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HƏR OĞUL – BIR TARİX

u____________________________________________

Bizim üçün müharibə də, müharibə
mövzusu da hələ bitməyib. Mü ha -

ri bə dünən başlamadı ki, bu gün bitsin? Tari -
xi lik aspektində izlədikdə, bu müharibə əslində
alt-üst 300 ildir davam edir. Müharibə möv -
zu su, müharibə və oğullar mövzusu, yəni
düş mən plan larını, xəbis niyyətləri, kirli oyun -
la rı pozan oğulların dastanı, bu təqdim olunan
ki tabın mövzusu sayaq hekayətlər bizim neçə
yüz illik mövzumuzdur və belə getsə hələ
uzun zaman canlı qalacaqdır.

Qafqazda və bütün coğrafiyamızda kənardan təlqin olunmuş
er mə ni-türk qarşıdurmasının 300 illik gedişinə kimsə rəqabət də
deyə bi lər, lakin mənə görə bu – müharibədir. Sadəcə zaman-za -
man açıq və giz li şəkildə gedib. Bunun gedişinin daha bir tə za hü -
rünü – Qarabağ üs tün də açıq müstəvidə gedən müharibəni biz
gör dük, izlədik, uğurların da, uğursuzluqların da şahidi olduq. Bir
də bu müharibənin yazılması, sə nədləşdirilməsi məsələsi var: bə -
zən bir fərd, əlahiddə bir fakt, bir Və tən əsgərinin hekayəti böyük
bir araşdırmaya istiqamət verir. 
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Bu müharibənin konkret nə zaman bitəcəyini heç kəs bilmir.
Mü ha ribədirsə həyatımızın bütün sahələrində, elmi və publisistik
baxışda da diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Bu təqdim olunan
kitab səpgisində ya zılan nə var – dəyərlidir, ən azından lazımlıdır,
bu gün üçün də, sabah üçün də.

Mən hərbin nə olduğunu pis bilmirəm və Qarabağ müharibəsi
mənim uzun ömrümdə ilk açıq müharibə deyildir – mən 1941-45-
ci illər müharibəsinin arxa cəbhəsində bütün ağrı-acıları şəxsi hə -
ya tında yaşamış bir insanam. Mən hərbin nə olduğunu adi və tən -
da şımdan fərqli olaraq həm də bir tarixçi kimi yaxşı dərk edirəm
və müharibənin sərt reallığına bir tarixçi, bir etnoqraf, bir yazıçı
ki mi baxdığımda döyüşçü, bilavasitə iştirakçı faktoruna xüsusi
diq qət yetirilməsini hər zaman vacib bilmişəm. Kabinetdə oturub
nə sə yazmaq başqa, odun-alovun, təhlükələrin arasında olmaq,
ba rıt qoxusuna doğmalaşmaq başqadır.

1988-93-cü illərin xaosu onu yaşamış olanların yaddaşına
möhkəm həkk olunub və unudulana bənzəmir – bunlar ömürlük
bizimlədir. İndi aradan iyirmi beş ilə yaxın vaxt keçir, özlüyündə
az vaxt deyil, odur ki, mövzu daxilində o illərə ekskurs edərkən
mü əllifdən ciddi diqqət, reallıq hissini itirməmək, maksimum so -
yuq qanlı olmaq, kimin kim olduğunu dəqiq bilmək, yəni bütün
pa rametrlərdə dürüstlük tələb olunur. Axı bu toxunulan müharibə
möv zusunda möhtəkirlik də, dövlətdən hansısa bir umacağına gö -
rə özü üçün olmayan bioqrafiyanı yazdırmağa cəhdlər də az de -
yil dir və düşünürəm ki, oxucu mənimlə razılaşar.

Oxucuya təqdim olunan bu kitabın müəllifini yaxşı tanıyıram
və onun realizm hissinə sadiqliyinə inanıram – bu mövzuda nəsə
bir söz deməyə hazırlaşarkən bu xüsusilə vacib şərtdir. Eyni za -
man da polkovnik Sadir Məmmədovu da yaxşı tanıyıram, görüş lə -
ri miz, söhbətlərimiz olub, onun haqqında mənə çox danışıblar.
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Onun ömür yolu gerçəkdən bir kitabın mövzusudur. Düzən Qa ra -
bağ dakı Gəngərli elatlarından olan Göytəpədə dünyaya göz açıb,
ix tisasca tarix müəllimi, sonra Özbəkistanda polis orqanlarında
uğurlu karyera, Moskvada SSRİ DİN-nin Akademiyasını fərqlənmə
diplomu ilə bitirmiş və Qarabağ fitnəsi alovlanmağa başlayanda
tərəddüd etmədən hər şeyi ataraq Vətənə dönüş, Şuşa rayon milis
şö bə si nin rəisi, daha sonra muxtar vilayət Daxili İşlər İdarəsinin
rəis müavini, Ağ dərə Rayon polis şöbəsinin ilk rəisi... O günlər
üçün informasiyalı mə sul şəxslərdən biri olaraq nələrin baş verdiyi,
körüklənən fitnə-fə sa dın anatomiyasını yaxşı bilən, hadisələrin
içərisində olan Azərbaycan və tənsevəri… Qarabağ uğrunda açıq
və gizli gedən qanlı müharibədə ta rix yazanlardan, o tarixi gözü
ilə görənlərdən, bilənlərdən biri…Düş mə nin arasında, fitnə-fəsad,
terror yuvasında işləmək hər oğulun işi de yil dir. Hər an ölüm
təhlükəsi, hədə-qorxular, təhdidlər, pusqular – və bü tün bunlara
qarşı qorxu bilmədən dayanmaq, duruş gətirmək, təhdidlərin üs -
tünə getmək, onu zərərsizləşdirmək əzmi… Bunlar bir kitab
mövzusu deyilmi?

Yuxarıda “hər oğul – bir tarix” dedim və nə dediyimi bi li -
rəm. Fi kir ləşirsən ki, son 300 ildə bizim etnosa qarşı burada yü rü -
dülən məkrli si yasətlərdən sonra biz bu torpaqlarda qalmamalı
idik, olmamalı idik. Amma qarşımızdakının gücü və ona verilən
açıq və gizli dəstək on dəfələrlə artıq olsa da, bu torpaqlarda var -
lı ğımızı qoruyub saxlamağı bacardıq. Bunu bir möcüzə də sanmaq
olar, amma bu belədir. Burada, bu torpaqlardayıq və içimizdə da -
xili bir inamla gələcəyə baxır, qur du ğumuz və qoruyub saxladığımız
döv ləti durmadan məqsədyönlü bir şəkildə möhkəmlədir, gücümüzü,
qüv vəmizi artırırıq. Məhz hərb meydanında cəsarəti, siyasət mey -
danında məharəti və zəkası ilə düşmənin gözünün içinə baxa bil -
miş və bilən oğulların – Sadir Məmmədov kimi oğulların, bəzən
ad sız-sansız, aramızda sakitcə öz həyatını yaşayan oğulların sa yə -
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sində bu əziz Vətəndə, əcdadımızdan bizə miras qalmış bu cənnət
tor paqlarda varlığımızı qoruduq.

Bu müharibə də bir gün bitəcək, bəlkə də yaxın bir zamanda
bi təcək. Tarixin axarı da göstərir ki, bizim istədiyimiz kimi bitəcək
və bir zaman yaşanmış tarix olacaq. Bu tarixə və onun yazılmasında
fər di iştirakı olan hər kəs bu gün ehtirama layiqdir. Bu ehtirama
onun canı və qanı ilə haqqı var. Gələcək nəsil də bu oğulları eh ti -
ram hissi ilə, minnətdarlıqla xatırlayacaq. Odur ki, heç bir xidmət,
heç bir fakt, heç bir fərd unudulmamalı, heç nə yaddan çıxmamalıdır.
Ha fizələr hələ istiykən, yaddaşlar hələ aydın ikən… 

Teymur Bünyadov, 
akademik 
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GİRİŞ ƏVƏZİ
u____________________________________________

Qeyrətli oğullardan yaz-
maq həmişə çətin və

mə su liy yət li olur. Bu, şərəfli ol -
du ğu qə dər də məsuliyyətli bir
iş dir. Bu yükün ağır lığını kitabı
yazma pro sesində də fə lərlə hiss
etdim. Azər bay  canın, Qa ra bağın
dəyərli, lə ya qət li oğullarından bi -
ri, polis pol kov niki Sadir Surxay
oğ lu Məm mə dov haqqında yaz -
ma ğa baş larkən bu narahatlıq və
mə suliyyət his si bir az da artdı.

Pol kov ni kin taleyini yaz -
dıq  ca özün də bö yüyürsən. Çünki
sən öz qəh rə manına, onun əməl -
lə rinə və ta le yinə inanırsan...

Bu işin bir çətinliyi onda idi ki, Sadir Məmmədov haqqında
artıq yaxşı bir kitab yazılmışdı (Əbülfət Mədətoğlu, Qasım Qırxqızlı.
Zəhmli polkovnik. Bakı: “Şuşa”, 2002), onun təsirindən qurtulmaq
da çətin idi.

Sadir Məmmədov həyatda çox çətinliklərlə, təhlükələrlə üz -
lə şib, amma öz yolundan dönməyib, inamla məqsədinə doğru ge -
dib dir. Bütün zabit rütbələrini SSRİ dönəmində qazanıb.
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Allahın inayətilə düşmən tələlərindən və pus qu la rından, “xə -
yanət bataqlığından” sağ-salamat qurtula bilib, lə ya qətlə işləyib,
savaşıb – Qarabağda örnək ola biləcək şəxsiyyət ki mi hörmət
qazanıb. 

Həmkarım, professor Raqub Kərimovla razıyam: “Sadir
Məm mə do vu başqalarından fərqləndirən cəhət – o, döyüşən polis
idi. Qarabağda hərbçi funksiyasını yerinə yetirən polis zabiti idi”. 

Xankəndində, Vilayət Daxili İşlər İdarəsinin rəis müavini
işləyəndə ermənilər ondan çəkinirdilər, ona “zəhmli polkovnik”
adı da vermişdilər.

“Zəhmli” sözü sadəcə bir insanın, bir kişinin xarakterini sə -
ciy  yələndirən epitet deyil. “Zəhmli” epiteti onun psixoloji-mənəvi
por tretinin vacib detalıdır. 

O, Özbəkistanda da, Qarabağda da bu portretin əsl, layiqli
daşıyıcısı idi...

Vaxtilə onunla çiyin-çiyinə işləmiş, onunla bir yerdə çətin
istintaq-əməliyyat tədbirlərində iştirak etmiş insanları, hadisələrin
şa hid lə rini, uşaqlıq dostlarını, polis həmkarlarını dinləyirsən –
hamısı bir ağızdan Sadir Məmmədovun kişiliyindən, mərdliyindən,
yüksək pe şəkarlığından, vətənpərvərliyindən, yurd sevgisindən,
namus-qey rətindən, elə-obaya, torpağa bağlılığından danışdı, er -
mənilərin için də işləməsindən, onlarla necə mücadilə aparmasından
söz aç dı.

Kitab haqqında eşidən, bilən də məmnuniyyətlə mənimlə
gö rüşüb, ondan danışmaq, xatirələrini bölüşmək istəyirdilər. Mə -
sə lən, polis general-mayoru Oqtay Cəlil oğlu Əliyevin məhəbbət
və hərarət dolu söhbətini indi də xa tır la yı ram.

Görkəmli şairimiz və publisistimiz, dostum Əbülfət Mədətoğlu
haq lıdır: o, (Sadir Məmmədov – R.K.) bu “Vətən savaşından, bu
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mü haribədən, Qarabağın düşməndən xilas edilməsindən başqa
heç nə ummayıb. Umacağı yalnız bu gün işğal altında inləyən
mü qəddəs torpaqlarımızda üçrəngli bayrağımızın dalğalanması,
bu laq la rımızın başından bizim nəğmələrin qanadlanması, örüş lə -
ri mizdə bizim sü rülərin, naxırların otlaması və ən nəhayət, torpaqda
onun həqiqi sa hib lərinin – Azəri övladlarının at oynatması olub”.

Bu kitabın yazılması xoş bir tə sa düf lə bağlıdır. Onunla Bakı
Slavyan Uni versitetinin dəhlizlərində, akt zalında, ic laslarda, kon-

franslarda hərdən rast la şır dıq.
Görkəmi ilə, tədbirlərdə çıxışları
ilə diqqətimi çəkmişdi. Bizi istəkli
dostum, fakültə dekanı, dosent
Əsgər Əhməd ta nış etdi. Bundan
sonra Sadir Məm mə dovun şəx -
siy yəti ilə, işi-gücü ilə ya xın dan
ma raq la n ma ğa başladım.

Əs gər Əhməd inamla və qə -
tiy yətlə dedi: “Sa dir Məm mə dov -
dan ona görə yazmağa də yər ki,
ləyaqətli eloğlu, xalqımın qəhrəman
öv ladı deyil, həm də müsbət auralı
insandır. Onun la ünsiyyətdə olmaq,
təmasa girmək in sana pozitiv enerji
verir. Bu, onun ürəyinin işı ğıdır.
Onu çox yaxından tanıyan adam

ki  mi deyirəm. O, yaxşılıq, xeyirxahlıq etməyi bacarır və sevir.
Son dərəcə xeyirxah və co mərd insandır. Comərdlik, sədaqət, eti -
bar onun canında-qanındadır, soyunda-kökündədir”.

Sadir müəllim harda işləyibsə, orda özünə dost qazanıbdı.
Özü də dostluq, etibarlılıq nümunəsi göstəribdi. 
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Onun dostluq-yoldaşlıq, comərdlik, ağsaqqallıq, sadəlik kimi
əx laqi keyfiyyətləri zamanın sınağından çıxmış dəyərlərdir. Pol -
kov nik üçün “Vətən, ata yurdu, Qarabağ” anlayışları sadəcə yük -
sək mənəvi də yərin, duyğunun adı deyil. Vətənpərvərlik, yurdsevərlik
bir kişi öm rünün dəyər ölçüsüdür və miqyasıdır, yoldaşlıq isə yol
– tale mə sə lə si dir.

Böyük şairimiz Nəriman Həsənzadə ilə görüşəndə bir
qarabağlı polkovnikdən kitab yazdığımı dedim. Dedim ki, Siz də
onu yaxşı tanıyırsınız, Sizə həmişə salam göndərir. “Kimdir?” –
dedi. Pol kov nikin adını Nəriman müəllimin yadına saldım. Gözləri
bir an lı ğa yol çəkdi. “Yaxşı tanıyıram”, – dedi – bir neçə dəfə
məclislərdə gö rüşmüşük. Haqqında çox eşitmişəm. Üz-gözündən
mərdlik ya ğır. İnsanlar ona çox hörmətlə yanaşırdılar. Çox dəyərli
oğuldur. Özü də, səhv etmirəmsə, Kəngərli soyundandır. Kəngərli
tayfası igid oğulları, hərbçiləri ilə məşhurdur. Kəngərli soy-tayfa
adı deyil, mənəviyyatın genetik nişanıdır. Sadirin üzündə,
davranışında bu nişanın izi var...”

Atalarımız “Dost dostun aynasıdır”, “dost çətin gündə sınanar”
de yiblər. Hər kəsin mahiyyəti yalnız bu aynada görünür, bu müs -
tə vidə hər kəsin dəyəri bilinir. Dost qazanmaq, dost sədaqəti, dost
se çimi kimi dəyərlər ona rəhmətlik atası Surxay ki şi dən keçmişdi.
Dost luq köhnə kişilərin mənəviyyatına aid olan əxlaq məsələsidir. 

Qarşımdakı saralmış məktubları, əzilmiş, bükülmüş teleqramları
oxuyuram – hamısında dost sev gi sinin işığı var. Nə məkanların
uzaqlığı, nə də uzun illərin keçməsi, gün lə rin ötməsi ürəklərdəki,
yad daş lar dakı bu işığı öləzidə bil mə yib. Ək sinə, bu işığın gücünü
bir az da artırıbdır. 

Sadir mü əl lim indi də oturub duranda uşaq lıq, tə lə bə lik dost -
la rından, Şu şada, Xan kən dində məs lək daş la rından, Öz bə kis tandakı
dost  la rın dan mə həb bətlə da nı şır. Məsəl var: “Dos tun dan da nış –
deyim, sən kim sən”.

Tanı oğlunu, Vətən!



Uzaq Özbəkistandan öz -
bək polkovnik S.Sət ta rovun
bu məktubunu hə yə can sız ox-
umaq olmur:

“Assalamu-əleykum
ukam Sadirjan!

Sağlıq, dinclik və bir də
müvəffəqiyyətlər. Mənim la -
yiq li şagirdim, sənə həyatda
uğur lar arzulayıram. Müəllimin
is təyir ki, səni general rüt bə -
sin  də görsün.

Biz sağ-salamatıq. Hər
bir iş yaxşıdır. Qdlyanların
məğ  lu biy yətə uğramasını bü -
tün Bu xara (Öz  bə kis tan) bay-

ram edir. Hə mi şə ki ki mi hamı mə nə hör mət edir. Hər gün qonaq
apa rırlar.

Sadircan, mənim dostum! Katto raxmat – hər şeyə görə çox
sag ol...

Allah qoysa, bu il gö rü şək. Sən də bizi unutma. Biz lə rə
qonaq gəlsən, çox şad ola rıq...

Sənin qardaşın: Salam Səttaroviç”. 
Təəssüf ki, insan ömrü yal nız görüşlərin, qazandıqların sal -

 na məsi deyil, həm də ay rı lıq ların, itkilərin, itir dik lə ri mi zin ta -
rixidir. 

Polkovnik Öz bə kistan torpağında, Qarabağda ke çən gün ləri,
xidmət-döyüş yol daşlarını xatırladıqca üzünə kə dər işığı çö kür.
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Bu xatirələrin hər biri on dan ötrü çox ağrılıdır: bir dəfə söh -
bət zamanı 2-ci şöbənin rəisi, milis mayoru Raylis Əhəd oğlu
Əli  ye vin adı və obrazı keçdi. Bir əlçim xatirədə zəhmli pol kov -
nikin üzün tüsünü, kövrəkliyini hiss etmək mümkün idi. Bu xa tirə
göy nər tisi içində “sevimli dostum” kəlməsi nə qədər həzin səs lə -
nir di!

“Sevimli dostum Raylis 1987-ci il oktyabrın 21-də məzuniyyət
gö türüb, Füzuliyə getmişdi və avtomobil qəzasında ağır yaralandı.
Onun müalicəsi uzun çəkdi, sonda ömürlük əlil oldu. Atası Əhəd
kişi və anası Əsmə xala onun bu halına dözməyib dünyalarını də -
yiş dilər. Raylisin bu halı mənə də ağır zərbə vurdu. Onun sağalması
üçün gücüm çatanı etdim. Raylisin dünyalarca çox sevdiyi qızı
Ley la üçün etmək istədiyi bütün arzular gözündə qaldı”.

S.Məmmədov Qarabağda özünümüdafiə batal yonunun əs -
gər lərinin də dərdinə-sərinə, gündəlik qayğılarına həssaslıqla ya -
na şırdı. 

Özünümüdafiə batalyonunun əsgəri Hüseyn Şahbalayev
de yir ki, “pol kovnik çox diqqətli adam idi. Təmizliyi, səliqə-sah -
manı çox se vir di. Əsgərləri saqqal saxlamağa qoymurdu. Onları
dan layırdı, üzlərini qırx dırırdı. Ayda bir dəfə öz vəsaiti hesabına
Ağ cabədiyə, ha mama apart dırırdı. Sadəliyi ilə, canıyananlığı ilə
əs gərlərin də rin hörmətini qazanmışdı. Bizimlə bir yerdə yemək
ye yirdi.

İçməli suyumuz yox idi. “ZİL” markalı sudaşıyan maşın
alıb bizə vermişdi. Şəxsən tapşırmışdı: Ağcabədi rayon xəstəxanasının
tə cili yardım maşını və həkimlər bizim yanımızda qalırdılar.

Gənc əsgərlərə peşəkar hərbçi kimi, zabit kimi məsləhətlərini
verirdi. PK pulemyotlarının silinib təmizlənməsi və onlardan is ti -
fa də qaydalarını öyrədirdi”.

Tanı oğlunu, Vətən!



Polkovnik öz əməkdaşlarını, iş yoldaşlarını sevirdi. Onların
gö zün də təkcə tələbkar, məsuliyyətli və həssas rəis deyildi. Onlar
üçün həm də müdrik, dünyagörmüş bir el ağsaqqalıydı.

Onun baş leytenant Məhyəddin Hümbətovla bağlı nazirə ün -
van ladığı raportundan bir cümləsi diqqətimi çəkmişdi. Bu bir
cüm lə onun insana həssaslığını, sərtliyin içində zərifliyini göstərir:
“Rəh mətliyə (M.Hümbətova – R.K.) xas olmayan təbəssümünü və
gül məyini həmişə qələbələrdən sonra qısa bir müddətə onun üzün -
də görmək olardı”.

Polkovnik özü həmin hadisəni belə xatırlayır: 1990-cı illərin
əv vəl ləri idi. Şuşa rayon polis şöbəsinin həddi-büluğa çatmayanlarla
iş üz rə müvəkkili, baş leytenant Məhyəddin Hümbətovu kabinetimə
də vət etdim.

Soruşdum:

– Səni həmişə kefsiz görürəm. Üzün heç gülmür, bəlkə bir
hadisə baş verib?

Dedi:

– Yoldaş polkovnik-leytenant, ermənilərin azğınlığı, qəddarlığı
baş alıb gedir. Maniklidə yaşlı anam var, ondan çox nigaranam.
Ölü sün dən-dirisindən xəbərim yoxdur. Əgər mümkünsə, işimi
Mar dakert (Ağdərə) rayonuna dəyişin. Onsuz da nə fərqi var – ya
Şu şada, ya da orda xidmət edim? Onsuz da orda da fövqəladə və -
ziy yətdir, əməliyyat şəraiti çətindir. Heç olmasa, anama yaxın
ola ram...

Qalxıb alnından öpdüm. 

Anasını düşünən oğul Vətənini də tək buraxmaz”.

“Zəhmli” polkovnikin nə qədər qayğıkeş və mərhəmətli ürək
sahibi olduğunu tibb elmləri namizədi, dosent Tariyel Eyvazlı da
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təsdiq edir: “O zaman Ağdam rayon səhiyyə şöbəsinin müdiri iş -
ləyirdim. Özünü həmişə çox şax tuturdu. Qürurlu və mərhəmətli
idi. Ya ra lı la rın savaş bölgəsindən çıxarılmasında fəal iştirak edir -
di”.

Nə qədər sərt olsa da, o, bir ağsaqqal tənbehindən utanıb su -
sa bilər, bir kövrək xatirədən kövrəlib doluxsuna bilər, bir nadan
at macasından ürəyi yaralana da bilər. Yaşının, ömrünün bu çağında
hələ də atası Surxay kişinin öyüdlərini, nəsihətlərini gözlərində
yaş danışır.

Sadir müəllim həm də çox söhbətcil adamdır, gözəl hekayəçidir.
Yaddaşındakı obrazlar və maraqlı əhvalatlar, hadisələr, o illərin, o
dövrün vacib faktları kimi bir çox gizli mətləbləri gerçək anlamağa
da imkan verir.

Onu yaxından tanıyanlar yaxşı bilir ki, onun könül dünyası
nə qədər zəngindir. Bir qarabağlı, ağdamlı kimi, muğamlarımızı
sevir, təsniflərimizi, xalq mahnılarımızı zümzümə etmək ona zövq
verir.

Mərhum sənətkarımız Sədi Məmmədov onun əmisi oğludur.

Xalq artisti Zaur Rzayev polkovnik haqqında kitab yazdığımı
biləndə çox sevindi və dedi:

“Sadir Məmmədov təpədən dırnağa qarabağlıdır. Əsl qarabağlı
ne cə olur – vətənini sevən, dostluğu-qardaşlığı bacaran, elinə-gü -
nü nə bağlı olan insan. Mənim əziz dostum və qardaşım Sadir
Məmmədov belə qarabağlıdır, böyük hərflərlə yazılan QARABAĞLI!

Dəfələrlə ölümlə üzləşib. Allah onu qoruyub. Vətənini sevən
oğulları Allah da hifz edir. Ermənilərin içində dövlətimizin
siyasətini yeridib. Qorxmadan, igidliklə. Ermənilər ondan çəkinirdilər.

Dostluğumuzun az qala 30 illik tarixçəsi var. sadir müəllim
dostluğun şahıdır, dostluğun sultanıdır. Dostluq etməyi ondan

Tanı oğlunu, Vətən!



öyrənmək lazımdır. Mən fəxr edirəm ki, mənim belə dostum var,
etibarlı, güvənli,mərd! İndi balalarımız dostluq edir, ailələrimiz
bir-birinə o qədər doğmalaşıblar ki!..

O, musiqimizin böyük dostudur. Muğamlarımızın, təs nif lə -
ri mizin dəlisidir – axı, o, Qarabağlıdır! O, muğam vu rğunudur.

Sadir Məmmədov mənim üçün general-polkovnuikdir.
Xalqımızın əsl qəhrəmanıdır, milli qəhrəmanıdır.

Və xalqı maarifləndirmək lazımdır ki, belə qəhrəmanları
tanısın.  

Sadir Surxay oğlu Məmmədov kimi dəyərli insanlardan ona
görə yazmaq lazımdır ki, onların Vətən, xalq qarşısında xidmətləri,
əziyyətləri unudulmasın. Onların davranışı, hünərləri, kişiliyi
gənclərimizə örnək olsun”. 
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Sədi Məmmədov və xalq artisti Zaur Rzayevlə
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...Azərbaycan üçün, Qarabağ üçün iş təcrübəsinin gərəkli
vaxtlarında onu sərəncamda saxladılar rütbəsinə, həyat təcrübəsinə
layiq olmayan vəzifələrə təyin etdilər (onda onun 44 yuaşı var idi)
və sonra da təqaüdə göndərdilər. Gizli intriqalar, qısqanclıqlar,
paxıllıqlar, maneələrə rast gəldi. Taleyinə gözəgörünməz qara
əllər uzandı, qara tikanlar yolunda bitdi. Beləcə o, öz layiq olduğu
halal haqqını almadı.

Bu, əsl Vətən oğullarının alın yazısıdır...

Tanı oğlunu, Vətən!
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POLKOVNİKİN PORTRETİ

u____________________________________________

Əgər qədim fizionomika elminə
inan saq, in sa nın zahiri əla -

mətlərinin, üz ciz gilərinin, onun daxili
aləmi, xarakte ri ilə müəy yən bağlılığı
var. Sadir Məm mədovu yaxından ta nı -
yanlar, onun la qısa təmasda olanlar da
onda klassik türk insanına, Kəngərli tay -
fa sına xas olan zahiri cizgiləri, an tro -
poloji cəhətləri qeyd edirlər. Bütün söh -
bət lər  də, xa ti rə lərdə, məqalələrdə onun
hər kəsin diq qətini  çə kən etnik ko loritə
malik por  treti, demək olar ki, təkrarlanıb.
On lar dan bir neçə seç mə-sitat verək: 

“Sadir müəllim qa ra buğ da yı, hün -
 dürboy, iri bığları olan əsil cən ga vər
təbiətli bir milis zabiti idi. De mək olar
ki, bütün DQMV-də sis temdə işləyən
azərbaycanlılar onun  la fəxr edirdilər”
(A.Hüseynli);

“Məğrur görkəmi və duruşu ilə
tay-tuşlarının hamısından seçilirdi. Bu
məğrur görkəmi o, özündə bu gün də
qoruyub saxlaya bilmişdir” (M.İs ma yı -
lov).
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“Ədalət” qəzetində Sadir Məm mə dova həsr olunmuş bir
mə qalə onun “por tret mətni” ilə başlayır:

“Ucaboy və enlikürəkdir. Zəhmli si fəti və intiqam qığılcımları
yağan göz ləri var. Enli alnı və qalın bığları onu Səd dam Hüseynə
daha çox oxşadır...”

“Onunla tanışlığım... M.K.Ri -
za yev adına Bakı Orta İxtisas Polis
Məktəbinin rəisinin kabinetində
olmuşdur. Uzunboylu, qa ra saçlı,
mehriban sifətli mayor rütbəsində
bir gənc mənimlə gö rüşdü və özünü
təqdim etdi”, – hüquq elmləri dok-
toru, professor Alxas Kişiyev yazır.

Qarabağda ona “zəhmli pol -
kov nik”, “qara polkovnik” ləqəbi
ve r dilər. Ə.Mədətoğlu və Q.Qırx -
qız lının kitabı da belə adlanır.
“Zəhm li” epiteti onun şəx siy yətini,
xa rakterini müəy yən ləş di rən sözdür,
obrazın ermənilərdə ya ratdığı “təəs -
süratın”, düşmənin yad da şın da bu -
rax dığı izin ifadəsidir.

Polkovnikin antropoloji – za-
hiri de talları, sifət cizgiləri, heç
şübhəsiz, qə dim türk soyunun, Kən -
gər li tayfasının ge netik-etnik kodun -
dan gəlir.
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ƏRƏNLƏR, İGİDLƏR 

TAYFASI – KƏNGƏRLİ

u____________________________________________

Polkovnik Kəngərli əsillidir. “Kəngərli” təkcə qədim türk
tay fa sının, şərəfli türk soy-kökünün adı de yil. Kəngərli

tarixdə mövcud olmuş döv lə tin adıdır. Yazıçı-tarixçi Altay Məm -
mə dov yazırdı ki, Cənubda Balxasla Aral arasında yerləşmiş
Kanqyuy (Kənq) döv lətinin əhalisi türkcə “Kəngər” – Kanqyuyu
kişiləri” adlanıb.

Onun qənaətinə görə, kəngərlilər Cənubi Qafqaza eramızın
əv vəl lə rində hunların tər ki bində gəliblər. Lakin hun lar kimi başqa
et nos ların, ulusların için də əriməyib, itib-bat ma yıb, adını və ma -
hiy yə tini qoruyublar.

...Kəngərlilər Qərbi Türk xanlığının tərkibində də siyasi
fəallığını saxlamışdı. Orxan-Yenisey kitabələrində kenqres adı ilə
keçir. Orta əsrlərdə kəngərlilər türklüyün mühafizəkarı kimi çıxış
edir... (bu haqda bax: Ə. Pəhləvan. Kəngərlilər. Bakı, 2009)

Başqa türk elatları, tayfaları (Əfşar, Muğan, Qacar...) kimi,
kən gər lilər də Azərbaycanın müxtəlif yerlərində (Qarabağ, Naxçıvan)
ya yı lıb məskunlaşıblar.

Xanlıqlar dövründə kəngərlilərin bir qismi (XVII-XVIII
əsrlərdə) Qarabağa köçürülmüşdü. Ağdam və Tərtər rayonlarındakı
Kəngərli kənd adları da bununla bağlı idi. Naxçıvanda Kəngərli
indiki Qala məhəlləsinin bir hissəsi Kəngərli məhəlləsi adlanmışdı.
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Kəngərli tayfasının əli silah tutanları da, qadınları, uşaqları
da yurdsevər, döyüşkən, məğrur və cəsur olub – tarix belə şahidlik
edir.

Kəngərli oğulları həmişə öz qocalarını, atalarını uca tutublar,
Kən gərli soyuna layiq yaşamağa çalışıblar.

Tariximizin dərinliyindən uzun bir yol keçib gəlmiş kəngərlilər
bu gün də millətimizə başucalığı gətirən oğullar yetişdiriblər. On-
lardan biri də 1950-ci ilin fevralın 14-də Qarabağ mahalında,
Kəngərli elinin hörmətli ağsaqqalı Surxay kişinin ailəsində dünyaya
gəldi, Surxay kişinin yolunu götürdü, halal süfrəsini gördü. Bu,
polis polkovniki Sa dir Məmmədovdur.

Sadir Məmmədovun şərəfli, ləyaqətli zabit ömrü, hünəri və
əxlaqı göstərir ki, bu xalqın tarixində Kəngərlilər dünya durduqca
var olacaq!

Deməli, bu nəsillərin, tayfaların şərəfli adı, hünərləri yaddaşı
yaşadıqca Azərbaycan var olacaq!

Millətin tarixi nəsillərin tarixindən, şəcərələrdən yaranır və
formalaşır.
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SU DAŞI

u____________________________________________

Qardaşlarla (Sabir və Sadir)
söhbət əsnasında də fə lər lə

şahidi olmuşam: elə ki, qardaşları din -
di rirsən, ən çox atalarından danışırlar.
Surxay ki şi onların tərcümeyi-halının
baş cümləsi, ömür dastanlarının baş qəh -
rə ma nı dır.

Surxay Haqverdi oğlu 1902-ci ildə
Ye lizavetpol (Gəncə) quberniyası, Şuşa
qə zasının Kəngərli kəndində doğulub.
Kəngərlinin Ramazanlı soyundandır.
Cüssəli, zəhmli, sərt, lakin həlim qəlbli
Surxay kişinin eldə-obada bir sözü iki
ol mayıb. 

Surxay kişi Ağdamın sözü ke çən, sözə-sənətə qiymət verən,
sözü kəsərli, nüfuzlu el ağ saq qal la rın dan olub. El ağsaqqalı türk
ənənəvi mə dəniyyətinin əsas ob raz la rın dan, əc dad arxetipinin,
ata-dədə kultunun ifa  də formalarından biridir. Surxay kişi müd -
rik liyinə və ağsaqqallığına görə rayonda həmişə rəhbər vəzifələrə
təyin edilib.

Uzun illər Ağdam rayonunun Kəngərli, Quzanlı, Üçoğlan,
Göytəpə, Əhmədavar, Mərzili, Xıdırlı, Çəmənli, Şelli, Boyəhmədli
kəndlərində vəzifələrdə çalışıb. Güllücə kən dindəki H.Hacıyev
adına kolxozun, Kən gərli kəndindəki V.Budyonnı adına kolxozun
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sədri, sədr müavini də olub. Sonralar VII sovxoz adlanan, 16 kən -
di birləşdirən Göytəpə kənd Sovetinin sədri olub.

O, torpağa bağlı olan, torpağı sevən kişi idi. Torpaq, el-oba
Surxay kişi üçün həyatının cövhəri deyil, mənəviyyatının, əxlaqının
başlanğıcı idi. O, bu torpaqda iz qoydu, ad-san qazandı, xalqın
dərin hörmətini qazandı. 1990-cı ildə, 88 yaşında vəfat etdi,
ölümündən (25 avqust 1990-cı il) sonra qədirbilən Göytəpə camaatı
kolxoza Surxay Məmmədovun adını verdilər.

Polkovnikin eloğlusu Əliyev Famil İbad oğlu (Ağdam
rayon maliyyə şöbəsinin sabiq müdiri) deyir ki, gözümüzü açandan
Surxay kişini kəndin ağsaqqalı görmüşük. Surxay kişi – sözü düz,
özü düz kişi. O qədər ciddi, zəhmli idi ki, kənddə analar uşaqlarını
onun adı ilə qorxudardılar. Uşaq ağlayanda, ya sözə baxmayanda,
“Surxay kişi gəlir” deyirdilər. 

Sadir çox nadinc, ipə-sapa yatmayan uşaq olub. Sözə baxmırdı.
Surxay kişi belə onun öhdəsindən gələ bilmirdi. Axırı bir illiyə
aparıb internata qoydu...

Yadımdadır: kənddən bir nəfər Moskvaya, Mavzoleyə anonim
məktub yazmışdı. Surxay kişi çox tədbirli və təcrübəli insan idi.
“Ay camaat, bu kənddə “mavzoley” sözünü bilən iki adam var,
biri mənəm, biri də filankəs”, – deyib, həmin anonimçinin kimliyini
asanlıqla müəyyən etmişdi. 

Bir müşkül iş olanda onun üstünə gedərdilər, onunla məs lə -
hət lə şər dilər. Camaat onun yolunu-izini, hörmətini daim saxlayardı. 

O qədər nüfuzlu el ağsaqqalı idi ki, deputat olmasa da, hər
yerdə sözü keçirdi. Sözünü eşidirdilər. Kəndçimiz Sultanın oğlu
Rusiyada həbs olunmuşdu. Surxay kişi biləndə ki, onu haqsız ye -
rə həbs ediblər, tez lazımi kağızları, sənədləri toplatdırdı və onu
həbs dən azad etdirə bildi.
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Bir faciəni heç unuda bilmirəm:
Sur xay kişinin Sadirdən kiçik oğlu Sa -
di qi maşın vurmuşdu. Hamı düşünürdü
ki, Surxay kişi qəza törədən sürücünü
tutdurub türmələrdə çürütdürəcək. Hə -
min günlərdə kim ona yaxınlaşıb söz
deyə bilərdi? Qəza törədənin qohum-
əqrəbası minnət üçün qa pısına gəlmək
istəyirdi. Am ma qorxurdular. Müstəntiq
də sü rücünün həbsində maraqlı və is -
rarlı idi. 

Sürücünün bir çətən kül fə ti vardı.
Kasıb, yazıq ada mıy dı. Sur xay kişi:
“Allahdan gə lən qəzadır,” – deyib, son
və çə tin qə ra rı nı verdi. Sü rü cünün tu -
 tul ma sı na imkan vermədi...” 

Belə atanın davranışı oğul la rı üçün
də örnək olur. Surxay ki şinin ib rət li ya -
şamı, ağır tax ta lı, ağsaqqal davranışı öv -
lad la rının, xüsusən Sadir və Sabir qar -
 daşlarının mənəvi dünyasını ta mam la -
y ır.

Surxay kişinin işıqlı ob ra zı, zəngin
mənəviyyatı xa ti rələrdən boylanır. Sadir
müəl lim atasından söz açarkən müt ləq
onun dostlarını rəhmət his si ilə yad

edir: “Mənim hə ya tım da dərin iz bu rax mış ki şi lər dən biri də
atasının dostu Tey mur əmidir, ” – deyir.

Böyük qardaşı Sahib

Qardaşı Sabir Məmmədov



25

Tanı oğlunu, Vətən!

Teymur əmi (Teymur Ab-
bas oğlu Hacıyev – O, Gədəbəy
ra yo nunun Arıxdam kəndindən
idi. Surxay kişi ilə dostluğu
1930-cu il lərdən, daxili işlər
orqanlarında birgə xidmət
dövründən baş la mışdı) Gəncə
şəhər ağsaqqallar şurasının sədri
idi. Gəncədəki hə yatım, tə lə -
bə lik illərim, təhsil, məişət qay -
ğı larım bu böyük ki şi nin adı
ilə, xe yir xah lığı ilə bağlıdır.
Təkcə məndən ötrü deyil, qar -
daşlarım Sahib və Sa bir üçün
əsl əmilik etdi. Bizdən qayğısını
heç vaxt əsirgəmədi, bizə ağ -
saq qallıq etdi, məs lə hət lər verdi.
“Yax  şılıq itmir” – de yib ata la -
rı mız.

Hər dəfə yolumuz Gən cə yə düşəndə qəbrini ziyarət edi rik,
ruhuna dualar oxuduruq. Dün ya belə kişilərin çiyinləri üs tündə
durur.

Teymur əmi əsl kişi dost lu ğu nun, mərdliyin və sədaqətin
rəmzi idi. Teymur əmi kimi ki şi lə rin əxlaqı, dav ranışı ömrüm bo -
yu mənim üçün ör nək oldu”. 

Sadir Məmmədov danışır ki: “atam 18 km-lik məsafədən,
Şah bu laq dan kəndə saxsı borularla su xətti çəkdirmişdi. Krantı
elə yerdə qoy muşdu ki, hamı suyu ordan apar sın.

Evimiz su krantının 70 metrliyində olsa da, əlavə boru qoy -
du rub suyu qapıya çəkməyə icazə vermədi...”

Teymur Hacıyev
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O, təbii ki, kommunist ideallarına inanırdı, sosialist qa nun -
çu luğuna sadiq idi. Bunu professor Raqub Kərimov təsdiq edir:
“Sur xay kişi əsl kommunist idi. Çox sərt adam idi. Sadirə bu
qorx mazlıq onun soy-kökündən gəlir”.

Sadir müəllimin danışdığı bir əhvalat bu mənada ibrətamizdir:
Buxarada işləyirdim. Bir dəfə atam yanıma gəlmişdi. İkinci gün
idi ki, adətim üzrə, evə yenə gec gəlmişdim. Gördüm ki, kişi yat -
ma yıb, oturub mənim gəlməyimi gözləyir. Məni görən kimi coşdu,
nə coşdu:

– Sən bilmirsənmi, bir gün səni tutacaqlar?!

Düzü, təəccübləndim, o biri otağa keçdim. Bütün paltarlarımın
döşəməyə dağıldığını gördüm. Atam məni ciddi və sərt şəkildə
ittiham etməyə başladı:

– Vaxt gələcək, sorğu-sual edəcəklər ki, ayda nə qədər maaş
alır san? Bunları hansı pula aldığını soruşanda nə cavab verəcəksən?
Deməli, sən rüşvətxorsan! Adamın bir yay, bir də qış ayaqqabısı
və paltarı olar, sən isə pal-paltarla evi doldurmusan. Deməli, bur -
da oğurluq və rüşvətxorluqla məşğul olursan. Tez ol, məni Bakıya
yo la sal! Artıq səni oğulluqdan çı xart dım”.

Surxay kişini son mənzilə – kənd qəbiristanlığına qədər
Şah malı Kürdoğlu “Zəmin-xarə” oxuya-oxuya yola saldılar... 

“Şahmalı Kürdoğlunun atası mərhum Mirsəqul kişi ilə Sur -
xay kişi 1928-ci ildən dostluq etmişdilər. Ona görə də o, atama
“əmi” deyirdi, biz isə bir-birimizə “əmioğlu” deyə müraciət edir -
dik.

Qiyaslı kəndi Söyüdlüqol orta məktəbində müəllim işləyirdim.
İşə av to bus la gedib gəlirdim. Həftənin birinci günü idi, dərsə
gedirdim. Yan oturacaqda bir əzəmətli, lopabığ kişinin baxışlarını
hiss etdim. Mən dönüb ona tərəf baxan kimi:



27

Tanı oğlunu, Vətən!

– Ay oğul, kimsən, nəçisən, hara gedirsən? – deyə soruşdu.

– Müəlliməm, əmi, işə gedirəm.

Kişini maraq götürdü.

– Kimlərdənsən, ay bala, kimin oğlusan?

Və cavabımı gözləmədən soruşdu:

– Kəngərli Surxayın nəyisən?

– Oğluyam.

– Sən ki, mənim qardaşım oğlusan.

Nə qədər dedimsə, xeyri olmadı.

Qiyaslı kəndinin girişində məni avtobusdan düşürdü, «bizə
gedirik», – dedi. Bu, Şahmalı Kürdoğlunun atası Mirsəqul kişi
idi...

Axşam evdə əhvalatı atama danışdım. Atam: «Tanıdım,
Mir səqul kişidir, çox igid adam olub», – dedi və bu xatirəni da -
nış dı:

Yaylağa köçürdük. Köçümüz Tərnöyüd meşəsindən keçirdi.
Bacın ananın qucağında, atın belində idi. Qabağımızı qaçaqlar
kəsdilər. O zaman dağda-daşda, meşələrdə çoxlu qaçaq məskən
salmışdı. Şura hökuməti onlara qarşı mübarizə aparırdı. Qaçaq
Mürsəqul atını qabağa sürüb:

– Ayə, qansalan (yəni komsomol) köpəkoğlu, bəxtin onda
gətirib ki, yanında arvad-uşaq var. Get, onlara qurban ol, bir də
əlimə keçsən, özünü ölmüş bil, – dedi.

Bizi buraxdılar, sağ-salamat keçib getdik.

Bu hadisə ikinci dəfə də təkrarlandı. Bu dəfə də yüngül
hədə-qorxu gəlib bizə dəymədilər. «Ay, qansalan, biz qadın olan
yerdə güllə atmırıq. Əcəl səni hərləməsin», – dedi.
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...Mircəfər Bağırov başının NKVD dəstəsi ilə Ağdamda
oturmuşdu. Atamı çağırıb deyir: «Filan pəyədə 18 nəfər qaçaq
gizlənib».

Qara damı mühasirəyə aldıq. Qaçaqlar səhərin şirin yuxusunda
idilər. Evin qapısına yaxınlaşdım. Qaçaq Mirsəqulun və dəstəsinin
qəfil üstünü aldıq. Kirmişcə ona “aradan çıx”, dedim. Əvvəlcə
razı olmadı. «Getmirəm. Öləndə də yoldaşlarımla bir yerdə
öləcəyik», – dedi.

Dedim:

– Mən borcumu qaytarmağa gəlmişəm.

Mirsəqulu buraxdım, qalanlarını qabağımıza qatıb gətirdik.
M.C.Bağırov soruşdu ki, 18 nəfər olmalıydı, bəs biri hanı?..

Teymur Hacıyev, Mirsəqul kişi və Surxay Məmmədov kimi
köhnə kişilərin dostluğu örnək deyilmi?..

...“Su daşı” bu ailənin, bu nəslin mənəvi-əxlaqı ob ra zını da -
ha dəqiq ifadə edir. Sabir müəllim xatırlayır: “Mən hələ uşaq ikən
evimizdə su süzən daş görmüşdüm. Atam həmişə bizə de yərdi ki,
suyu daşdan içərsiniz... Atam onu “Vəng” deyilən yer dən gətirmişdi,
təxminən o daşın 200 yaşı var. Erməni işğalçıları kən dimizi zəbt
edəndə mən həmən daşı atamın yadigarı kimi özüm lə götürmüşdüm.
Azərbaycanın neçə rayonunda xidmətimlə əla qədar yaşadımsa,
özümlə apardım...”

Sadir Məmmədovun qəl bi də saf, könül dünyası su daşı
kimidir – haramlığı, saxtalığı, pa xıl lığı, çamuru, yalanı götürmür...
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“QAPI-BACA YİYƏSİZ QALIB...” 

u____________________________________________

Surxay kişinin ömür-gün yoldaşı, el anası, Saray xanım
Kən gər li qı zı dır, Co mərd li -

lər soyundandır. Saray Həsən qızı
1902-ci ildə Kən gər li nin Şir vanlı elin -
də anadan olub. Xan  kən din də olan da
çox narahat olur du. Sa dir sa rı dan hə -
mişə həyəcan ke çi rir di. Şər qa ra lan ki -
mi soruşurdu:

– A bala, Sadirdən bir xəbər
varmı?

Ürək-dirək verirdilər:

– Qorxma, ay ana, Sadir elə oğul
deyil ki, erməni ona bir qələt eləyə
bilsin.

Saray xanım böyük bir nəslin ağbirçəyi idi. İkinci Dünya mü -
ha ri bə sinin aclıq-yoxluq, qanlı-qadalı illərində təkcə öz ailəsinə
deyil, həm də qardaşlarına, qayınlarına baxdı.

Böyük bir nəsil Surxay kişinin ocağının istisinə isinib. Saray
xa nımın xeyirxah, mərhəmətli ürəyinə, halal çörəkli təhnəsinə ta -
pın dı.

Saray xanım uzun müddət kənddə tibb bacısı işlədi. Uşaq -
ların əllərini başına yığandan sonra evdar qadın oldu.
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Nəvələrini və nəticələrini başına yığdı.

Maşallah, nəvələr də babalarına, atalarına layiq oldular. Sa -
hi bin oğlu Asəf indi tanınmış və nüfuzlu vəkildir. Sahibin o biri
oğ lu Fədail Moskvada yaşayır, beynəlxalq statuslu vəkildir.

Sadirin oğlu Tural indi polis mayorudur, özü hörmət sa hi bi -
dir, atasının şərəfli yolunu davam etdirir...

Bu nəslin cavanları Qarabağ müharibəsi dövründə əllərində
silah vuruşublar. Müşfiq və İlham daxili işlər orqanlarında iş lə yir -
lər və ön cəbhədə olurdular.

Bu nur – ipək, üzü-gözü göyçək, müdrik ağbirçəyin də
taleyinə qaçqınlıq, didərginlik düşdü. Evini-eşiyini yetim qoydu.
Oturub duranda elə hey deyirdi: “Həyət-baca yiyəsiz qalıb. Pişik,
toyuq-cücə acından öldü...”.

Saray xanım 108 yaşında dünyasını dəyişdi. Onun mübarək
ruhu Qarabağ göylərində dolaşır, qapı-bacasına nəzər yetirir.
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AĞDAM BALASININ “ÖZBƏK MARŞI”

u____________________________________________

Polkovnikin həyatı maraqlı ha di sə lərlə, çətin, təhlükəli
sınaqlarla o qədər zəngindir ki, das tan dili ilə danışılsa,

bəlkə də bir neçə insanın ömrünə yetərdi. Onun mənalı taleyini
tərcümeyi-hal janrının tələblərinə uyğun ola raq ardıcıllıqla, qısaca
belə başlamaq olardı:

1950-ci ilin fevral ayında Ağdamın
Göytəpə sovetliyinin Kən gərli kəndində,
el ağsaqqalı Surxay kişinin ailəsində bir
körpə dün yaya gəldi. Adını Sadir qoydular
(Qə ri bədir: Surxay kişi bütün övladlarına
“S” ilə başlayan adlar qoyub).

Orta məktəbi doğma kəndində bitirib,
Gəncə Pedaqoji İnstitutunun (İndiki Gəncə
Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinə daxil
olub. Təhsilini başa vurub, Ağdamın
Söyüdlüqol kənd orta mək tə bində tarix
müəllimi, direktor müavini, Üzeyir Ha -
cı bəyov adına Ağ dam musiqi texniku-
munda müəllim işləyib.

1971-1972-ci illərdə SSRİ Silahlı Qüv vələrində hərbi xidmətdə
olub, özü də Ermənistanın Leninakan şəhərində.

Ancaq uşaqlıqdan könlündəki arzu-dilək – milis (polis) ol -
maq arzusu ona rahatlıq vermədi. Milis olmaq istəyilə bağlı də -
fələrlə müvafiq orqanlara müraciət etsə də, bir nəticə hasil olmurdu.

Ağ dam musiqi texniku-
munda müəllim. 1970-ci il
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Nə Surxay kişinin nüfuzu, nə də gəncin qətiyyəti bürokratik ən -
gəl ləri aşmağa kömək etmirdi. Bu iş Ağdamda alınmır. Amma
gənc inadından dönmür. Sənədlərini Gəncəyə, şəhər daxili işlər
ida rəsinə də göndərir – yenə müsbət cavab almır.

Hər dəfə min bir bəhanə gətirdilər. Ona “Kommunist Par ti -
ya sının üzvü olmalısan” dedilər. Atasının Gəncədəki dostu, mü -
ha ribə veteranı Teymur Hacıyevin dəstəyi də bir səmərə vermirdi.
Köh nə kommunist, ömrünü bu partiyaya həsr etmiş, onun ideallarına
və ideyalarına dərindən inanmış Surxay kişinin əziyyətindən sonra,
nə hayət, partiya üzvlüyünə namizəd kimi qəbul olunur.

Qiyaslı kəndindən olan dostu Nemət Əliyev bu mübarizənin
mənasız olduğunu dedi, Özbəkistana getməyini məsləhət gördü.
Bəlkə də orda alındı...

İçində orqan işçisi, milis zabiti olmaq həvəsi o qədər güclü
idi ki, SSRİ-nin istənilən nöqtəsində, Çukotkada belə işləməyə
hazır idi. Təki sevdiyi formanı geysin.

Uşaqlıq dostu, həmkəndlisi İsibəyli Musa kişinin oğlu
Məhərrəm İsmayılov da bu arzunun onda ötəri həvəs olmadığını
qeyd edir: “O, uşaqlıqdan çekist kimi hərəkət edirdi. Məğrur
görkəmi və duruşu ilə tay-tuşlarının hamısından seçilirdi. Bu
məğrur görkəmi o özündə bu gün də qoruyub saxlaya bilmişdir”.

Yaxşı deyiblər: “Niyyətin hara – mənzilin də ora”. 

Eldəniz Quliyev (gənclik dostu) o illəri belə xatırlayır: “Bir
gün mənə dedi ki, Eldəniz, Özbəkistana məktub yazmışam. Nə
deyirsən?

Nə deyəcəyəm? Bütün işlərdə xeyir-duasını mən vermişəm.
Ona uğur dilədim. Çox keçmədi ki, Özbəkistandan müsbət cavab
gəldi. Sevindik. Düzdür, Özbəkistana gedəndə iki nəfər idilər.
Orda yalnız Sadir qərar tutub ad qazana bildi.”
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Beləcə, Sadir Surxay oğlu da könlündə bəslədiyi uca niyyətin,
şirin arzunun dalınca uzaq yola çıxdı. Ata-anasının xeyir-duasını
alıb, qərib diyara – Özbəkistana üz tutdu. 1973-cü il avqustun 7-
də Niyazinin bacısı oğlu Eldəniz, Nemətlə onu qatarla Bakıya, or -
dan isə diş həkimi Telmanın qardaşı Ruslan gəmi ilə Krasnovodska
(Türkmənbaşı) yola saldı.

Ruslan Hüseynov (uşaqlıq dostu) söhbətə qoşulur: “Mən on -
da Bakıda ya şa yır dım. Görüşdük. Özbəkistana getdiyini bildirdi.
Məni də özü ilə aparmaq istəyirdi. Onu Krasnovodska (indiki
Türk mənbaşı) bərə ilə mən yola saldım”. 

Krasnovodskdan qatarla Özbəkistanın Nəvai şəhərinə gəlir.
Vağzaldan birbaşa Nemətin qohumu Şahların yanına gedirlər.
Am ma Şahların dediyi, güvəndiyi adamlar onlara kömək edə bil -
mir.

Taleyini, qismətini burda axtardı. 

Buxaraya gələndə 23 yaşında idi.

Buxara vilayət Daxili İşlər İdarəsinin kadrlar şöbəsinə mü -
raciət edir. Şöbə rəisi podpolkovnik Ruziyev familiyalı tacik on -
lara “yerimiz yoxdur” deyir. Onun qatı millətçi olduğunu biləndə
yuxarıya – generalın qəbuluna düşmək qərarına gəlir. General
M.Norova niyyətini açıqca bildirir.

– Deməli, milis orqanlarında işləmək istəyirsən? Bu sahədə,
bilirsənmi, işləmək çox ağırdır? – general onu sınağa çəkir.

– Yoldaş general, lap kiçik yaşlarımdan cinayətkarlara qarşı
mübarizə aparmaq arzusunda olmuşam. Çətinlikdən də qorxmuram.
Atam da, əmim Allahverdi də NKVD-də işləyiblər.

“General sınayıcı nəzərlərlə məni süzdü:

– Əgər eşitsəm, bilsəm ki, bir manat rüşvət almısınız, sizi
özüm güllələyəcəm”.
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Nəhayət, gənc S.Məmmədov bir çox bürokratik maneələrdən,
yorucu sənədləşmə prosesindən, üzüntülərdən və vərdiş etmədiyi
gündəlik məişət qayğılarından sonra istəyinə nail olur – 1973-cü
il oktyabrın 1-də Buxara vilayətinin Nəvai şəhəri daxili işlər
şöbəsində xüsusi komendaturada işə başlayır. 

Təxminən 40 gün sonra Buxara Vilayət Dİİ-nin rəisi general
Norovun əmri ilə o həmin şöbədə
cinayət axtarışı inspektoru və zi fə sinə
təyin olunur...

Şöbənin növbəti müşavirəsində
əməliyyatçılardan bir nəfərin Daşkəndə
üç aylıq kursa göndərilməsi məsələsi
müzakirə olunur. Qızğın mü ba hi sə -
lər dən sonra, K.Mamaraximovun (Nə -
vai şəhər Daxili İşlər Şöbəsinin cinayət
axtarışı şöbəsinin rəisi) və onun müavi-
ni Curakul Qafurovun israrlı təkidləri
əsasında Sadir Məmmədovun na mi -
zəd liyi təsdiqlənir. O, kursları uğurla
ba şa vurub iş yerinə qayıdır, bir sıra
ci nayət işlərinin açılmasında fəal iştirak
edir. 

Sadir müəllim bir nəfərin – Bu xa ra Vilayət Dİİ-nin rəisi, mi -
lis gene ral-mayoru Munis Sıracoviç Norovun adını həmişə min -
nət darlıq hissi ilə anır.

“General hər dəfə Nəvaiyə gələndə şəx sən mənimlə görüşürdü
və deyirdi:

– Afərin! Bax, belə işləmək lazımdır. Mən bilirdim ki, səndə
hər şey yaxşı alı na caq! Valideynlərindən xəbər varmı? Toyuna bi -
zi nə vaxt dəvət edirsən?” 

K.Mamaraximov
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Zəhməti hədər getmir. Artıq ün va nına təriflər söylənilir, yax -
şı işinə görə mükafatlarla təltif edilir (təltif və mükafatlar haqqında
məlumatlar onun şəxsi işində öz əksini tapmışdır).

İlk iş gününü həyatının ən unudulmaz anı kimi, taleyinin ilk
qələbəsi kimi xatırlayır. Həmin günü şirin və unudulmaz xatirə
kimi danışır...

Nəvai şəhər milis şöbəsində aldığı ilk ciddi tapşırığın mə su -
liy yətini bu gün də təbəssümlə bizə danışır: “Təsəvvür edin ki, ilk
tap şırığım – şəhərin ətrafında hərbi müəssisə vardı, ordan bir nə -
fəri şöbəyə gətirmək lazım idi. İnanın ki, həmin adamı gətirmək
üçün maşınla getməyə səbrim çatmadı, meşə yolu ilə iki kilometrə
qədər məsafəni piyada gedib, həmin adamı şöbəyə gətirdim.
Sonradan bu hərəkətimi xatırlayanda
özümə də gülməli gəlir”.

Yavaş-yavaş əməliyyat-istintaq
işlərinin incəliklərinə və də rin liklərinə
bələd olur, təcrübə toplayır, peşəkar,
tədbirli əmə liy yatçı kimi yetişir.

1974-cü ilin avqust ayında SSRİ
Daxili İşlər naziri N.A.Şe lo kovun
əmrilə ona leytenant rütbəsi verilir.

Onda sevincinin həddi-hüdudu
yox idi. Leytenant formasında şəkil
çək dirib, evə – Ağdama göndərir... 

Onun vəzifəyə təyin olunması
şö bədə heç də çoxlarının ürə yin cə de -
yil di. Axı, o, “gəlmə” idi. Hər yerdə
ol duğu kimi, burda da gö zü gö tür -
məyənlər, paxıllar kifayət qədər idi. Xüsusən şəhər par tiya ko mi -

Leytenant S.Məmmədov.
1974-cü il. Nəvai şəhəri.
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tə sinin ka tibi Nikolay Duxanov (rus millətçisi idi) ona çox mane
olurdu. Ev mə sə lə sin də işləri dolaşdırmışdı. Cinayət Ax tarışı Böl -
mə sinin rəis müavini və zifəsini tutmaq üçün rəhbərlik tərəfindən
ve rilmiş təqdimatı, sənədləri qəbul etmirdi.

Bu məsələ şəxsi heyətdə müəyyən narazılığa, söz-söhbətə
sə bəb olmuşdu. N.Duxanov oraya öz adamını – Tkaçovun təyin
olun masını is təyirdi. Vəfa Elbekov (Şəhər Daxili İşlər şöbəsinin
rəi si) ona: “Məm mədov ola-ola, başqa adama razılıq versəm, vic -
da nımı itirmiş olaram,  demişdi.

“Şəhər PK-nın binasından çıxanda Duxanovla qarşılaşdıq.
Kinli baxışları ilə məni süzdü, ancaq
heç nə demədi”.

N.Duxanov Sadirin əleyhinə
“kompromatlar” da yayırdı. Ancaq
bütün cəhdləri boşa çıxdı. Norov, El-
bekov kimi nüfuzlu insanların “daşdan
keçən” rəyləri və təq di mat ları öz müs -
bət rolunu oynadı. Mə sələ həll olun -
du.

Bundan sonra Duxanovla mü na -
si bət lər daha da gərginləşdi. Onun
təqibləri məni rahat işləməyə qoy mur.
23 fevral 1979-cu il ta ri xin də bacısı
oğlu Kəyanın qəfil ölümü psi xoloji
durumumu bir az da də rin ləş dirir.

Bu illər ərzində Nəvai şəhəri ona
doğmalaşmışdı. Şəhərə elə öy rəş mişdi
ki! Nəvai taleyinin, qis mə tinin məkanı
idi.Bacısı oğlu Kəyan
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Sadir Məmmədovun öz işinə və peşəsinə neçə ürəkdən bağ -
lan dı ğını təsəvvür etmək üçün Öz bə kis tanda gündəlik həyatından,
əmə liy yatçı – müstəntiq, rəis kimi fəa liy yətindən bəzi epizodları
təkrarən Sa dir müəllimlə birdə xatır la ma ğı mız yerinə düşər: 

“Bir gün şöbəyə məlumat ve ril di ki, Nəvai şəhər prokurorunun
müa  vini Yunis Bulatov axşam ma şı nı qaraja qoyub evə qayıdanda
ci  bin dən pul kisəsi oğurlanıb. İçərisində də partiya bileti, prokurorluq
vəsiqəsi, bü tün seyflərin açarları və xeyli pul olub.

Y.Bulatov gecə yarısına qədər baş əməliyyat müvəkkili Sadiri
gözləyir. Yalvarışlı səslə mənə deyirdi ki, əgər səhərə qədər sə -
nəd lər tapılmasa, vəzifəsi ilə vidalaşmalıdır. Karyerası zədələnəcək,
par tiyadan çıxarılacaq və s.

Ordan birbaşa dəmiryol vağzalına, milliyyətcə Krım tatarı
olan, “Bosman” ləqəbli “vor-zakon” Semyon (Yakutski Semyon
25 il siyasi məhbus kimi yatmışdı, cinayətkar ünsürlər onun la
hesablaşırdı. O əsasən Səmərqənd, Daşkənd, Xorəzim, Andican
və Qaşqadarya cibgirlərinə başçılıq edirdi. Nəvaidə dəmir yolu
stan siyasındakı evinə gəl dim. “Bosman” bu qəfil gəlişimi göz lə -
mir di. Ona qəti şəkildə bil dirdim ki, əgər səhər saat 7-yə qədər
oğur lanan şey lər məndə olmasa, cib gir lərin hamısını nahara qədər
içə ri dol du racağam. Mən onu jarqonla hədələdim.

Semyon dedi: Rəis, narahat olmayın, iki-üç saata konkret
ca vabı gəlib sizin evdə deyəcəyəm”.

Doğurdan da, düz iki saatdan sonra Semyon bir torba ilə evə
gəldi. Artıq gecə saat 2-3 radələri idi.

Semyon torbanı stolun üstünə qoyub dedi: “Rəis, bu 2 kon -
yak və bir qutu şokolad mənim hədiyyəmdir”. Mən imtina edəndə,
“bizdə qəbul olunmuş qaydadır, heç kimin qapısını əliboş döymürük.
İtmiş əşyalar isə aşağıda ağacın dibindədir,” – dedi.

Hər şey öz yerində idi...
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Tezliklə Sadir Məmmədov ona verilən tap şı rıqları vaxtında,
yük sək səviyyədə ye rinə yetirməsi ilə, əxlaqı və dav ra nışı ilə
rəhbərliyin diq qətini çəkir. Ona “Şerlok Holms” ləqəbi verilir.
Dav ranışı ilə, ba carığı ilə iş yoldaşları ara sında, şəxsi heyətdə
nüfuzu qal xır dı, Nə vai şəhərində hamının hör mə tini və etibarını
qazanırdı.

Buxara vilayət Dİİ-nin rəisi, ge neral-mayor Munis Siracoviç
Norov da istedadına, təvazökarlığına, sadəliyinə və ümumiyyətlə,
insani dəyərlərinə görə onun xətrini istəyirdi, onu oğlu qədər
sevirdi, ona inanırdı.

Bu məsələdə inam, etibar ən vacib keyfiyyətdir.

Artıq iş yoldaşları da, dostları da ona inanırdılar. Hər bir
əmə liyyat-axtarış tədbirinin başlanması üçün mütləq onunla məs -
lə hətləşirdilər və hesablaşırdılar.

...1979-cu il dekabrın 3-də Buxara vilayət Dİİ-nə çağırılır.
Rəis müavini Arif Fazilovun kabinetində İ.Bazarovu, Ş.Raximov,
A.Baxışov, S.Səttarov oturmuşdular (sonralar tale elə gətirdi ki,
erməni daşnak ünsürü Qdlyan onları həbs etdi).

A.X.Fazilov çağırılmasının səbəbini açıqlayır: “Məmmədov,
səni Buxara şəhər Dİİ-nə, CAŞ-in rəisi vəzifəsinə təyin edirik.
Bu, birbaşa generalın göstərişidir”.

Təklif o qədər gözlənilməz idi ki, düşünmək üçün vaxt is tə -
dim.

Buxarada kriminogen vəziyyət mürəkkəb idi. Yaxşı bilirdim
ki, hansı ağır məsuliyyətin altına girirəm. Gecə-gündüz işləmək
və işləmək lazım idi. Elə həmin gün razılığımı verdim, işləri təh -
vil götürdüm.

İlin axırına 27 gün qalmışdı. Buxara şəhərində 47 cinayət işi
isə açılmamış qalırdı.
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Təcili əməkdaşları topladım, tapşırılan işin ağırlığı, vaxtın
azlığı barəsində söhbət etdim. Şöbədə 22 nəfər əməkdaş çalışırdı.
“Hər birinizə iki cinayət işi düşür və bu işlər ilin sonuna qədər
açılmalıdır”, – deyib tapşırığımı verdim.

Günün sonunda görülmüş tədbirlər təhlil edilir, görüləcək
iş lərin planı isə müəyyənləşdirilirdi.

Şəhərdə narkomanların yığışdığı, toplaşdığı yerlər məlum
idi. Həmin yerlərə reydlər keçirildi, nəşəli iki qız, on iki nəfər oğ -
lan tutulub şöbəyə gətirildi. Dindirmə zamanı qızlardan biri dedi
ki, rəis, mən sizinlə təklikdə söhbət etmək istəyirəm. Söhbət bir
neçə saat çəkdi. Bütün informasiyalar dəqiqləşdirildi və
ümumiləşdirildi...

Aparılan profilaktik işlər artıq nəticəsini verirdi. Təzə rəisin
adı şə hərdəki cinayətkar ünsürləri rahatsız etmişdi. Hətta belə
deyirdilər ki, Məmmədov gecələr də yatmır.

Restoranlarda, gecə barlarında reydlər keçirildi. 25-30 nəfər
şüb həli şəxs şöbəyə gətirildi. Onların arasından ən azı 3-4 nəfəri
əmə liyyat marağı doğuran, bağlı qalmış cinayətlərdə şübhəli
şəxslər qis mində saxlanıldı.

Dekabrın sonuna bir həftə qalırdı…

Artıq cinayət işinin 28-i açılmışdı.

“Amma hələ açılmamış 19 cinayət işi qalmışdı. Qısa vaxtda
bu qədər işlər görülsə də, rəhbərliyin qoyduğu tapşırığı tam yerinə
yetirmək mümkünsüz idi. Yeni-yeni cinayətlər törədilirdi.

Dekabrın 25-i vilayət Dİİ-nin rəis müavini polkovnik A.Fazilov
şöbəyə gəldi və şəxsi heyəti iclasa yığdı:

– Məmmədov, səni rəis təyin etdik ki, ci na yətlər bağlı qal -
ma sın. Belə getsə, sizinlə vidalaşmalı olacağıq.
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Mən təmkinimi pozmadan Bazarovun (İbadulla Bazarov Bu -
xa ra Şəhər Daxili İşlər İdarəsinin rəisi idi) üzünə baxdım və sa kit -
cə dedim ki, yanvarın 1-nə qədər açılmamış cəmi yeddi ci na yət işi
qalacaq.

O, təəccüblə:

– Bu iş möcüzəyə oxşayır, – dedi.

Bazarov onun sözlərini təsdiqlədi:

– Bəli, Məmmədov düz deyir.

Hamı otaqdan çıxandan sonra A.Fazilov məndən soruşdu:

– Sən doğrudan da, açılmamış yeddi cinayət işinin qalacağına
inanırsan?

Mən əməliyyatların qısaca təfsilatını danışdım. O, ayrılanda
əlimi möhkəm sıxıb:

– Sənin bu vəzifəyə təyin olmağını generaldan mən də xahiş
etmişdim, – dedi”.

Yuxusuz gecələr və gərgin iş qrafiki öz bəhrəsini verirdi.

Dekabrın 30-a qədər altı dəstədən ibarət 23 nəfər cinayətkar
zərərsizləşdirildi. Dİİ-nin rəis müavini polkovnik Ş.Raximovun
masası üstünə cinayət işi üzrə 40-dan artıq təsdiqedici məlumat
qo yul du.

Ş.Raximov sənədlərlə tanış olduqdan sonra dərin razılıq
hissi ilə “bax, belə dayan, sağ ol!” – kəlməsini dedi.

İlin yekun-hesabat iclası bayram ərəfəsi keçirildi (1979-cu
il).

General Norov iclas zalına daxil oldu, ətrafına göz gəzdirib
«bəs Məmmədov hanı?» – deyə soruşdu. 

S.Məmmədov adını eşidən kimi, tez ayağa qalxdı. General
üzünü salona tutub dedi:
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– Yoldaşlar, vilayətin hər bir idarəsi və şöbəsi Buxara şəhər
Milis İdarəsinə minnətdarlığını bildirməlidir. Məhz onların hesabına
respublika göstəricilərində 3-cü yeri tutmuşuq. Bu işdə əsas rolu
Sadir Məmmədov oynayıb. Bu gündən Buxara şəhər Dİİ-nə CA
xidməti üzrə kurslar təşkil etmək, necə işləməyi S.Məmmədovdan
öyrənmək lazımdır. Bütün şəxsi heyət adından ona “çox sağ ol”
deyirəm.

Təbriklər, gurultulu alqışlar salonu bürüdü”.

General Norov 1980-ci il yanvarın 12-də Nəvaidə ötən ilin
yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə onu hamıya örnək göstərir.

– Məmmədov Buxarada nümunəvi iş sistemi yaradıb. Şəhərdən
cinayətkarların əl-ayağını yığıb. Milçək belə onun xəbəri olmadan
uça bilməz. Bəs nə üçün Nəvaidə belə xoşagəlməz vəziyyət
yaranıb? Neynəyək, Məmmədovu geriyə, Nəvaiyə qaytaraq? Siz
onu Nəvaidə saxlaya bilmədiniz. Biz isə Buxaradan kənara buraxa
bilmərik.

«Ehtiyatlı igidin anası ağlamaz» deyiblər. Hər yerdə olduğu
kimi, burda da onu istəyənlər də vardı, istəməyənlər də, üzünə
gülüb dalınca danışanlar da. Qatı cinayətkarlar ona qarşı sui-qəsd
planları da hazırlayırdılar.

Bir gün Nəvaidə kimyəvi paltartəmizləmə sexinin işçisi,
Mər  ziyə adlı tatar qadın (bu qadın prokurorun müavini Y.Bulatovun
gə lini idi, yəni oğlu Rəşidin həyat yoldaşı) onunla mütləq görüşmək
istədiyini bildirdi. Görüş zamanı dedi ki, Duxanov səni partiyadan
çıxartmaq üçün ha zırlıq işləri aparır. Bu işdə Hikmət adlı təlimatçının
“xid mət lə rin dən” istifadə edəcək. Batalovanın (şəhər PK-nin şöbə
müdiri idi) da səndən xoşu gəlmir. Son dərəcə ehtiyatlı olmalısan!

O, Mərziyənin informasiyalarını dəqiqləşdirməyə başlayır,
çox düşünür-daşınır və artıq burada qalmağın mümkünsüzlüyünü
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anlayır. 1979-cu ilin mart ayında Buxara vilayət Dİİ-nə çağırılır
və general Norov nə üçün Duxanovla münasibətlərin gərgin ol -
masının səbəblərini soruşur. Məmmədov, indi sənə kömək edə bi -
lirəm. Bəs sabah Duxanov Vilayət Partiya Komitəsinə katib təyin
edilsə, onda halın nə olar? General ona eyni zamanda bir qədər
dip lomat olmağı tövsiyə etdi: “Duxanov səni yerlipərəstlikdə,
azər baycanlılara himayədarlıqda ittiham edir”. 

Qısa pauzadan sonra, general Norovun təklifi ilə Buxara
şəhər milis idarəsində şöbə rəisi, az sonra, 3 dekabr 1979-cu il
tarixdə isə Buxara şəhər CAŞ-ın rəisi vəzifəsinə təyin edilir.

CAŞ-nın rəisi olmaq gənc milis zabiti üçün şərəfli olsa da,
məsuliyyətli və ağır iş idi. Şəhərdə krimonogen vəziyyət nəzarətdən
çıxmışdı. Cinayətlərin açılma faizi aşağı idi. Buxarada cinayətlərə
görə əvvəllər məhkumluğu olanların sayı çox idi. Bir sözlə,
vilayətdə əməliyyat şəraiti mürəkkəb və qarışıq idi.

S.Məmmədov Buxara şəhər CAŞ-ın əməkdaşları ilə. 1980-ci il.
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Baş leytenant “papağını qabağına qoyub”, hadisələri, mövcud
kriminal durumu məntiq süzgəcindən keçirib işləyəcəyinə qəti
qə rar verir.

Buxara vilayətində mətəşəkkil cinayətkarlığa qarşı göstərdiyi
əzmkarlıq, şücaət rəhbərliyin diqqətini çəkir. Onun əməliyyatçı
ki mi peşəkarlığı, cəsarətliyi bütün vilayətə yayılır, dəfələrlə mü -
ka fatlandırılır. 

Sadir Məmmədovun gündəliyindən: “1981-ci il fevralın 23-
də məni siyasi şöbəyə çağırdılar. İclas salonunda general yaxşı
işi mə görə məni təriflədi və qol saatı ilə təltif edib dedi:

– Biz Məmmədovla işləmişik və yenə də işləyəcəyik. Siz
onun iş təcrübəsini öyrənin. Nəvaidə 90, Buxarada isə 500 min
əhali yaşayır. Sizdə isə cinayətin açılma faizi 70, Buxarıda isə 95
faizdir....” 

“Siz Mamedovun iş təcrübəsindən öyrənin”, – deyə şəxsi
heyətə dönə-dönə tövsiyə etdi.

Ali hüquq təhsili almaq Sadirin ən böyük arzusu idi. Rəisin
adına raport yazdı. Rəis razılığını verdi. Onu Moskvaya, akademiyaya
oxumağa göndərəcəyinə söz verdi.

Qafurov demişdi ki, Mamedov, sən fəxr etməlisən ki, general
Norov sənin haqqında yüksək fikirdədir. Hələlik qalıb işləmək
akademiyadan irəlidir.

General özü də bir dəfə etiraf etmişdi: “Mamedov oxumağa
getsə, vilayətdə əməliyyat şəraiti pisləşəcək”. Çünki Buxaranı
cinayətlər, kriminal ünsürlər bürümüşdü. Təcili effektli və cəsarətli
tədbirlər görülməliydi.

Sadir Məmmədov adı vilayətin hüquq mühafizə orqanlarında
artıq o qədər populyar idi ki, onun akademiyaya getməsi ilə
şəhərdə kriminogen vəziyyətin ağırlaşacağını da deyirdilər.
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Gənc və perspektivli zabitin Moskvaya, Milis Akademiyasına
oxumağa getməsində general M.Norovun böyük əməyi var. O, 12
nəfər namızəddən yalnız Sadir Məmmədovun sənədlərinə qol
çəkib xeyir-duasını verdi.

General onu əldən buraxmaq da istəmirdi və həmişə deyirdi
ki, Mamedov getsə, əməliyyat şəraiti pisləşəcək və akademiyanı
bitirib vətəninə gedəcək.

Milis Akademiyasında yazdığı referat əla qiymətlə qəbul
olunmuşdu. Ordan əmr gəldi ki, sənədlər qəbul olunub, Moskvaya
get mə lidir. 1982-ci il iyunun 30-da Moskvaya yollandı. Qırx gün,
qırx gecə «Trudovoy» adlı düşərgədə xüsusi fiziki ha zır lıq kursu

Moskva Ali Milis Akademiyası. 1983-cü il
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keçdikdən sonra imtahanları əla qiymətlə verib Moskva Ali Milis
Akademiyasına daxil oldu.

Əlbəttə, çox sevinirdi və qürurlanırdı da. Ağdamın Göytəpə
kən dindən sadə bir oğlan Moskvada, Milis Akademiyasının mü -
da vi mi olmuşdu. SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin təlim-tədris müəs -
si səsi Baş İdarəsinin rəisi, general-leytenant K.Çer nenkonun qar -
daşı A.U.Çernenko idi.

Sadir müəllim fotoalbomu vərəqlədikcə nostalji, kövrək hiss -
lər lə o günləri və adam la rı bir yerdə xa tır la yı r. Akademiyada ikin -
ci kursu bitirdikdən son ra təcrübə keçmək (bu rada Qdlyan ça ğı rır,
aprel 1983-cü il) üçün özü Buxaraya gəldi. Həyat yoldaşını isə
Ağ dama yola saldı. 1983-cü il iyulun 24-də oğlu Tural dünyaya
gəl di...

Doğrudan da oğurluq-cibgirlik kütləvi hal almışdı. Hər gün
bir neçə mənzil yarılırdı.

1980-cı ilin aprelində Buxara pambıq-kağız məmulatları za-
vodunun direktoru, SSRİ Ali Sovetinin deputatı Əli İsmayılovun
mənzilinə də “növbə ” çatır. Əli İsmayılov Özbəkistanın hörmətli,
nüfuzlu adamlarından sayılırdı. Onun mənzilindən 10 min manat
dəyərində 3%-li istiqraz kağızları, 7 min manat nağd pul, 1 gəbə,
külli miqdarda qızıl-zinət əşyaları aparılmışdı.

General bu işin nə qədər ciddi və məsuliyyətli olduğunu
əməkdaşlara çatdırdı:

– Bilirsənmi, Mamedov, İsmayılovun evini yaranlar tapılmasa,
sənin də, mənim də axırımdır? Əli İsmayılov SSRİ Ali Sovetinin
deputatıdır. Bu cinayət işi SSRİ DİN-nin və Özbəkistan SSR KP
MK-nın nəzarətindədir.

– Yoldaş general, qətiyyən narahat olmağa dəyməz. Cinayəti
törədənlər barədə əməliyyat məlumatı almışıq.
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General Norov heyrətləndi:

– Necə, yəni məlumat almışıq?

– Sabah, nahara qədər sizə hamısını məruzə edəcəyəm.

Əli İsmayılov oğurlanan əşyalar arasında qol saatının ta pıl -
ma sını nədənsə daha çox istəyirdi, daha israrla tələb edirdi. De di -
yi nə görə, bu Saatı ona bir amerikalı konqresmen bağışlamışdı.
May ayında Moskvada konqresmenlə görüşü gözlənilirdi. Ona
gö rə də həmin saatın qolunda olmasını çox istəyirdi. 

Cinayət işi ilə bağlı Özbəkistan SSR Daxili İşlər naziri ge -
ne ral Yəhyayev və general Norov hər gün onlardan məlumat tələb
edir dilər.

S.Məmmədov şəxsi heyəti bir yerə yığdı. Valeri Boqdanova
əməliyyat üçün üç dəstədən ibarət əməliyyat qruplarının təşkil et -
mə si üçün göstəriş verdi. Hər dəstənin görəcəyi işləri mü əy yən -
ləş dirdi. Birinci dəs tə yə özü başçılıq etdi. 

Elə həmin gün “Sar mış”restoranından əməliyyat ma rağı kəsb
edən, əvvəllər məh kum olunmuş 11 nəfər şəxsi ya xalayırlar. Səhər
tez dən da ha üç ünvanda axtarış aparıb, şübhəli şəxslər yaxalanmalı
idi. Elə gecəynən prokurordan axtarış üçün şifahi – icazə alır.

Əməliyyat plan üzrə aparılıb vaxtında başa çatdırıldı. Altı
oğlan, üç qız həbs olunur, İsmayılovun 6 min manatlıq 3 faizli
istiqraz kağızı, 5 min manat nağd pulu, 1 gəbə, qızıl-zinət əşyaları,
bir-neçə dəst pal-paltar, velosiped maddi sübutlar kimi götürüldü.

Amma qol saatı ortada yox idi...

Həbs olunanlar arasında sorğu-sual zamanı tatar millətindən
olan əvvəllər iki dəfə məhkum olunmuş, narkoman Nelya adlı qız
Əli İsmayılovun saatının Sabirovun qolunda gördüyünü və saatın
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Başqırdıstana aparıldığını bildirdi. Sabirov isə aradan çıxmışdı,
Başqırdıstanın Ağrız şəhərinə, bacısıgilə qaçmışdı.

S.Məmmədov Ağrızdakı ünvanı dəqiqləşdirib, iki nəfər
əmək daşını Ağrıza ezamiyyətə göndərdi...

Daha bir cinayər hadisəsi vilayətdə səs salmışdı.

1980-cı ilin aprelində toxuculuq fabrikinin direktoru Nelya
Talqatovanın da evini yarmışdılar. Əli İsmayılov kimi, Nelya
Talqatova da vilayətdə nüfuzlu və imkanlı adamlardan biriydi,
Buxara Vilayət Partiya Komitəsinin büro üzvü idi. 

Heç üç gün keçmədi ki, bu cinayətin də üstü açıldı. N.Talqatova
general Norova zəng edib təəccübünü gizlətmir:

– Sizin bu Mamedov əsl Jiqlovdur (“Görüş yerini dəyişmək
olmaz” filminin qəhrəmanı). Mən cavan və subay olsaydım, elə
özüm ona ərə gedərdim.

General da fəxrlə ona: “Mamedov mənim oğlumdur. Heç
kəs onun tayı ola bilməz. Mamedov Buxarada olmasa, cinayətkarlar
bizi öz evimizdən oğurlayarlar”, – deyir. 

Buxarada maraqlı, gül mə li situasiyalar da çox olub. Bir dəfə
gülə-gülə “bir yapon əh va latı baş vermişdi”, – dedi.

İsrar elədim ki, “yapon əhvalatını” da nı şın.

Nəhayət, danışdı: “Yay vaxtı Buxaraya, Sə mər qəndə turist
axınının gur vax tıdır. Bu şəhərlər qədim Şərq me marlıq abidələri
ilə zəngindir.

İki yapon qızı əllərində xə ritə, köhnə Buxaranın dolanbac
küçələrində dolaşarkən “Dörd minarə”ni (taciklər “Çor minara”
deyirlər) soruşurlar. İki özbək tələbə onlara yardımçı olurlar,
şəhəri göstərirlər. Sonra yataq xanaya qonaq aparırlar. Özbəklərdən
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biri əli əyrilik edir, qızların çantasından
bəzi şeyləri götürürlər və ələ salırlar.

Qızlar milis şöbəsinə şikayət
edirlər. Oğruları tutub gətirdik. Sorğu-
sual za ma nı tərcüməçinin güldüyünü
gördüm. Dedim: niyə gülürsən? Dedi
ki, bu qız lar dan birinin səndən çox
xoşu gəlib. De yir ki, mən çox zənginəm.
Atamın za vodları, fabrikləri var.
Subaydırsa, mə nim lə evlənsin, gedək
Yaponiyaya...”

Əlbəttə, onun “Şerlok Holms lu -
ğu”nu, “Jiqlovluğu”nu çoxları sinirə

bil mirdi. Ona qarşı haqsızlıqlar da edi lir di, rəhbərliklə aranı
vurmağa ça lı şır dılar, əleyhinə qara şayiələr, cürbəcür ağ lagəlməz
iftiralar yayırdılar.

“Məzuniyyət vaxtım başa çat ma mış dı. İdarədən zəng edib
dedilər ki, tə cili axşam müşavirədə olmalısan. Bərk narahat oldum.
Müşavirədə general Norov əsəbi halda birdən mənə müraciət etdi:

– Şəhərdə (Buxarada) cinayətlər çoxalıb. Açılmayan cinayətlər
üzrə bir iş də görülmür. Yoldaş Mamedov, niyə işləyə bilmirsiniz?

– Yoldaş general, mən məzuniyyətdəydim. Nöqsanlarımızı
qısa zamanda aradan qaldırarıq, – dedim.

General kəskin tonda:

– Sən hələ get kartını oyna, – dedi.

– Yoldaş general, kart nədir, qumar nədir? Bu, şər və böh tan -
dır.

– Bilmirəm, əgər bu rüb işində dönüş yaratmasan, səni və zi -
fən dən azad edəcəyəm.
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Generalı mənə qarşı yaxşıca “kökləmişdilər”. Axı, general
məni öz oğlu qədər sevirdi, işimdən həmişə razılıq edirdi, başqalarına
nümunə göstərirdi. Zərbənin hardan və kimdən gəldiyini yaxşı
bilirdim.”

Cinayətlərin açılması ilə bağlı bütün xidməti məlumatlar
bir başa Buxara Şəhər Dİİ-nin rəisi İ.Bazarova və M.Norova çat -
dı rılırdı – bu da Vilayət Daxili İşlər İdarəsinin cinayət axtarış şö -
bə sinin rəisi, polkovnik Salam Səttarovu qıcıqlandırırdı və əsə bi -
ləş dirirdi. O da imkan düşdükcə, onun əleyhinə fikir for ma laşdırır,
haq qında yalan, şər-böhtan yayırdı (çünki S.Səttaroviç Buxara şə -
hə rinin rəisi olmuşdu, İ.Bazarovla onun münasibətləri pis idi, ara -
la rında intriqa var idi. Bu səbəbdən də çəkişirdilər. Bu cür mü na -
si bətlər bizim ümumi işimizi çətinləşdirirdi. Bilmirdin ki, ilk mə -
lu ma tı kimə məruzə edəsən)... Bu cür xoşagəlməz hallar tez-tez
baş ve rirdi, lakin mən özümü itirmədən, xidmət gös tə ri ci lə rimlə
bütün şübhələri dəf edirdim. Və sonda general Norov ye nə də
hamıya məni tərifləyirdi.

Günlərin birində fevral 1982-ci ildə məlumat yayıldı ki, ge -
ne ral Norov təqaüdə çıxmaq üçün raport yazıb. Mən çox məyus
ol dum. Onun yerinə isə Qaşqadarya vilayətindən polkovnik Ab -
du raşid Dustovu təyin etdilər. Elə onun ilk iş günlərində növ bət çi
his səyə məlumat daxil oldu ki, Özbəkistan SSR MK-nın I katibi
Şə rət Rəşidovun qonaq evindən (Özbəkistanın vilayət mərkəzlərində
Şərəf Rəşidovun qonaq evləri mövcud idi) bir ədəd radiola və
bül lur vaz oğur lanıbdı. Hadisə yerinə yollandım.

Bir azdan Səttarov, vilayət prokukoru Usmanov, Dustov və
Raxımov da oraya gəldilər. Dustov məni görən kimi bütün hirsini,
hikkəsini mənim üstümə tökdü:

– İndən belə evlərimizə gözətçi, mühafizəçi qoymalıyıq ki,
özümüzü də oğurlamasınlar.
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Bu qəfil, öfkəli danışıqdan özümü itirmədim. Oğruların
otağa pəncərədən girdiklərini dedim. Dustov əsəbi halda:

– Bunun nə dəxli var? Oğrular tutulmasa, hamınızın pa qon -
la rınızı sökəcəyəm. Bu da mənim akademikim.

«Akademik» deyəndə mənim Moskvaya, Milis Akademiyasına
oxumağa getməyimi nəzərdə tuturdu. Mən təmkinimi pozmadım:

– Yoldaş polkovnik, bu gün əşyaları yerinə qaytarıb, oğruları
da istintaqa təqdim edəcəyəm (çünki artıq əməliyyat məlumatı al -
mış dım).

O, bu sözlərə inanmır kimi, təəccüblə Salam Səttaroviçdən
soruşdu:

– Bu nə danışır belə ?

Vilayət prokuroru Usmanov dilləndi:

– Mamedov deyirsə, deməli, edəcək.

Arada fürsət tapıb kiçik inspektor Səməd əkəni və əməliyyat
mü vəkkil Erkin Şernazarovu da götürüb, Qijduvan rayonuna get -
dik. Texniki-peşə məktəbinin şagirdləri pambıq tarlalarında kətmən
işinə cəlb olunmuşdular. Oğurluğu kimlərin törətdiyini, adlarını
və soyadlarını da öyrənmişdim. Amma axtardıqlarımız şəxslər
on ların arasında yox idi. Üç saat öncə avtobusla Qijduvana get -
miş dilər.

Bir saatdan sonra artıq rayonun «Kommunizm» kolxozunda
idik. Oğlanlardan birinin həyətinə daxil olanda, sürahinin üstünda
radiolanın işlədiyini gördük. Radiolanı götürdük, oğlanı tapdıq.
Di gər oğrunun – Vahabın yerini soruşdum. Buxarada hamısını
açıb danışacağını bildirdi. Vahabı da, büllur vazı da şöbəyə gə tir -
dik. Səttarova zəng edib əhvalatı danışdım. Onun otağına girəndə
se vincək ayağa qalxdı və məni qucaqlayıb öpdü. Dustova da mə -
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lu mat verdik. O, bu oğurluğun içində siyasi motivin olub-olmadığını
so ruşdu (elə həmin gündən Salam Səttarovla dostluğumuz başladı).

– Bu oğurluğun hansı xarakter daşıdığını bilmirəm. Bu oğ -
ru lar, bu da oğurlanan əşyalar. Uşaqlıq ediblər, səhvə yol veriblər.

Dustov dedi:
– Mamedov, sənin haqqında mənə çox danışıblar, ancaq

inan mırdım. Belə işləsən, səninlə yaxın dost olacağıq…
1982-ci ilin yazında Buxarada mal-qara oğurluğu artmışdı.

Şayiələr gəzirdi ki, bu işdə Buxara yəhudilərinin əli var. Xüsusən
Burxanov soyadlı yəhudi əsilli qəssabın bu cinayətdə əməlinin ol -
duğunu müəyyən edib, ona məhkəmə tərəfindən 10 sutka həbs cə -
zası verildi.

Onun yəhudi əsilli adamlarla əlbirliyindən-dilbirliyindən
xəbəri vardı. S.Məmmədov yaxşı bilirdi ki, bir yəhudi tutularsa, o
biriləri də mütləq ona köməyə gələcək. Elə düşündüyü kimi də ol -
du. Ordan-burdan güclü təzyiqlər də oldu, prokurora şikayət əri -
zəsi yazdılar. Rövşən adlı müstəntiq də qəssabın əsassız olaraq və
gü nahsız yerə həbs edildiyini iddia edirdi. Onsuz da əvvəldən
müs təntiqlə ara la rın da anlaşılmazlıq, soyuqluq vardı. Müstəntiq
haq qında cinayət işi qaldırıb, qərarını Buxara Şəhər prokuroru
Xey rulla əkəyə gön də rir. Xeyrulla əkə qərarı cırıb demişdi: «Yüz
sə nin kimi müstəntiqim də olsa, birini Mamedova dəyişmərəm».

Burxanovun həbsi mal-qara oğrularının gözünü qorxutdu.
Sadir müəllim deyir: “Allaha qurban olum, bir həftə sonra

mə lumat aldım ki, şəhərdə azyaşlı qızlarla hər gecə eyş-işrət, kef
məc lisləri keçirilir və Rövşən də həmin məclislərdə iştirak edir.
Be lə fürsət bir də ələ düşməzdi. Oraya əməliyyat qrupu göndərdim.
Röv şəni, başqa bir oğlanı və dörd azyaşlı qızı tutub şöbəyə gə tir -
dik. Rövşən şöbədə hay-küy salmağa, bizi hədələməyə başladı.
Onu sakitləşdirib, sərxoş olub-olmadığını yoxlatdıracağımı, sonra
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pro kurora (Nəvai şəhər prokuroru
İmam əkənin kürəkəni idi) onun
hansı çirkin əməllərlə, qaranlıq
işlərlə məşğul olduğunu bil di rə -
cə yimi deyən kimi, quzuya döndü.
Dinməz-söyləməz iza ha tını yazdı
(əlbəttə, bu işdə səlahiyyətlərimi
aşmışdım, ancaq geriyə yol yox
idi).

Yenə xəbərdarlıq etdim: bir
də milis əməkdaşlarına dəyib do -
laşsan, özündən küs”.

...Günlər keçir, aylar-illər
do la nır. Bu torpagı sevmışdi, işinə,
in sanlara öyrəşmişdi. Özbəkistan
ar tıq Sadir Surxayoğlu Məm mə -
dov üçün ikinci vətən olmuşdu.
Za rafat deyil: arzusuna çatmışdı
– milis zabiti olmuşdu.  

Qardaşı Sabir Surxay oğlu
da onun arxasınca, 1982-ci ildə
Özbəkistana, Buxaraya gəlir. O
da daxili işlər orqanlarına qəbul
olun ur. Buxara şəhər Dİİ CAŞ-
da baş əməliyyat müvəkkili və zi -
fə sinə təyin olunur, nümunəvi xid -
mət lərinə görə kapitan və ma yor
rüt bələrinə qədər yüksəlir. Vətənin
qan lı-qadalı vax tın da Qarabağa,
Xo calıya qayıdır.
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BAKIDA

u____________________________________________

1984-cü ildə Mi lis Akademiyasını fərq lən mə diplomu
ilə bi ti rib, təyinatını N.Rizayev adına Bakı Xü -

su si Or ta Milis Məktəbinə ve rdilər. Müəllim kimi əmək fəa liy -
yətinə baş la yır.

Özbəkistandakı macəralar, təhlükələrlə dolu işlərdən sonra
pe şə kar əməliyyatçını Ba kı da sakit pedaqoji fəa liy yət, müəllimlik
da rıxdırırdı. Savadlı ol ma sı, tədrisdə təcrübə ilə nəzəriyyəni bir -
ləş dirməsi müdavimlərin çox xoşuna gəlsə də, hər şey istədiyi ki -
mi alın mırdı.

Kirayədə ya şa maq ailəli polis zabitinə əla və məişət qayğılar
və maddi çətinliklər gə tir miş di. Məktəbin rəhbərliyi ilə mü na si -
bət lərində mü əy yən an la şıl maz lıq lar da onu üzürdü.

Belə davam edə bil  məzdi…

1986-cı ilin əv vəl lərində Respublika DİN CAİ-nin rəisi, mi -
lis polkovniki Əzim Pi ri yevin qəbuluna düşür. Nazirliyin əmək -
da şı, tələbəlik dostu Eldar Xasməmmədov da ona yaxından dəstək
ve rir, onu təcrübəli, is tedadlı və savadlı za bit kimi təqdim edir.

1986-cı il iyulun 14-də Daxili İşlər naziri, general-ma yor
Cəfər Vəliyev onu qəbul edir və CAİ-də baş əməliyyat mü vək kili
vəzifəsinə təyin edir.

Rəsmi işə baş la dı ğı gün isə 1986-cı il iyu lun 18-dən sayılır.
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Bakıda hər şey –
münasibətlər, davranış,
iş rejimi Öz bə kis tan -
dakından xeyli fərq liy -
di. Bu fərqi özü də söh -
bət lərimizin bi rində eti-
raf edir: “Öyrəndiyimiz
üsul ları, şəxsi xa rak -
ter lər Özbəkistan, Mos -
kva mühiti çox fərqli
idi. Burada hər şeydən
əvvəl xidməti iş tə ləb -
kar lığı, şəxsiyyətə hör -
mət edib, baş əymək
bi rinci, qalanları isə
ikin  ci dərəcəli mə sə lə -
lər idi. Əgər bu qayda -
la ra əməl etməsən, gə -
lə cəyin və perspektivin
yox dur” 

Bakıda yeni şə -
rai tə və fərqli mü na si -
bət lərə öyrəşməli idi.
İlk növbədə respublika-
da kriminal mü hiti ya -
xın dan ta nı ma lı idi –
başqa yolu yox idi. On
illər boyu Azərbaycan
polisinin öz iş, üslubu
formalaşmışdı.

Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbi. 
1984-1985-ci illər.



55

Tanı oğlunu, Vətən!

Sadir Məmmədov yeni iş şəraitinə də, istintaq-əməliyyat
mühitinə alışdı, tapşırıqları vaxtında və layiqincə yerinə yetirməyə
çalışırdı. Özbəkistanda, Moskvada qazandığı zəngin iş təcrübəsi
və nəzəri hazırlıq karına gəlirdi. Müxtəlif səpkili cinayət faktlarının
araşdırılmasında iştirak edirdi.

Cinayətkarlar dirilərdən qurtarıb, ölülərə girişmişdilər. Azər -
bay  canın bir çox  yerlərində  göreşənlik hadisələri çoxalmışdı.
1987-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Yevlax, Ağdam, Qəbələ
(Qut qaşen), Oğuz (Vartaşen), Şəki, Zaqatala, Ağcabədi, Kürdəmir,
Şa maxı rayonlarının ərazisində qəbirlər açılır, ölülərin dişləri sö -
kü lüb götürülürdü.  Bu, əlbəttə, xalqımıza, dinimizə  və mə nə viy -
ya tımıza  uyğun hərəkətlər deyildi. Utanc gətirən hadisələr və hal -
lar idi.

“1987-ci il iyunun 9-da DİN-in Cinayət Axtarışı İdarəsində
9-cu şöbənin rəis müavini, milis mayoru Raylis Əliyev məni ka bi -
ne tinə dəvət edərək bildirdi ki, Mirbəşirə (Tərtər) getməlisən. Or -

Bakı Milis Məktəbində.1985-ci il



56

Tanı oğlunu, Vətən!

da mən DİN CAİ-nin rəisi, polis polkovniki Əzim Piriyev, bölmə
rəis ləri Zakir Nəsirov və Namiq Məmmədovla görüşdüm. Dedilər
ki, ertəsi gün saat 9-da Ağdaşda 15 rayonun nümayəndələrinin iş -
ti rakı ilə müşavirə keçiriləcək. Mən 15 nəfərdən ibarət əməliyyat
qru puna təyin edildim. DİN-in İstintaq İdarəsində mühüm işlər
üz rə baş müstəntiq Seyidağa Əmirova da xüsusi tapşırıq həvalə
olun du.

Qrupun üzvləri konkret tapşırıqlar aldıqdan sonra qə bi ris -
tan lıqlarda və lazımi sahələrdə pusqular qoyuldu. Ratsiya ilə 15
ra yonla əlaqə qurduq.

İyun ayının axır günlərinin birində, gecə saat 2-də Yevlax-
Xal dan postunun növbətçisi, Ağdam rayonunun Qarağaclı  qə bi -
ris tanlığında naməlum şəxslərin tutulması haqqında məlumat ver -
di. Təcili Ağdama getdim.Tutulanlardan biri hərbçi, o biri isə
onun əmisi oğlu idi. Onlar öz cinayətlərini bununla əsaslandırırdılar
ki, guya Şuşadan gəlirlər.Təsadüfən burda dayanıblar. Onların
ma şınına baxış keçirilərkən  alətlər tapıldı. Müstəntiqin sorğu-su -
a lından sonra hər ikisi Ağdaş RDİŞ-nə gətirildilər. Onların özlərini
ne cə aparmalarını müşahidə edirdim. İstintaq  zamanı məlum ol -
du ki, tutulub saxlanılanlar Daşkəsən rayonunda anadan olmuş
Gən cə şəhər sakinidirlər. Təkzibolunmaz faktlarla ikiayaqlı “gor -
eşən lərin” əməlləri sübuta yetirildi. Onlar layiqli cəzalarını aldılar.

Bakıya qayıtdıqdan sonra bu cinayətin açılmasına görə “DİO-
da əla xidmətə görə” döş nişanı ilə ikinci dəfə təltif olundum”
(“Zəhmli polkovnik“ kitabından). 

Heç nəfəsini dərməyə də qoymadılar, yəni iki gün sonra,
iyulun 20-də Səbayıl (keçmiş 26 Bakı komissarı) rayon DİŞ-də
yoxlamaya göndərildi. 

Avqust ayında bir neçə rayonda – Laçında, Qubadlıda, Fü -
zu  lidə, Ağdamda, Bərdədə, Yevlaxda, Şəkidə, Qəbələdə, İs ma -
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yıl lıda, Xan larda, Göy-göldə, Şəmkirdə, Ağcabədidə ezamiyyətlərdə
ol du.

1986-cı il avqustun 20-si idi. Ə.Piriyev Bərdəyə getməli ol -
duğunu bildirdi. Bərdədə kişi meyiti tapılmışdı. Hadisə yeri müa -
yinə edilir. Artıq bir neçə saatdan sonra meyitin şəxsiyyəti mü -
əyyən edildi. Cinayətkarların kimliyi məlum oldu və istintaqın
nə ticəsi Ə.Piriyevə məruzə olundu.

Ordan da Yevlaxa getməli oldu.

Xaldanda, Əlican çayının kənarında yaşlı bir qadın meyiti
atılmışdı. Vaxt itirmədən işə başladılar. Yevlax rayon DİŞ-in rəisi,
milis polkovniki Məhi Quliyevlə əməliyyat planı hazırladılar.

Hadisəni mərhumun gəlini və ruhi xəstə olan oğlu törətmişdi.
Milisdə işləyən oğlu Məhəmməd cinayətin izini itirmək üçün
anasının meyitini motosikllə gətirib bura atmışdı. Cinayətkarlar
törətdikləri cinayəti etiraf etdilər.

Xanlar Rayonlararası Tədarük Bazasının direktoru və sürücüsü
“VAZ-2102” markalı avtomobildə odlu silahla qətlə yetirilmişdi.
3 sentyabr 1986-cı ildə Ə.Piriyevin tapşırığı ilə Xanlara (indiki
Göygol rayonu) gəldi. Rayon prokuroru Gülmalı Nuriyev, müstəntiq
Şəmşir Əliyev, Respublika Prokurorluğunun kriminalisti Rövşən
Əliyev, DİN CAŞ-nin şöbə rəisinin müavini Raylis Əliyev hadisə
yerini yenidən müa yinə etdilər. Düz üç ay gərgin iş getdi. Müəyyən
obyektiv və sub yektiv səbəblərdən cinayət işinin açılması uzanırdı.
Ona görə də Xanlara ezamiyyət müddəti düz altı aya qədər uzan -
dı.

Nazirlikdə işləmək ona bir kabinet məmurunun hüzurunu
gə tirmədi. Günü ezamiyyətlərdə yollarda keçirdi, psixoloji gərginlik,
fiziki yorğunluq əldən salmışdı. Xüsusən bir sıra qətl-ölüm işlərinin
açılmaması, istintaq-əməliyyat prosesinin mənasız şəkildə uzanması
mənəvi rahatsızlıq yaratmışdı.



1989-cu il Goranboyun Şəfəq-Zeyvə kəndində iki əmioğlu
Talış kəndi ərazisində xaincəsinə qətlə yetirilmişdi. Ermənilər
meyitləri dağın yüksək bir yerində, üst-üstə, xaç formasında
basdırmışdılar. Cinayətin açılmasına Dağlıq Qarabağ üzrə Xüsusi
İdarənin rəhbəri A.Volski, Mardakert (Ağdərə) rayonu partiya
komitəsinin birinci katibi Qabrielyan maneçilik törədirdilər. 

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun əməkdaşları Rafiq
Əhmədov, müstəntiq Həsrət Pirməmmədov və Goranboy rayonunun
RPO-nun sədri Elxan Əliyev (general Oqtay Əliyevin qardaşı) bu
cinayətin açılmasında bizimlə (Arif Salmanov DİN-dən mənimlə
birlikdə ezam olunmuşdu) bərabər xeyli vaxt və əmək sərf etdilər,
qatillər yaxalandı və layiqli cəzalarını aldılar. Mərhumların cəsədləri
sahiblərinə verildi.

Həmin dövrdə Azərbaycanda elə bir zəif hakimiyyət mövcud
idi ki, biz istintaq-əməliyyat tədbirlərini həyata keçirmək üçün
A.Vol skidən icazə almalı idik. Ona görə respublika prokuroru
Azər baycan KP MK-nın birinci katibi Ə.Vəzirovun vasitəsi ilə
Volskinin göstərişi əsasında Mardakert rayon Partiya Komitəsinin
birinci katibi Qabrielyana tapşırıq verdi. Yalnız bundan sonra biz
Talış kəndində istintaq tədbirlərini həyata keçirdik. Artıq mən
başa düşdüm ki, Qarabağ torpaqları təhlükədədir.
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QARABAĞ OD İÇİNDƏ

u____________________________________________

Qarabağda ermənilər kütləvi iğtişaşlara, fasiləsiz tətillərə,
mitinqlərə başlamışdılar. 20 fevral 1988-ci il tarixdə

qeyri-legitim növ bə dən kə nar sessiya çağıraraq “Dağlıq Qa rabağın
Azərbaycanın tər ki bin dən çıxarılıb Ermənistana verilməsi haq -
qında” qərar qəbul etmişdilər. Bu barədə SSRİ Ali Sovetinə mü -
raciət də qəbul olunmuşdu.

DQMV Xalq Deputatları Sovetinin mandatı 1988-ci ilin yan -
va rında bitmişdi və ermənilərin qəbul etdiyi qərar qeyri-legitim
sayılırdı. 

Ağdamda da camaat ayağa qalxmışdı, raykom binasının qar -
şı sı na yığışmışdı. Vəziyyət son dərəcə gərgin idi. Respublika Da -
xi li İş lər Nazirliyi CAİ-nin rəis müavini, polis polkovniki Xə lil
Qu  liyev İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşı, podpol kov nik
Ya qub Mahmudovu və onu Stepanakertə xidməti ezamiyyətə (11
fev ral 1988-ci il) göndərir. 

Onlar Stepanakertdə “Qarabağ” mehmanxanasında yerləşirlər.
Şə hər də, vilayətdəki mövcud siyasi, kriminal durumla tanış olurlar.
Əl  də olunan bütün məlumatları operativ şəkildə Bakıya çatdırır.
Ar  tıq əməliyyat şəraiti get-gedə mürəkkəbləşirdi.

Milli zəmində ilk toqquşma da Xocavənddə baş verdi.

22 fevral 1988-ci ildə ermənilər Şuşadan gələn (azər bay can -
 lılar) “QAZ-21” “Volqa” markalı avto-maşını çilik-çilik, sər ni -
 şinləri isə al-qana qərq etmişdilər. Əli Hacıyevi də ermənilər gül   -
lə ilə qətlə yetirmişdilər. Ağdam camaatı daş-kəsəklə, yaba-so pa
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ilə tə pə  dən dırnağa silahlanmış ermənilərin üstünə gedirdi. Kamran
Ba ğırov da Əsgəranla Xocalı arasında qalmışdı. 

Vəziyyət elə ida rə olu nmaz hala gəlmişdi ki, bu vaxt Həsən
Həsənov bir yük maşınının kuzovuna çıxıb camaata mü raciət etdi,
ermənilərin silahlı olduğunu, ölüm-itim olacağını bil dirdi. Xuraman
Abbasova, Seyid Miriş də ora gəldilər. Xuraman Abbasova yaylığını
açaraq yerə atdı və emo   siyalarını cilovlaya bilməyən insanların
geriyə qayıtmasını xa hiş etdi. 

Sonra Bəxtiyar Quliyevin də öldürüldüyü məlum oldu. Ə.Ha -
cıyev və B.Quliyev Qarabağ müharibəsinin ilk şə hidləri idilər...

Həmin gün Bakıda ermənilərin Qarabağa iddialarına etiraz
olaraq mitinq keçirilmişdi. Bu arada Ermənistanın Qafan rayonundan
azərbaycanlıların kütləvi deportasiyası da başlanmışdı.

Stepanakertdə aləm qarışmışdı. Moskva seyrçi mövqedə,
Ba kı isə gözləyirdi... Azərbaycan rayonlarının milis şöbəsinin
əmək daşları Stepanakertə (Xankəndinə) ictimai asayişi qorumaq
üçün ezam edilmişdi. Erməni mitinqçiləri Dağlıq Qarabağın Er -
mə nistana birləşmək tələbini irəli sürürdü.

1988-ci il fevralın 20-də Azərbaycan KP MK-nın birinci ka -
tibi Kamran Bağırov, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin səd ri Həsən Seyidov, MK-nın katibi Həsən Həsənov
Stepanakertə gəldilər. Sadir Məmmədov deyir: “Sevindik ki, yəqin
qəti tədbirlər görüləcək. Əksinə, fev ra lın 23-də DQMV XDS-nin
sessiyası çağırıldı, Gevorkovu və zi fə sindən azad edib, qatı millətçi
Henrix Poqosyanı vilayət PK-nın birinci katibi seçdilər. Bu ses si -
ya nın qərarları göstərdi ki, DQMV-də yaranmış vəziyyətə bütün
kanallarla Moskvadan və Yerevandan rəh bərlik edilir. Poqosyan
ha kimiyyətə gələndən sonra mitinqlər da ha da gücləndi. Stepanakertə
ezam olunan Azərbaycan milisləri Po qosyanın tülkü hiyləsi və tə -
ki di ilə ordan çıxarıldı. Guya, bu nun la da vəziyyət sabitləşəcəkdir,
er mənilər sakitləşəcəkdir. Ha di sələrin belə anlaşılmaz şəkil alması
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əhalini, xüsusən, Şuşa, Ağ dam camaatını, nəinki onları hətta bütün
Azər bay ca nı qə zəb lən di rir di”.

Vilayətdə isə vəziyyət ağırlaşmışdı, silahlı separatçılar azər -
bay canlıları təhqir və təqib edirdilər. Sov.İKP MK-nın katibi Ra -
zu movski Stepanakertə gəldi. Mitinq və tətillər dalğası genişlənmişdi.
Artıq Ağdamda və Şuşada da əhalinin etiraz mitinqləri keçirilirdi.

1988-ci il fevralın 22-si səhər saat 10 radələrində qərargaha
məlumat verildi ki, Ağdamdan Əsgəran istiqamətində insan axını
gəlir. Bu haqda nazirimiz Aydın Məmmədova məruzə etdim. On -
dan əmr aldım ki, gedib toqquşmanın qarşısını alaq. Beyləqan ra -
yon DİŞ-nin rəi si Şamil Qurbanovla (o vaxt Beyləqan DİŞ-nin
əməkdaşları ilə eza miyyətə gəlmişdi) və Bərdə Rayon Daxili İşlər
şöbəsinin rəisi Mirzə Əbdürəhmanovla Əsgərana getdik. Gördük
ki, Qarqar çayı və şose yolu ilə insan axını – Ağdam əhalisi Əs gə -
ra na doğru gəlir. Əhalini sakitləşdirib, saxlamaq mümkün deyildi.
13-15 yaşlı uşaq lar da qorxmadan irəli gedirdilər. Ermənilər də
ha zır vəziyyətdə idilər, axı nı qarşılamaq üçün irəliləyirdilər...”

Daxili işlər nazirinin müavini, general-mayor Kamil Məm -
mə dov 1988-ci ilin fevralın 13-də Stepanakertə gəlir. Sadir Məm -
mə dov vəziyyətin son dərəcə ciddi olduğunu generala bildirir, tə -
ci li tədbirlər görülməsə, vəziyyətin daha da ağırlaşacağını çatdırır.
Er məni əsilli milis əməkdaşları mitinqlərdə və iğtişaşlarda fəal iş -
ti rak edirdilər, DQMV Dİİ-nin rəisi A.İsaqulov onlara açıq dəstək
ve rirdi. Xankəndində 17 fevral 1988-ci il müşavirəsində çıxış
edib, S.Məmmədov A.İsaqulovun erməni sakinlərini zorla tətillərə,
mi tinqlərə çıxardanlardan biri olduğunu göstərdi. Zahid Dün ya -
ma lıyev (o zaman Gəncə şəhər Dİİ-nin rəisi idi) də vəziyyəti ye -
rin dəcə öyrənmək üçün tez-tez Ste pa na kertə gəlirdi.

A.Isaqulov tülkü cildinə girib, riyakarlıqla, utanmadan bu it -
ti hamları boynundan atırdı, gah həyasızcasına səsini qaldırırdı,
da va-şuluqluq salırdı, sanki bu işlərdən heç xəbəri yoxmuş kimi,
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özünü günahsız quzu kimi generala təqdim etməyə çalışırdı. Gah
da qışqıra-qışqıra Sadir Məmmədovun üstünə yeriyib hədələyirdi,
ondan yuxarılara – SSRİ Daxili işlər nazirinin müavini Yeliseyevə
və Azərbaycan Respublikası Daxili işlər naziri Aydın Məmmədova
şikayət edə cə yini bildirirdi.

Sadir müəllim danışır ki, “bir dəfə Zahid Dünyamalıyev
bərk hirsləndi. “Ən böyük günahkarlardan biri sənsən” – dedi,
İsa qulovu xidməti silahı ilə vurub təpiyin altına salmaq istədi. 

Araya girib biz qoymadıq...”
Həyasız və hiyləgər A.İsaqulov S.Məmmədovun məsələsini

SSRİ Daxili işlər Nazirinin müavini Yeliseyev səviyyəsinə qədər
qaldırmışdı. O zaman onu Aydın Məmmədov və Nazirliyin cinayət
axtarışı rəisinin müavini Xəlil Quliyev müdafiə etdilər. Əsas səbəb
isə – S.Məmmədovun Stepanakertdə (Xankəndində) əməliyyat
şə raitinin öy rənilməsi və operativ olaraq Bakıya VÇ-telefonu va -
si təsilə mə lu mat verməsi, İsaqulovun ikiüzlülüyü barədə rəhbərliyə
gön  dər di yi yazılı məlumatlar idi.

“Həmin dövrdə Robert Tumanyants DQMV-i Dövlət Təh lü -
kə sizlik Komitəsinin rəis müavini və “Krunk” təşkilatının fəallarından
biri idi. O, bilirdi ki, onun barəsində məlumatları Bakıya mən çat -
dı rıram. Ona görə də mənimlə diplomatcasına və hiyləgərcəsinə
dav  ranırdı. Bizim yanımızda erməni daşnaklarını, xüsusilə də Ye -
re  van ermənilərini lənətləyirdi. Mənim isə ona inanmadığımı bi -
lir di və buna tam əmin idi”.

Xankəndində (Stepanakertdə) azərbaycanlıların işdən qo -
vul ması, azərbaycanlı şagirdlərin məktəb və bağçalara gedə bil -
mə məsi ilə bağlı faktları yazılı surətdə Bakıya göndərilirdi. Bir
də fə də Qarabağ ipək kombinatının direktoru Robert Koçaryanla
“azərbaycanlılar nə üçün işdən qovulurlar” – deyən Sadirin onunla
iş kabinetində tutaşmasının da səbəbi bu idi. Ona görə İsa qulov
partlayırdı, Sadir Məmmədovla kin-küdurəti burdan qaynaqlanırdı.
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“ŞUŞAYA MƏN GETMƏSƏM, 
KİM GETMƏLİDİR?”

u____________________________________________

Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi: “Şuşa Azərbaycanının
ən əziz və böyük tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı ya ra -

dan lar, Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikənlər Azərbaycan
tor pağının sahibləri olublar və Qarabağda Azərbaycan torpağının
daim qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar.
Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük abidədir,
tək cə şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. Ona görə də, Şuşa tək -
cə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, mil lə -
ti ni sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir tor -
paq dır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir”.

Şuşa bütün Qarabağ əhalisinin sonuncu ümid yeri idi. Qoca
tarix özü bu şərəfli vəzifəni Şuşanın (Qalanın) adına yazmışdı.

Şuşa Qarabağın yenilməz dayağı, sonuncu səngəri idi, millətin
namus-qeyrət rəmzi idi. 

Şuşa son nəfəsinə, son qurşununa qədər düşmənə müqavimət
göstərirdi.

Şuşa iqtisadi, sosial çətinliklərə, mühasirəyə, paytaxtdakı
ha kimiyyət intriqalarına mətanətlə və rəşadətlə dözürdü...

Şuşa çətinliklərə, təhlükələrə mətanətlə dözürdü və qəh rə -
man casına vuruşurdu. Azərbaycan şəhərlərinin tacı olan Şuşa Sa -
dir Məmmədovun ta le yinə ən unudulmaz, şərəfli bir səhifə kimi
yazılıb.
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30 sentyabr 1989-cu ildə Daxili İşlər Naziri Aydın Məm mə -
dovun əmri ilə Şuşa Rayon Daxili İşlər şöbəsinə rəis təyin olundu.

Bacarığını, işgüzarlığını və mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı
mübarizədə təcrübəsini və əslən qarabağlı olmasını nəzərə almışdılar.
Şuşaya rəis təyin olunması ilə bağlı qərarını özü belə əsaslandırır:

“Həmin dövr çox pis dövr idi. Ani olaraq təhlil apardım. 84
rayondan Şuşanın seçilməsi mənim üçün müəmmalı oldu. Lakin
fikirləşdim ki, bir qarabağlı kimi Şuşaya mən getməsəm, kim
getməlidir”.

Bu təyinat ilk növbədə, əlbəttə, erməniləri razı salmırdı, xü -
su sən DQMV Dİİ-nin rəisi Robert Tumanyantsı bərk əsəbləşdirdi.
O, erməni həyasızlığı ilə ona bildirdi: çətin ki, bir yerdə işləyə bil -
sinlər, buraya nahaq gəlibdir. Sadir Məmmədov ona: “Bura Er mə -
nistan deyil, Azərbaycandır. İstəyirsənsə, özün çıxıb gedə bilərsən”
– dedi.

Ermənilər Ağa körpüsünü partlatmışdılar. Şuşaya gediş-gə -
lişi çətinləşmişdi. Şuşadan çıxmaq üçün dolanıb Xankəndinin
mər kəzindən keçmək lazım gəlirdi.

Rayonun fermalarında, tövlələrdə minlərlə baş xırda və iri -
buy nuzlu heyvan acından qırılırdı, tələf olurdu. Çıxılmaz vəziyyət
ya ranmışdı. Heç yerdən imdad, kömək yox.

Körpü dağıdılıb. Yollar qorxulu, qaçaq-quldurla dolu. 

Ot-ələf gətirmək mümkünsüz...

Camaat milis rəisinə – Sadir Məmmədova üz tutdu. O, Şəhər
XDS-nin sədri Mikayıl Gözəlovla əlaqə saxladı. Təcili çıxış yolu
tapılmalı idi. 

Hərbi komendantlığa, general Safonova müraciət edilir. Uzun
da nışıqlardan sonra Ağdam rayon İcraiyyə komitəsinin sədri Xu -
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Şuşa. Sadir Məmmədov müavinləri Eldəniz Quliyev və Vahid Bayramovla

Şuşa. Soldan:Vaqif Cəfərov, Sadir Məmmədov 
və Mikayıl Gözəlov
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Şuşa. Teleqüllənin yanında. 1990-cı il

Şuşa. Cıdır düzü. 1990-cı il
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Şuşa. 1990-cı il
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ra man Abbasovanın köməyi ilə Ağdamdan 70 “Ural” markalı hər -
bi maşınlarla ot-ələf gətirilir. 

Kirsdən Şuşaya gələn su kəməri partladılmışdı. Xeyli əmək
çəkməli oldular. Rəis şəhər sakinlərini səfərbər etdi, qısa müddətdə
kəmər bərpa olundu və şəhərə su verildi.

Xalq çaşqınlıq içindəydi. Bakıda isə hakimiyyət davası qı -
zış mışdı... Güc strukturları arasında əlaqələr zəif idi. Erməni se -
pa ratçılığına qarşı mübarizə ciddi, mütəşəkkil və sistemli şəkildə
apa rılmırdı.

Onun Qarabağda, Şuşada olmasından dost sevinirdi, qarı
düşmən isə kədərlənirdi.

Vaqif İmanov (tələbə yoldaşı) məktubunda yazırdı ki, “ən
çə tin günlərdə Qarabağda öz camaatımızın içində olmağın,
sərkərdəlik etməyin əsl qeyrət, kişilik işarəsidir. Yaxşı ki, bu çətin
günlərdə öz yurdundasan, yoxsa Vətən, torpaq küsüb inciyəndir.
Vətən dar gündə öz oğullarını haraylayır. Qeyrətinə, hünərinə
qibtə edirəm”.

Qarabağda vəziyyət artıq öz məcrasından çıxmışdı. Hər şey
qarışıq və dolaşıqdı ki, kimin kim olduğu bilinmirdi. Gənc rəis
bilmirdi – burda kimə arxalanasan, kimə etibar etsin. 

Bir dəfə general M.Əsədov özü də etiraf etmişdi ki, Bakıdan
göndərilən milis zabitləri burda (Qarabağda – R.K.) çox qərar
tutmur, 2-3 ay işləyəndən sonra müxtəlif bəhanələrlə oranı tərk
edirlər.

Saqqallı separatçılar Qarabağın Azərbaycan kəndlərini,
qəsəbələrini mühasirəyə alıb, atəşə tuturdular, qanlı terror aktları
törədirdilər.

Xankəndi Bakıya tabe olmurdu. Ağdam – Şuşa, Laçın –
Şu şa yolu təhlükəli və qorxulu idi, gediş-gəliş, demək olar ki,
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kə sil miş di. Şuşaya getmək, Şuşada qalıb işləmək mümkünsüz
ol muş du.

Şuşaya gəlib-gedən sərnişin avtobusları, minik maşınları
atəşə tutulurdu. Fransadan, Livandan, Suriyadan Qarabağa erməni
terrorçuları, ekstremistləri axışıb gəlirdi – qabağını alan yox... 

Belə bir şəraitdə profilaktik tədbirlər görmək, əməliyyat-
istintaq tədbirləri həyata keçirmək mümkünsüz hala gəlmişdi.

Prosedura görə, onun DQMV Dİİ-nin rəisinə təqdim edilməsi
nəzərdə tutulsa da, Şuşaya vertolyotla uçmalı oldu.

Qarabağda azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyini, hüzurunu
təmin etmək, asayişi qorumaq günü-gündən çətinləşirdi. Qatı
daşnak və millətçi R.Tumanyantsın rəhbərlik etdiyi Vilayət Daxili
İşlər İdarəsində vəzifədə bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdı.
Za man-zaman azərbaycanlı kadrların yerinə erməni kadrları yer -
ləş dirilmişdi. 

Şuşa milis şöbəsində ilk iş günü şəxsi heyətin problemləri
və qayğıları ilə tanışlıqdan başladı. Rəis müavinləri Vahid Bayramov
və Eldəniz Quliyevlə birgə iş rejimini yenidən qurub, əməliyyat
şəraitini təhlil edir və şəxsi heyətlə tanış oldu.

Şuşa xaosun, nizamsızlığın içində, müharibə alovları altında
bir ada kimi qalmışdı. Vəziyyət polis zabitindən fərq li davranış,
fərqli fəaliyyət və yaşam üslubu tələb edirdi və anlayırdı ki, bura
nə Buxaradır, nə də Bakı...

O, yaxşı anlayırdı ki, yalnız Şuşa əhalisi ilə əl-ələ verib güc -
ləri sə fər bər etməklə, düşmənin xain təxribatlarına, emosiyalara
uy madan, ayıq-sayıqlığı əldən vermədən, bir çox təhlükələri müəy -
yən qədər sovuşdurmaq olar.
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Öncə şəhərdə və vilayətdə durumun təhlilini apardı, şəxsi
heyətin maddi-texniki imkanlarını nəzərdən keçirdi. 

Şəhər sakinlərinin əhval-ruhiyyəsi ilə, şəhərin ictimai-siyasi
hə yatı, mövcud kriminal durumu ilə yaxından maraqlandı. Şəhər
nü mayəndələri ilə söhbətlər apardı. Kor ehtirasların qızışdığı bir
dö nəmdə, kütləvi etiraz aktlarının aşıb coşduğu bir vaxtda səbrli,
ağıl lı hərəkət etmək tələb olunurdu...

“Şuşa” qəzetinin 1990-cı il tarixli 454-cü sayını vərəqləyirik:
“DQMV və onun ətrafında baş verən hadisələr rayonda əməliyyat
şəraitini xeyli çətinləşdirmişdi. Lakin daxili işlər şöbəsinin əmək -
daş ları isə məsuliyyət hissi ilə yanaşmışlar. Hər bir hadisə diqqətlə
araş dırılmışdır, ən başlıcası isə odur ki, hadisələrdən ibrət dərsi gö -
türülür. Təşkilati və profilaktiki tədbirlər vaxtında həyata keçiri lir.

Çox sevindiricidir ki, ən kəskin anlarda belə, vəziyyətə nə -
za rət edilmiş, baş verə biləcək mümkün halların qarşısı vaxtında
alın mışdır. Şəxsi heyət milli zəmində baş verə biləcək cinayətkarlıqla
mü barizədə əməliyyat mövqelərini möhkəmləndirməyə nail ol -
muş dur”.

Şəkildə (soldan): Vahid Bayramov, Eldəniz Quliyev, Sadir Məmmədov 
və Mikayıl Gözəlov. 1989-cu il, 10 noyabr
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Qış ayı idi. Ağa körpüsündə ermənilərlə Xüsusi İdarənin nü -
ma yəndələri görüş təyin edilmişdi. Görüşə ermənilər silahlanıb
gəl mişdilər. Emosiyalar qızışmışdı. Vəziyyət təhlükəli hal almışdı.
Hərb çilərə çox da etibar etmək olmazdı. Təxribatlar ola bilərdi.
Sa dir Məmmədov cəsarətlə, inamla insan axınının qabağına çıxıb,
aranı sakitləşdirdi.

O, yalnız Şuşa rayon polis şöbəsinin rəisi kimi fəaliyyət
göstərmirdi, həm də bütün Qarabağın hüquq-mühafizə işlərinə
məsuliyyət daşıyırdı.

Malıbəyli kəndində ermənilərlə toqquşma olmuşdu.. Sürücüsü
və şöbənin əməkdaşı Sadiq Mədətovu və starşina Asif İbrahimovu
götürüb, təcili Malıbəyliyə getdilər. Armenavan yaşayış məntəqəsində
ermənilər yolu bağlamışdılar. Çox çətinliklə Xankəndindən keçib
Malıbəyliyə çatırlar. Malıbəylidə nisbi sakitlik yaradıb, gecə saat
4-də Şuşaya qayıtdılar.

1989-cu il oktyabrın 7-də Qaladərəsi və Göytala kəndləri
arasında Laçın rayon sakini Rza Sadıqov rus hərbçiləri tərəfindən
qətlə yetirilmişdi. AXC (Azərbaycan Xalq Cəbhəsi) Laçın şöbəsinin
sədri Arif Paşayevi isə həbs edib, Stepanakertə aparmaq istəyirdilər. 

Hərbçilərlə uzun, gərgin danışıqlardan və mübahisələrdən
sonra A.Paşayevi azad etməyə və meyiti isə geri almağa müvəffəq
oldular.

1989-cu il 27 oktyabrında general Safonovla gizli əməliyyat
ke çirib Qaladərəsi, Kirov, Yexsahoğ, Daşaltı və Onverst kəndlərinə
er mənilərin silah daşımalarının qarşısı alındı. O, separatçılara qar -
şı əmə liyyatlara rəhbərlik edir, özü də bu əməliyyatlarda iştirak
edir  di.

Şuşada onunla bir yerdə işləmiş polkovnik – leytenant
Güloğlan Şahmurad oğlu Məmmədov deyir: “Sadir Məmmədovun
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insanlığından danışım, yoxsa qəhrəmanlığından? Bunun ikisi də
bir-birini tamamlayır”.

Mən Şuşaya Rusiyadan, Voloqdadan gəlmişdim. Azyaşlılar
üzrə inspektor vəzifəsinə təyin olunmuşdum. Çox keçmədi ki, Sa -
dir müəllim məni özünə xidmət üzrə müavin vəzifəsinə təyin etdi.

Yadımdadır: 1989-cu ilin noyabrın üçündə erməni vertolyotunu
Cıdır düzünə necə endirtdi. 28 nəfər “boyeviki” Şuşa türməsinə
gətirib doldurdu. Sağdan-soldan, yuxarıdan-aşağıdan nə qədər
zənglər gəldi, təhdidlər oldu, ancaq erməniləri həbsdən buraxmırdı.
O zaman bu işlərə Moskva baxırdı.

Şuşanın girişinə post qoydurdu, şəhərə gələn maşınları yox -
lat dırdı. Yoxlamaların birində 3 “boyevik”, xeyli silah-sursat,

Qaladərəsi kəndi. 15 noyabr 1983-cü il. Qaladərəsi kəndində keçirilən
uğurlu əməliyyatdan sonra. S.Məmmədov sürücüsü Əvəz kişi, 

hərbçilər və SSRİ DİN-in əməkdaşları ilə.
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narkotik torbaları, şprislər aşkar edildi. Boyeviklər əslən Sumqayıtdan
olan Əskəran sakinləri idilər”. 

Qatı millətçilik və düşmənçilik xəstəliyinə yoluxmuş yerli
ermənilər də artıq söz eşitməz, idarəolunmaz hala gəlmişdilər.
Onlara havadarlıq edən rus hərbçiləri də hadisələri bir az da
qızışdırırdılar. Xüsusi İda rənin rəhbəri A.Volskinin açıq-aşkar
ermənipərəstliyi Yerevana ya rınması və Moskvaya xidmət etməsi
hamıya məlum idi.

Mitinqlər Yerevandan gələn emissarlar tərəfindən bir ssenari
üzrə təşkil olunurdu. Mitinqçilərə yemək-içmək verilir, isti qış
geyimləri paylanılırdı. H.Poqosyan, Z.Balayan, S.Kaputikyan,
R.Kö çəryan, V.Dadamyan, S.Manuçarov və başqaları ekstrimist
çı xış  lar edirdılər. “Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birləşməlidir!”,
“Ana Ermənistan, Arsax səninlə birləşməlidir” kimi separatçı şü -
ar  lar səsləndirilirdi.

1989-cu il oktyabrın 4-də Şuşanın Qaladərəsi erməni kəndinin
ərazisində Bərdədən taksi ilə gələn 4 nəfər azərbaycanlı qətlə
yetirilmişdi. Şuşa milisi cinayətkarların aşkar olunması üçün
tədbirlər planı hazırlayır. 

Camaatın səbri-qərarı tamam tükənmişdi. Şuşalıları daha
saxlamaq olmazdı. Şö bənin qarşısına yığışıb, “qana-qan” deyirdilər.
Onları sa kit ləş dir mək, qabağa çıxmaq lazım idi. Şöbə rəisi qətiyyətlə
bildirdi: “bəli, onlar cinayətkardırlar, cəzalarını da mütləq alacaqlar”. 

Vilayətdə vəziyyət çox agır idi. Çətin vaxtlar idi. Ağa körpüsü
partladılmışdı, gediş-gəliş çətinləşmişdi. Yalnız Qubadlı-Laçın
yolu işləyirdi. Şuşaya yol erməni kəndi Ərmiravandan və Ste pa -
na kertin içindən keçirdi. Bu yolda da ermənilər pusqular qurub,
ma şınları, adamları atəşə, daşa-sopaya tuturdular. 

O, Şuşada işləsə də, Bakıda, nazirlikdə vilayətlə bağlı bütün
operativ məlumatları ondan tələb edirdilər, kriminal, ictimai-siyasi
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durumu ondan so ru şur dular: “Sadir Məmmədov DİN-nin vilayətdə
səlahiyyətli nü ma yəndəsidir” – bunu general M.Əsədov deyirdi... 

1989-cu ilin noyabr ayı idi.

Nazir A.Məmmədov şəxsən zəng edib dedi ki, maarif naziri
Lidiya Xudatovna Rəsulova başda olmaqla xa nım lardan ibarət bir
qrup Ağdamdan, Şuşaya gəlmək istəyir. On la ra kömək et.

Lidiya xanıma mövcud vəziyyəti anlatmaq istəsək də, o, Ağ -
dam dan Şuşaya gəlməkdə çox israrlıydı. Çıxış yolu qalmadı.

“Lidiya xanımı üstüörtülü “UAZ”-a mindirdim, özüm isə
“Volqa” markalı xidməti maşınıma oturdum, onlara “dalımca gə -
lin”, – deyib yola düşdük.

Əsgəranda maşınımızı ermənilər daşa basdılar. Arada güllə
sə si də gəldi. Xoşbəxtlikdən ziyansız-xəsarətsiz ötüşdük. Ər mi ra -
van da yolu ermənilər ağac şlaqbaumla, daş-kəsəklə kəsmişdilər.
Sü rücü Əvəz kişi ermənicə mükəmməl bilirdi. Əvəz kişinin ötkəm
və inamlı “buraxın” deməsi, mənim sərt baxışlarım erməniləri sa -
kit cə şlaqbaumu açmağa məcbur elədi və biz Şuşaya sag-salamat
gə lib çatdıq.

R.Tumanyants bu hadisəni eşidəndə hirslənmış, Volskiyə
zəng edib qaraçı şivəni salmışdı: “Mamedov burda özbaşınalıq
edir. Bizimlə razılaşmadan, bizdən icazə almadan Bakıdan gəlmiş
vəzifəli şəxsləri vilayətə dəvət edir. Bu cür hərəkətlər ilə insanlarda
qıcıq yaradır, milləti bir az da qızışdırır”. 

Erməni hiyləgərliyinə və yalanlarına inanan, onlarla əlbir-
dilbir olan A.Volski Sadirdən Stepanakertə gəlməyini, izahat
yazmasını tələb etdi. Çağırışına məhəl qoymadığını görüb hərbçiləri
dalınca göndərir. 

“Bura Azərbaycan torpağıdır. İstənilən Azərbaycan vətəndaşı
buraya gəlib-gedə bilər” – cavabı ona verilir... Bu söhbətdən son -
ra A.Volski ilə onsuz da soyumuş münasibətləri bir az da kəskinləşir...
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Sadir müəllim həmin hadisəni danışanda bir şeyə təəssüflənir:
“Lidiya xanım da sağ olsun, mənim əziyyətimi yerə vurdu. Bakıya
gələn kimi, nazirə giley-güzar etmişdi ki, rəis (Sadir Məmmədov
– R.K.) özü rahat maşında getdi, bizi isə “dustaq” maşınında,
(“UAZ” da) Şuşaya apardı. Lidiya xanım bilmirdi ki, ermənilər
xəbər tutsaydılar, mən maşınımda vəzifəli şəxsi aparıram, təxribat,
fitnə-fəsad törədə bilərdilər”. 

“Mən təhlükəsizlik baxımından belə hərəkət etmişdim” –
mənim bu cavabım naziri, deyəsən razı salmışdı. 

Moskvadan, Yerevandan Qarabağa, Xankəndinə çağrılmamış
“qonağın” biri gəlir, biri gedirdi. Vəziyyəti ekstremist çıxışları ilə
qızışdıran Q.Starovoytovanı və Z.Balayanı vilayətdən çıxartmaq
tələb olunsa da, onlar sərbəst gəzib dolaşırdılar. 

Stepanakertdə Vilayət Xalq Deputatları Sovetinin orqanı
“Sovetskiy Karabax” qəzeti yalnız erməni və rus dillərində çıxırdı.
Qəzet antiazərbaycan, antitürk təbliğat ruporuna çevrilmişdi, şo -
vi nist ruhlu məqalələr çap olunurdu.

Qarabağ hadisələri başlanandan ermənipərəstliyi ilə seçilən
Rusiya mətbuatı da Azərbaycan əleyhinə sistemli, ardıcıl şəkildə
məqalələr çap edir, azərbaycanlıların düşmən obrazını yaratmağa
çalışır.

DQMV Dİİ-də Daşnaksutyunun hökmü-fərmanı keçirdi.
“Krunq” təşkilatı da fəallaşmışdı. Kim onlara qarşı çıxırdısa,
erməni, rus, azərbaycanlı fərqi qoyulmurdu – aradan götürülürdü. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Daxili İşlər İdarəsi sü pür -
gə çisindən, katibəsindən tutmuş rəisinə, serjantına qədər ermənilərdən
iba rət idi.

Dağlıq Qarabağa, erməni milislərinin himayəsi altında se pa -
rat çılar üçün gecə-gündüz silah-sursat, partlayıcı maddələr daşınırdı. 
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Həsənabadda, həbsxanada xüsusi kameralara salınan erməni
quldurlar az sonra SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin mühafizəsinə
ve rilirdi. Hətta onların Azərbaycanın əməliyyat işçiləri tərəfindən
din dirilməsinə icazə verilmirdi.

Həmin dövrün qısa qanlı salnaməsi dediyimizin təsdiqi ola
bilir:

8 aprel 1991-ci ildə SSRİ DİN Daxili qoşunlar idarəsi rəisinin
müavini, polkovnik V.Blaxotin, batalyon komandiri O.Larionov
pusquya düşüb erməni saqqallıları tərəfindən öldürüldülər.

Şuşa–Ağdam yolu ilə gediş-gəliş qorxulu olmuşdu. Şəhərə
gəlib gedənləri Şuşa milisi müşayiət etməli olurdu. 

26 yanvar 1990-cı il. Ağdamdan Şuşaya gələn maşın karvanı
gülləbaran edildi. Maşınlardan biri yandırıldı, 3 azərbaycanlı isə
yaralandı. 

Elə həmin gün daha 6 avtomaşına quldur basqını oldu.

Laçın–Şuşa yolu da ən qorxulu, təhlükəli nöqtələrdən biri
idi. Erməni kəndlərinin əhalisi yolboyu talanla-qarətlə məşğul
olur, qanlı qətllər törədirdilər. Jurnalist Salatın xanım Əsgərova
burada – Laçın-Şuşa yolunda xaincəsinə qətlə yetirildi.

7 yanvar 1990-cı ildə Kərkicahana hücüm zamanı ermənilər
geri otuzdurulur. Bu döyüşdə rəis başda olmaqla Şuşa milis
şöbəsinin şəxsi heyəti şücaət və fədakarlıq göstərdilər.

15 yanvar 1990-cı ildə ermənilər tərəfindənKərkicahanda üç
azərbaycanlı qətlə yetirilir. Terrorçulara qarşı əməliyyat planı
hazırlanır. Atışma zamanı 6 erməni terrorçu məhv edilir, 8 nəfəri
isə yaralanır. Bütün bu əməliyyatlara Sadir Məmmədov özü təşkil
edirdi. Ona görə də o ermənilər tərəfindən mütəmadi təqib olu -
nur du.
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1991-ci il sentyabrın 25-də Əsgəran rayonunda Ağbulaq
kəndi atəşə məruz qalır. Milis əməkdaşlarından Mehdiyev şəhid
olur, Qarayev isə ağır yaralanır;

Xankəndi ərazisində sərnişin avtobusu atəşə tutulur, sürücü
Zeynalov həlak oldu, ikinci sürücü A.Əliyev yaralanır, vilayət
prokurorluğunun müstəntiqi S.Səfərov aldığı yaradan yerindəcə
dünyasını dəyişir. 

Şuşa rayon daxili işlər şöbəsi mövcud vəziyyətlə əlaqədar
funksiyasını dəyişmişdi. Şuşa milisi bilavasitə şəhərdə, rayonda
asayişi, qanunçuluğu qorumurdu, əldə silah döyüşmək, girovların
azad edilməsi, ekstremist, separatçı ünsürlərin tutulub həbs olunması
da şöbənin işinə daxil idi.

Əməliyyat qrupunun, şəxsi heyətinin hər bir üzvü hər gün
bir döyüşçü kimi işə çıxırdı. Dəfələrlə mühasirəyə də düşmüşdülər,
girov götürülmək təhlükəsi ilə üzləşmişdilər, polkovnikin peşəkarlığı
və tədbirli olması nəticəsində sağ-salamat qurtulmuşdular. Elə
polkovnikin özünü də dəfələrlə girov götürməyə cəhd etmişdilər. 

Meşəli kəndinin ətraf kəndlərlə, şəhərlə əlaqəsi tamam
kəsilmişdi. Təpədən dırnağa qədər silahlanmış erməni kəndlərinin
əhatəsində, mühasirədə qalmışdı. Silahsız kənd camaatı qorxu-
təlaş içində yatıb dururdu. 

O, bu kəndin ölüm-dirim günlərində Sadir Məmmədov
Meşəliyə gedib gəlir, bəzən günlərlə orda gecələyirdi. İnsanlara
ürək-dirək verirdi.

2 yanvar 1990-cı il. Səhər tezdən şöbənin növbətçisi Sadir
Məmmədova məruzə etdi ki, ermənilər Ağdamdan Şuşaya gələn
avtobusları Stepanakertin çıxışında saxlayıblar və azərbaycanlı
sərnişinləri girov götürmək istəyirlər.

Sadir Məmmədov şəxsi heyəti və hərbi komendantı ayağa
qaldırıb, əməliyyat qrupu ilə hadisə yerinə gəlir. 
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Ermənilər qış imtahan sessiyasına gələn Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universiteti Şuşa filialının tələbələrini girov götürüb,
Stepanakertə aparmağa çalışırdılar. Rəis xidməti silahından atəş
açıb, ermənilərə qarşı əks-hücuma keçmək əmrini verdi. Atışma
xeyli çəkdi. Milis serjantı Namiq Qurbanov bir neçə erməni
yaralamışdı. Ermənilər qorxub qaçmağa başladılar... 

25 tələbə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışdı. Üç avtobus
isə yandırılmışdı...

İlqar Hümbətov həmin hadisələrin şahididir: “Şuşaya gedən
avtobusları müşayiət edirdik. Ermənilər avtobuslara hücum edir,
daşa-sopaya tuturdular. Gülləyə-atəşə basırdılar. Rus əsgərləri
ciddi müdaxilə etmir, er mə nilərin həyasızlıq etmələrinə şərait
yaradırdılar.

Yanvarın 2-si idi. Məhəmmədin avtobusunu Ərmiravanda
gülləyə basdılar. Erməni deputat yol qırağında tərbiyəsiz hərəkətlərini
tələbə qızlara göstərdi. Qan beynimə vurdu. Tapançanı qaldırıb
ni şan aldım. Köpəkoğlunun murdar cəmdəyinin nərildəyib necə
yı xıldığını gördüm. 

Sadir müəllim cinayətin izini itirmək üçün avtobusu təmizlətdi,
gilizləri götürdü. Avtobusu buksirə qoşub şöbəyə gətirdi. Özümü
isə göz xəstəxanasına göndərdi. O məni xilas etdi.

Şuşa TV-yə hadisə ilə bağlı mü sahibə verdiyimi eşidəndə,
Sa dir müəllim adam göndərib verilişi dayandırdı, onun yerinə
türk musiqisi verdirdi. Ermənilər izimə düş müş dü lər. Hər yerdə
mə ni axtarırdılar. Rus hərbçiləri Şuşaya girişi, çıxışı nə zarətə gö -
tür müşdülər. 

Rəis öz əməkdaşlarını qoruyurdu, bir ata, böyük qardaş kimi
onları həmişə qanadının altında saxlayıb himayə edirdi”. 

Günahsız insanlarımız, qadınlar, uşaqlar xain erməni pusqusu-
nun, erməni terrorunun qurbanı olurdu...
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Hadrut rayonunun Tuğ kəndində 15 yaşlı IX sinif şagirdi
qətlə yetirilmişdi. Nazir zəng edib Sadir Məmmədovun təcili
surətdə hadisə yerinə getməsini və nəticəsini ona məruzə etməsini
tapşırdı.

O, sürücüsü Əvəz kişini götürüb Şuşadan çıxdı, hadisə yerinə
yollandı. Martunidən (Xocavənd) keçəndə ermənilər maşını daşa-
sopaya tutdular, onları girov götürməyə cəhd etdilər. Füzulidən
keçib, çox çətinlikdən sonra Tuğ kəndinə yetişdilər. 

Yeniyetmənin cansız bədənini görmək, ananın qan donduran
fəryadını eşitmək dəhşət idi...

Bu acı xəbəri Füzuli rayon daxili işlər şöbəsindən nazirliyə
çatdıra bildi...

Xankəndində yaşayan azərbaycanlılar sıxışdırılır, kütləvi su -
rət də işdən qovulurdu. Bu işlərin başında duranlardan biri və bi -
rin cisi, təşkilatçısı və ilhamçısı, Stepanakert ipək kombinatının
di rektoru Robert Köçəryan idi (sonralar Ermənistan prezidenti ol -
du). 

Sadir Məmmədov danışır: “Kombinata, direktorun kabinetinə
gəldim, ondan azər bay can lıların kombinatdan, işdən çıxarılmasının,
qovulmasının səbəbini soruşdum. Erməni dığası ilə söhbət alınmadı,
yumruq davasına döndü. Milis əməkdaşı Valeri Babayan araya
girib, bizi araladı”.

Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların sayı azalmışdı. Onların
yerinə kənardan ermənilər kənd təsərrüfatı işlərində kömək adı ilə
gətizdirilir, pasport qeydiyyatına alınırdı. Ermənistan vətəndaşı
olan ekstrimistlərin, “boyevik”lərin hesabına əhalinin sayı süni
surətdə artırılırdı.

3 noyabr 1989-cu ildə Şuşa rayonu şöbəsinin şəxsi heyəti və
hərbi hissənin birgə iştirakı ilə 5 erməni kəndində (Qaladərəsi,
Kirov, Yeğsahoğ, Daşaltı, Onverst) pasport rejiminin yoxlanılması
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adı altında gizli əməliyyat-axtarış tədbirləri hazırlandı. “Mİ-8”
vertolyotu Cıdır düzündə endirildi. Pasport qeydiyyatında olan 28
nəfər Ermənistan vətəndaşı olan yaraqlı həbs edildi, Şuşa rayon
milis şöbəsinə gətirildi.

Un, şəkər tozu kisələrində qumbara, odlu silah-sursat tutuldu.
Həmin vertolyot Ermənistanın Gorus rayonundam gəlmişdi.

Bu hadisədən xəbər tutan kimi, A.Volski və R.Tumanayants
ona zəng edir həbs olunanların Stepanakertə göndərilməsini tələb
edirdilər.

Polkovnik imtina cavabı verir ki, onlar cinayətkardırlar, ci -
na yəti də Şuşa rayonu ərazisində törədiblər və öz layiqli cəzalarını
almalıdırlar. 

Sağdan sola: Sadir Məmmədov, Natiq Talıbov, Maqbet Məhərrəmov, 
Tahir Kazımov və Vahid Bayramov
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A.Volski kobud, əsəbi şəkildə ona Stepanakertə gəlməsini
tələb edirdi. “Nə vaxt siz Bakıya getsəniz, onda mən də Stepanakertə
gə lə rəm”.

General Safonov da, SSRİ DİN-nin yüksək çinli zabitləri də
Şuşaya gəlib, ermənilərin buraxılmasını tələb etsələr də, polkovnik
onları həbs dən buraxmırdı.

Bu cür ağır iş şəraitində iş lə mək, əsəbi, yorğun, qanqaraldan
dialoqlara, ermənilərin hədə-qorxu, təhdid dolu zənglərinə dözmək
asan deyildi. Belə hallarda Şuşa rayon XDS-nin sədri Mikayıl
Gö zəlov deyirdi ki, “Ay rəis, vallah, sən qurd ürəyi yemisən”.

“Arxalı köpəklər” – ermənilər isə Stepanakertdə icazəli, ra -
hat öz mitinqlərini keçirirdilər, Sadir Məmmədovun ünvanına hə -
də lər, söyüşlər yağdırılırdı. Ona ölüm hökmü də çıxarılmışdı, ba -
şı na pul da qoyulmuşdu. Gedişi-gəlişi izlənilirdi. 

Elə ki, şuşalılar Cıdır düzünə toplaşırdılar  – Volski o saat
Moskvaya çatdırırdı, Kremldə azərbaycanlıların qiyamçı, mənfi

Şuşa rayon XDS İcraiyyə Komitəsinin sədri M.Gözəlov və S.Məmmədov
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obrazını yaradırdı. Şuşa əhalisi isə bir az əl-ayaq açan kimi, etiraz
səsini, haqq səslərini qaldıran kimi, sovet dövləti, sovet hökuməti
əleyhinə qiyam kimi qələmə verirdi. 

General Safonov da ona dəfələrlə ehtiyatlı və ayıq-sayıq ol -
ma sını məsləhət görürdü, deyirdi ki, ermənilərin planında onun
və Şuşa rayon ispalkomunun sədri Mikayıl Gözəlovun girov gö -
tü rül məsi var. 

Mayor Xudabu İmanov xatırlayır ki, “bir dəfə Şuşadan gə -
lir dik, bizi bir neçə maşının izlədiyini hiss etdik. İdarəyə yaxınlaşdıqca
ar xamızca gələn maşınların sayı da artırdı. İdarəyə yüzlərlə erməni
hü cum çəkdi. Sadir müəllim qorxmaz milis işçisi kimi diplomatik
üsullarla erməniləri susdurub sa kit ləş dir di”.

“Ağa körpüsü”. Mikayıl Gözəlov və Sadir Məmmədov general Safonovdan
(solda) təhlükəsizliyin təmin olunmasını tələb edirlər. 
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O, türk qanına susamış erməni qatillərinin hədəfində idi. Ya -
zı çı-publisist, millət vəkili Aqil Abbas ona həsr etdiyi oçerkində
ya zırdı: “Onu hər saat terror gözləyirdi, hər saat ölüm gözləyirdi”.

Bu cür ha di sə lərdən birini də pol kovnik Sadir Məm mədov
özü bizə danışır: “Xocalının ic ra baş çısı Elman Məm mədovla ax -
şam iclasına, Pol ya niçkonun ya nına get mişdik. Bu zaman ota ğı
qranatomyotdan atəşə tut du lar. Şükür, ölüm olmadı, am ma
Polyaniçko bədən na hiy yə sinin bir neçə yerindən yaralanmışdı.
Onun bədənini şüşə qı rın tı ları kəs miş di.

Hər dəfə Allahın lütfü ilə ölümün caynağından qur ta rır dıq.

28 yanvar 1991-ci il ta rix də gecə saat 23.00-da V.P.Pol -
yaniçko çağırıb bildirdi ki, Xocavəndə basqın olub, atışma var və
bir qadın ermənilər tərəfindən öldürülüb. Ona görə təcili ora gedib
araşdırmaq və nəticəsini məruzə etmək lazımdır. 

Xocavənd kənd sakini Nəzərova Fənər öz həyətində təndirdə
çörək yaparkən erməni snayperi tərəfindən vurulmuşdu. 2 nəfər
kənd sakini – Əhmədov Cəlal Şirin oğlu və 12 yaşlı İ.Məmmədov

da atışma zamanı
ağır ya ra lan mışdılar.

Ə m ə l i y y a t
mü vəkkili, milis ka -
pi tanı Mehman Hü -
sey novun xa ti rə lə -
rin dən: “Biz (Sadir
Məm mədov və Meh -
man Hüseynov –
R.K.) Xocavəndə
ça tanda atışma səs -
lə rindən qulaq tutu -
lur du. İşıqsaçan gül -

S.Məmmədovun gülləbaran edilmiş xidməti
“UAZ-69” avtomobili. 28.01.1991-ci il
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lə lər gecənin zülmətində kəndə dolu kimi yağırdı. Özümüzü iti -
rmədik. Təcili olaraq qadınları və uşaqları təhlükəsiz yerə köçürtdük
və ermənilərin hücumunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə
başladıq. Uzaqdan bizim “UAZ” maşınını görən ermənilər mi-
naatanlara əl atdılar. Maşınımızın zədə aldığını gördükdə polkovnik
xüsusi cəldliklə sıçrayıb yaxınlıqdakı xəndəkdən cavab atəşi aç -
mağa başladı. Nəhayət, erməniləri geri oturda bildik. Sonra məlum
oldu ki, Xocavənd kəndinin iki sakini həlak olmuşdur. Yaralananlar
da var idi.”

Avtobazanın rəisi B.Dadamyanı bizimkilər girov gö türmüşdülər.
Zəng zəngin dalınca gəlirdi. SSRİ Ali Sovetinin sədri A.Lukyanov
da V.Polyaniçkodan onun təcili buraxılmasını təkid edirdi və de -
yir di ki, Mixail Qorbaçov bu hadisəyə görə çox əsəbidir.

V.Polyaniçko isə onun rüşvət üstündə ermənilər tərəfindən
oğur lan dığını deyirdi və telefonun dəstəyini yerinə qoyandan
sonra bizə izah edirdi ki, buna siyasi avantüra deyilir. Dadamyan
tapılıb buraxılmalı və şəhərə şayiə yayılmalıdır ki, o, azərbaycanlılara
işləyir.

Doğrudan da şayiə yayılandan sonra Dadamyanın vilayətdən
köçüb getməkdən başqa çarəsi qalmadı. Analoji tədbirləri Polyaniçko-
nun göstərişi ilə tez-tez həyata keçirirdik.

Sadir Məmmədov danışır ki, “Bu işi Polyaniçko təşkil etmişdi
– məqsəd girovları dəyişmək və xeyrimizə işləməsini təşkil etmək
idi. Polyaniçkonun tapşırığına əsasən Ağdamda Eldar Bağırovun
vasitəsilə Dadamyanı Qarın Vahid (ləqəbi) və “qara-qulaq” ləqəbli
şəxs mənə təhvil verdilər. Mən isə Hüseynov Mehmanla səhər
saat 5-də onu Ağdamda internat məktəbdə yerləşən hərbi ko men -
dant lığa təhvil verdik və şayiə yaydıq ki, Dadamyan Ağdamdakı
dost larına qonaq getmişdi”.
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Ertəsi gün nahar vaxtı idi, Polyaniçko mənə sual verdi ki,
Mamedov, bilirsənmi nə üçün Dadamyanı tutub buraxdıq? Və
dərhal da özü cavab verdi ki, buna siyasi avantüra deyirlər. Artıq
bundan sonra o, Stepanaketdə və hətta Ermənistanda yaşaya
bilməz. Da dam yan kimiləri ilə ancaq bu cür davranmaq lazımdır
ki, ekstrimist fəaliyyətlə məşğul ola bilməsinlər və Qarabağ
ermənilərini dinc buraxsınlar.

Eləcə də Z.Balayanın, R.Köçəryanın və başqa ekstremist
ide oloqların dilindən yazılı izahatlar alındı, sonuncu dəfə xə bər -
darlıqlar edildi. “Onlar doğrudan da, bir müd dət şəhərdən çıxıb
getdilər. Təəs süf ki, Moskva bu ter ror çu ların, milllətçi ideoloqların
əlini-aya ğını vaxtında yığmadı. Əksinə, gö zəgörünməz qüvvələr
tərəfindən himayə edilir dilər. Axırı nəyə gəlib çıxdı – ha mınız
yaxşı bilirsiniz” – deyərək pol kovnik susdu...
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XANKƏNDİNDƏ, DÜŞMƏNLƏRİN 
ƏHATƏSİNDƏ

u____________________________________________

Onun DQMV Daxili İşlər İdarəsinə rəis müavini vəzifəsinə
təyin olunması məsələsi ortaya çıxanda general M.Əsə -

do va qətiyyətlə bildirilir ki, “ermənilərin öhdəsindən yalnız Sadir
Məm  mə dov gələ bilər, başqa adam Stepanakertdə baş çıxara bil -
məz. Çün ki ona Dağlıq Qarabağın hansı ərazisində olursa-olsun,
verilən tap şırıqları layiqincə yerinə yetirir”. 

Daxili işlər naziri, general Məhəmməd Əsədov ona çox
inanırdı...

Əvvəla, Sadir əslən qarabağlı idi, torpağına, xalqına bağlı
vətənpərvər zabit idi. Qa ra bağın tarixini çox yaxşı bilirdi. Qarabağın
hər dağına-daşına, yo  luna-izinə yaxşı bələd idi. Atasını, nəslini-
nəcabətini vilayətdə yax şı tanıyırdılar.

AMEA-nın müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru, professor
Şakir Musayev qürurla bildirir ki, Sadir Məmmədov Xankəndində
qeyri-rəsmi olaraq təkbaşına dövlətimizi təmsil edirdi. Bu statusu
özü qazanmışdı. Camaat qapılarına gedirdi ki, onu Xankəndinə
getməkdən saxlasınlar. Deyirdilər ki, “ay Sadir, daha getmə, Saray
xalanın (Sadirin anası) arvad-uşağın gözü yollardan yığılmır.
Ölümə gedirsən...

O isə sakitcə əlini yelləyirdi, üstü çadırlı “Vilis”inə (“UAZ-
69”) minib Xankəndinə işə gedirdi. Gəlməyi ilə getməyi bir
olurdu...
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Ona deyəndə ki, ehtiyatlı ol, erməni xain, qəddar, qansız
düşməndir. Sən də onların içindəsən, sənə xata toxundura bilərlər.
Qana susayıblar, səni öldürə bilərlər – onun cavabı bu olurdu:

“Erməni qələt eləyir...”

Sadirin Xankəndində olmağı camaatımızda da bir arxayınlıq
yaratmışdı. Nə qədər ki, Sadir Xankəndindədir, erməninin cürəti
çatmaz. “Ordan” xəbəri, özü də ən dürüst məlumatı ondan göz lə -
yir dilər. Yalan xəbərlər, şayiələr adamları çaşbaş sal mış dı. El-oba -
nın Sadirə inamı və məhəbbəti o qədər güclü idi ki, səbirsizliklə
onun gəlişini gözləyirdilər. Gecə-gündüz dua eləyib: “ay Allah,
Sa dir gəlsin, bir xəbər söyləsin”, – deyirdilər. Sadir Qa rabağda
baş vermiş hadisələrin canlı barometri idi”.

“Qarabağ” qəzetinin baş redaktoru Çingiz Tofiqoğlu (İsmayılov)
o zaman DQMV partiya komitəsində təlimatçı işləyirdi. Çingiz
müəllim deyir: Sadirin vilayət Dİİ-nin müavini vəzifəsinə təyin
olunduğunu eşidəndə həm çox sevindim, həm də təəccübləndim.
Ondan so ruş dum:

– Bu “qaynar qazana” niyə düşürsən?

Dedi:

– Özüm istədim.

Onunla mütəmadi olaraq görüşərdik. Nahar vaxtı çatanda
həmişə zəng edərdi: “düş aşağı”.

Naharımızı Şuşada edirdik. 

Ağdamda, “Armudun dibi” deyilən yerdə maşınını saxlayıb
məni də götürərdi Xankəndinə qayıdardıq”...

Ermənilərin fitnə-fəsadı, azğınlığı o qədər artmışdı ki, Xan -
kən dində artıq sərbəst gəzib dolaşmaq mümkün deyildi. Şəhərdə
azər baycanlıları girov götürürdülər, öldürürdülər, evlərə xaincəsinə
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bas qınlar edirdilər. Sadirin özü də dəfələrlə hücuma məruz
qalmışdı.

Onun özünü də daim izləyirdilər, təqib edirdilər. Dəfələrlə
ar xasınca düşüb maşınını gülləyə tutmuşdular. Vallah, anası onu
xoş bəxt ulduz altında doğmuşdu.

Sadir Məmmədovun kabineti şəhərdə azərbaycanlıların bəlkə
də yeganə və son sığınacaq, ümid-pənah yeri idi. Ermənilər tə rə -
fin dən gi rov götürülmək təhlükəsi ilə üzləşəndə qaçıb onun
kabinetinə girirdilər. O, neçə adamı xilas edibdir...”

Hüquq elmləri doktoru Habil Qurbanov Sadir Məm mə do -
vun Xankəndində o çətin, ağır günlərinin şa hi di dir:

“Artıq vəziyyət o yerə çat mış dı ki, “heç kim Xankəndinə
gedib-gə lə bilmirdi. Yol təhlükəli idi. Ona qarşı sui-qəsdlər olurdu.
Də fə lərlə maşınını atəşə tut muş du lar. Sürücüsü Mehman avtomatı
ya nında gəzdirirdi, deyirdi ki, mən burdan çıxa bilmərəm. Mən
bu rda ölkəni, Azərbaycanı təmsil edirəm”.

Xocalı sakini, ixtisasca me mar olan Xəlil Vəliyev deyir ki,
“Qa rabağda hər an, hər dəqiqə ölümlə üz-üzə dayanan adam la rı -
mız çox olubdur. Onlardan biri və birincisi milis polkovniki Sadir
Məm mədov idi. Girov götürülən azər baycanlıların azad edilməsi
üçün o, canından və qanından belə keçirdi. Həmişə də məqsədinə
ça tırdı”.

Polkovnik Xankəndində yalnız xidməti vəzifəsini yerinə ye-
tirmirdi, vətənə oğulluq, vətəndaşlıq borcunu ödəyirdi. Qarabağ,
Şu şa, Xankəndi savaş mey da nıydı.

Əsgəran rayon milis şö bə sinin rəis müavini Teymur Ma naf
oğlu Manafovun təbiri ilə desək, Sadir əslində bu döyüş mey da -
nın da tək qalmışdı. Ermənilər yol ları bağlamışdılar. Artıq bizə kö -
mək də azalmışdı. Sadir mü əllim yuxarılara zəng edib kömək
tələb edirdi, ancaq bir nəticə hasil olmurdu. Şuşaya, onun yerinə
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yeni rəis təyin edilənə qədər (aprel-may ayı), Şuşa rayon milis
şöbəsi rəisi vəzifəsini də yerinə yetirməli oldu.

1990-cı ildə Dağlıq Qa ra bağ da Xüsusi İdarəni Təşkilat Ko -
 mi təsi əvəz etdi, amma onun da bir əməli xeyri olmadı. Demək
olar ki, Azər bay canın bütün nazirlikləri ilə birgə fəaliyyət göstərən
Təşkilat Komitəsi DQMV-də vəziyyətin sa bit ləş di rilməsi üçün
müəyyən işlər gör məyə başlamışdı. Xo calı sü rət lə tikilirdi. Sadir
Məmmədov Xo calının o vaxtını xa tır ladı: «O vaxt Xocalıda nə
qaz, nə işıq, nə çö rək, nə də iş var idi. An caq Xo calıda aparılan
güclü tikintilər, ya radılan infrastruktur nə ticəsində şə hər günbəgün
böyüməyə baş la dı. O vaxtkı respublika hö ku mə ti nin verdiyi qərara
görə 1990-cı ilin axırlarında Xocalıya ra yon və şəhər statusu
verildi. Bundan son ra Xocalıya güclü insan axını başlandı. Tikinti
sürətləndikcə nan kor və xain ermənilərin ter roru, hücumu, təcavüzü,
təxribatı da artırdı. Hər gün «Qrad» qur ğularından, iri çaplı
silahlardan və av tomatlardan Xocalı atəşə tu tulurdu. O vaxt
Xocalıda 23 saylı səy yar tikinti dəstəsinin rəisi, Ağ dam sakini
Tahir Məhərrəmov elə iş başında ermənilər tərəfindən qət lə yetirildi
və o şəhid oldu» («Təzadlar» qəzeti, 20 fevral 2015-ci il).

Lakin ermənilər hər vasitə ilə Təşkilat Ko mi təsinin fəaliyyətinə
qarşı sabotajlar təşkil edir və vilayətdə qanunçuluğun bərpa olun -
masına, işlərin sahmana düş mə sinə mane olurdular. TK-nın tə şəb -
büsü ilə Ba kı dan vi layətə gətirilmiş yüklərin, in şaat ma te ri al la rı -
nın qə bul edil mə sinə də əngəllər törədirdilər.

Vilayətin 56 Azərbaycan kəndindən çoxusu boşalmışdı. Kö -
çən köçmüş, qaçan qaçmışdı. Yerində-yurdunda qalanlar isə pə -
na hını, ümidini Allaha bağlamışdı.

Sadir Məmmədov xalqın içindənki ümidsizliyi gördükcə,
duyduqca ürəyindən qara qanlar axırdı.
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Azərbaycan milisi Qarabağda sayca azlıq təşkil edirdi, həm
də onun silah-sursat təminatı çox zəif idi. Milis forması geymiş
ekstremistlərin, muzdluların qarşısını “Makarov” tipli tapançalarla
almaq mümkün deyildi.

Kəndlərə basqınların, yandırılan, talan-qarət edilən evlərin,
əhalinin təhlükəsizliyi və asayişilə bağlı V.Polyaniçko və M.Radayev
qarşısında məsələlər qaldırılırdı. Çünki azərbaycanlı əhalinin mü -
ha fizəsi rus-sovet ordusunun daxili qoşunları tərəfindən qətiyyən
təmin olunmurdu. Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərdə və qəsəbələrdə
milis bölmələrinin yaradılması təxirəsalınmaz vəzifə idi.

1990-cı ilin may ayı idi. Respublika Nazirlər Sovetinin sədri
Həsən Həsənov Xankəndinə gəlir. H.Həsənovun və V.Polyaniçkonun
iştirakı ilə geniş müşavirə keçirilir. Həmin müşavirədə polkovnik
də çıxış üçün söz alır, vilayətdə kriminogen vəziyyət barədə ətraflı
məlumat veriləndən sonra rəhbərlik qarşısında kəndlərdə milis
böl mə lərinin yaradılmasının vacibli yi ni vurgulanır. 

Elə həmin müşavirədə Dağ lıq Qarabağın azərbaycanlı əha li -
sinin mühafizəsi üçün milis bölmələrinin yaradılması qərara alın -
dı.

General M.Əsədovun bi la va sitə dəstəyi və tələbkarlığı nə ti -
cə sində qısa müddətdə vilayət ərazisində 24 milis bölməsi yaradıldı.
Milis bölmələrinin yaradılmasına nazir M.Əsədov şəxsən özü
nəzarət edirdi. O, mütəmadi olaraq bölgəyə baş çəkirdi, on la rın
sosial, məişət problemləri ilə yaxından maraqlanırdı. Ma yor
Xudabu İmanov yazır: “Tale elə gətirdi ki, vilayət Dİİ-də kadr və
peşə hazırlığı üzrə inspektor vəzifəsində işləyəsi oldum. Kənd -
lərdə yaradılan milis bölmələrinin komplektləşdirilməsi işində
Sa dir müəlllimin rəhbərliyi ilə mən də iştirak etdim. 360 nəfərdən
çox azərbaycanlı gənc milis sıralarına daxil oldu.”

Sadir Məmmədov nazirin sərəncamlarının və tapşırıqlarının
lazımi səviyyədə icra olunmasına müvəffəq olur. Bu işdə DİN-nin
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Kadrlar İdarəsinin əməkdaşı, milis mayoru Məmmədrza Talıbovun
yaxından köməyinin olduğunu xüsusi qeyd edir:

“Xocalı, Kərkicahan, Kosalar, Turşsu, Meşəli, Cəmilli, Ma -
lı bəy li, Umudlu, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd, Qaradağlı, Axullu,
Xo cavənd və başqa kəndlərdə, qəsəbələrdə milis bölmələri fəaliyyətə
başladı. 556 nəfərlik ştat cədvəli alındı. Bu, o dövr üçün az qüvvə
deyildi. 724 nəfər azərbaycanlı bölmələrdə işə götürüldü. Ali
milis məktəblərinə azərbaycanlıların qəbul edilməsi üçün razılıq
da alındı. 14 nəfər azərbaycanlı DQMV Dİİ-inə işə qəbul olundu.
Çünki bu idarədə işləmiş azərbaycanlılar etnik təmizləmə nəticəsində
tamam ermənilərlə əvəzlənmişdi”. 

Qarabağda qanlı-qadalı hadisələrin bir-birini əvəz etdiyi, ni -
zam-düzənin pozulduğu, kriminal durumun gərginləşdiyi bir vaxtda
vi layət daxili işlər orqanlarında məqsədyönlü, sistemli kadr si ya -
sə tini həyata keçirmək çox çətin idi. 

Qarabağın ermənilərin məskunlaşdığı, yaşadığı ərazilərdə
istintaq-əməliyyat tədbirlərini həyata keçirmək çətinləşmişdi və
təhlükəli idi. Vilayət hərbi komendantlığı əməliyyatların keçirilməsinə
nəinki kömək etmirdi, əksinə, hər vasitə ilə açıq-aşkar buna mane
olurdu. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan milisinə xidməti tapançadan
baş  qa silah verilmirdi. Lakin bu cür çətinliklərə, sosial mə hru -
miy  yətlərə baxmayaraq, əməkdaşlar öz işinin öhdəsindən fədakarlıqla
gə lirdi, öz xidməti borcunu şərəflə, ləyaqətlə yerinə yetirirdi.

Sonralar Respublika Nazirlər Sovetinin qərarına əsa sən və
Daxili İşlər nazirinin təkidi ilə istintaq-əməliyyat işi üçün əməkdaşlara
məhdud sayda avtomat silahlar ayrıldı...

S.Məmmədov deyir: Mən DQMV Dİİ-nin rəis müavini təyin
ediləndə həmin idarənin özündə bir nəfər də olsun azərbaycanlı
əməkdaş qalmamışdı. Bununla yanaşı Xankəndi (Stepanakert),
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Xocalı (Əsgəran), Xocavənd (Martuni), Ağdərə (Mardakert) və
Hadrut rayon Daxili Işlər Şöbələrində azərbaycanlı rəis müavinləri
vəzifələri ermənilər tərəfindən erməni kadrları ilə əvəzlənmişdilər. 

Xocalıda da milis bölməsinin yaradılması gündəmə gəldi. 
Xocalı milis bölməsi Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsinin

tərkibində idi. Xocalı xüsusi milis bölməsinin əməkdaşları həftənin
birinci günü Əsgəran RMŞ-də, əməliyyat müşavirəsində iştirak
edirdilər. Həftənin ikinci günü isə DQMV üzrə bütün polis böl -
mə lərinin əməkdaşları vilayət Dİİ-nə yığışırdılar. Əməliyyat mü -
şa virəsini bir qayda olaraq polkovnik Sadir Məmmədov aparırdı.
Mü şavirədə vilayətdə əməliyyat şəraiti, iştimai-siyasi krimonogen
du rum təhlil edilirdi və görüləcək tədbirlər işlər planlaşdırılırdı.
Azər baycanlı əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ən mühüm
və zifə kimi həmişə ön plana çəkilirdi. 

Xocalı aeroportunda milis xətt bölməsi də fəaliyyətə başladı.
Azərbaycan Res publikası daxili işlər nazirinin müavini polkovnik
Natiq Ta lı bo vun, S.Məmmədovun və Xocalı milis böl məsinin rəi -
si, mayor Sabir Məmmədovun səyləri nəticəsində, çox qısa müd -
dət də – üç ay müddətində milis bölməsinin 52 otaq dan ibarət iki -
mər təbəli inzibati binası tikildi.

Qarabağın, Xocalının özündən cəsur, vətənpərvər, qeyrətli
oğul ları milis sıralarına cəlb olundu. Xocalının özündən 58 nəfər
gənc bölmədə işə götürüldü. 

1991-ci ilin noyabr ayından ermənilər Ağdam-Şuşa yoluna
Əsgəran qalası tərəfdən beton plitələri tökmüşdülər. Rayonlarla,
kəndlərlə əlaqələr, gediş-gəliş, demək olar ki, tamam kəsilmişdi.
Azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə, milis bölmələrinə ərzaq təminatı
vertolyotla həyata keçirilirdi.

Polkovnikin rəhbərliyi və özünün iştirakı ilə Şuşa ra yonunun
erməni kəndlərində (Qaladərəsi, Kirov, Yeğsahoğ, On verst, Daşaltı)
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin aparılmasına qərar ve rildi. 
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Kəndlərdə ermənilər ayaq üstə idilər, rahatsız olmuşdular,
bu əməliyyatlardan har dansa xəbər tutmuşdular.

Separatçılar əməliyyat zonasını təcili tərk edərək tez yerlərini
də yi ş irdilər, asanlıqla başqa yerlərdə mövqe tuturdular. Onların
ki fa yət qədər silah-sursat anbarları, hətta vertolyot meydançaları,
hər bi bazaları var idi. Vertolyotun biri gedib biri gəlirdi. Rusların
hi mayəsi altında ermənilər Qarabağı böyük cəbbəxanaya dön dər -
miş  dilər.

1989-cu il noyabr ayının 3-ü. Şuşa milis şöbəsinə məlumat
verildi ki, Ermənistandan ağır yüklü bir vertolyot Stepanakertə
tərəf uçur. “Necə olur-olsun, vertolyot yerə endirilməlidir”, – rəi -
sin (Sadir Məmmədovun) qəti qərarı bu idi. 

Pasport rejiminə nəzarət bəhanəsi ilə plan quruldu. Vilayətin
hərbi komendatı Safonovla, Şuşanın hərbi komendantı Vasilyevlə
planı gizlicə razılaşdırıldı və təsdiqləndi. 

Onun bu hərəkəti R.Tu man yantsı bərk hiddətləndirir, onu iş -
dən qovduracağı ilə hədələyirdi, A.Volskiyə onun “özbaşınalığı”
ilə bağlı raport yazır. Yalnız DİN-in birinci müavini, general V.Ba -
ran ni kovun müdaxiləsindən sonra o, öz vəzifəsində qalır...

Qarabağın erməni əsilli milisləri cinayətkarlarla, ekstremist-
se paratçı qüvvələrlə əlbir-dilbir idilər. Əməliyyatların keçirilməsindən
ön  cə dən xəbər tuturdular.. Bu da çox vaxt əməliyyatların uğursuz
nə  ticələnməsinə səbəb olurdu. Çünki əməliyyat planlarından er -
mə  nilər xəbər tutub tez aradan çıxırdılar.

Buna baxmayaraq, keçirilmiş əməliyyatlar nəticəsində 52
ad da müasir hərbi sursat götürülür, 2465 ədəd mina-detanator
məhv edilir, 1360 metr minalanmış sahə təmizlənir.

Şuşa RPŞ-nin əməkdaşı, baş leytenant İlqar Hümmətov qeyd
edir ki, “məhz Sadir müəllimin tədbirli çevik hərəkətlər nəticəsində
ci na yət kar B.Dadamyan Xocalı aeroportunda həbs edildi.”
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1989-cu ilin 4 oktyabrında ermənilər Qaladərəsi kəndi əra zi -
sin də Bərdədən gələn dörd azərbaycanlını qətlə yetirmişdilər. Rəi -
sin rəhbərliyi altında ope rativ əməliyyat aparıldı və cinayətkarlar
şö bənin istintaq təc rid xanasına salındı. Şuşalılar şöbəni mühasirəyə
almışdılar, er mə ni lərin öldürülməsini tələb edirdilər. Ehtirasları
zorla sakitləşdirmək müm kün oldu.

Həmin gün nazir müavini, general V.P.Barannikov ona zəng
edib, təxribatlara uymamağa çağırır.

Ermənilər Polyaniçkoya, vilayətin hərbi komendantı general
Safonova və DQMV Dİİ-nin rəisi, general Kovalyova çox təzyiqlər
edirlər, Sadir Məmmədovun vilayətdə “sərbəst” hərəkət etməsinə,
müstəqil qərarlar verməsinə, Bakı ilə Daxili İşlər İdarəsindən
əlaqə sax la masına mane olmağa çalışırdılar.

Polkovnikin İdarədə fəaliyyəti izlənilirdi və şəhərdaxili və
şə hərdənkənar hərəkət marşrutunu dəqiqliyi ilə öyrənirdilər.

Bir gün idarədə növbətçi hissədə fərqli kanallarla işləyən iki
ratsiya diqqətini çəkir. Elə həmin gün Stepanakertdən Ağdama
gəlib, nazirliyə məlumat verəndən sonra həmin kanallar ciddi
nəzarətə götürüldü. S.Məmmədov deyir: “Ermənilər qorxurdular
ki, Bakıya göndərilən belə məlumatlar, informasiyalar artsa, onlara
güc tətbiq oluna bilər”. İşin üstü açılanda onu Qarabağdan uzaq -
laş dırmağa çalışırdılar.

O, ratsiyada kanalları dəyişdirib, məcbur olub respublika
Döv lər Avtomobil Müfəttişliyinin kanalına qoşulurdu və informa -
si yalar Ağdamdan, Füzulidən, ya da ermənilərin xəbər tuta bil mə -
yə cəyi başqa kanallar vasitəsilə Bakıya ötürülürdü.

Polkovnikin təkidi ilə növbətçi hissənin tərkibi tamam də -
yiş dirildi. Erməni dilini yaxşı bilən azərbaycanlı milis əməkdaşları
da bu işə cəlb edildi. Onlar ratsiyalarda tutduqları informasiyaları
operativ tərcümə edirdilər və buna qarşı tədbirlər görülürürdü. 
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İdarədəki yüksək rütbəli erməni zabitlərinin çoxunun “Krunk”
və digər separatçı-ekstremist yönlü təşkilatların üzvləri olduqlarını
müəyyənləşdirir. Onların törətdikləri cinayətləri araşdırıb, 32 nəfər
erməni milis zabitinin işdən azad edilməsi barədə nazir M.Əsədova
məruzə edir. Vilayətin daxili işlər orqanlarından xaric olunmuş
ermənilərin yerinə azərbaycanlılar götürüldü.

O, Daxili İşlər İdarəsində sərt tələbkarlığı, ciddiliyi ilə in ti -
zam yaradır, yanından saymaz keçən ermənilərin onunla he sab -
laş masına nail olur: Sutka ərzində ən kiçik məlumatın belə ona
çat dırılmasını tələb edir.

Kabinetinin qapısı ağzında bir erməni katibə otururdu. Son
də rə cə ciddi və ehtiyatlı olmaq gərək idi! Həyat və tarix göstərir
ki, “axçi”lərdən nə desən, göz ləmək olar!

Yaşayış məntəqələri üzrə “boyeviklərin” siyahısının tərtib
edilməsi, əlaqələrinin dəqiqləşdirilməsi, hərbi bazaların və silah-
sursat anbarlarının yerlərinin öyrənilməsi barədə sahə inspektorlarına,
cinayət-axtarış üzrə əməliyyat müvəkillərinə verilən xüsusi
tapşırıqların icrasına nəzarət edir.

Az sonra V.P. Polyaniçko TK-dan uzaqlaşdırılır...
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VİKTOR PETROVİÇ

u____________________________________________

Göründüyü kimi, Qarabağda hadisələrin əsas fiqurlarından
biri kimi V.Polyaniçkonun adı keçir. O, “Qa rabağ

süjeti”ndə diqqət çəkən obrazlardan biridir. Viktor Pet ro viç Pol -
ya  niçko uzun illər komsomol və par ti ya işlərində, rəh bər və zi fə -
lər də ça lış mış dı. Şərqə, mü səl man xalqlarının ya şa yı şına, adət-
ən ənələrinə, psi xologiyasına ya xından bələd idi. Əf qa nıstanda
fəa  liyyət gös tər mişdi. Oddan-alov dan keçmişdi.

Əfqanıstandan sonra Kreml onu AR KP MK-sinə və eyni za-
manda Qarabağa atmışdı.

V.P.Polyaniçko ilk növbədə sovet rejiminin yetirməsi və
sədaqətli övladı idi. Burda Sovet dövlətinin, Kremlin maraqlarını
güdsə də, müəyyən qədər ortaq mövqe tutmağa çalışırdı: özünü
həm ermənilərin, həm də azərbaycanlıların mənafeyini saxlayan
şəxs kimi göstərirdi.

Onun şəxsiyyəti və siyasi fəaliyyəti, Qarabağda xidməti
Azərbaycanda heç də birmənalı qarşılanmırdı. Haqqında müxtəlif
ziddiyyətli fikirlər, xoşagəlməz şayiələr dolaşırdı...

Əlbəttə, V.P.Polyaniçko şüuraltı olaraq Qarabagda böyük
siyasi oyunun getdiyinin, özünün də bu ikiüzlü siyasətin, xəyanətin
girovuna çevrildiyinin fərqindəydi...

Polkovnik sonuncu dəfə V.Polyaniçko ilə Moskvada görüşəndə
(S.Məmmədov Özbəkistandan Romaya, konfransa Moskvadan
getməli idi) dediyi sözlər də bu həqiqəti əks etdirir: V.Polyaniçko
deyirmiş: “Yaxşı, Mamedov, mən başqa millətin nümayəndəsiyəm.



98

Tanı oğlunu, Vətən!

Bu nu hardasa anlamaq olar. Bəs sənin xidmətin niyə qiy mət lən di -
ril mədi. Bəs qardaşının? Ona niyə qiymət vermədilər?

Axı, siz hər gün ölümlə qarşılaşırdınız. Xəyanətin, sui-qəs -
din, qəfil güllənin qurbanı ola bilərdiniz. Hər an girov götürülə bi -
lər diniz”.

Bu suallar, bu fikirlər onun içini dağıdırdı. Haqlı sözə nə
deyə bilərdi? Sakitcə demişdi: “Viktor Petroviç, biz Vətən qarşısında
borcumuzu yerinə yetirmişik”.

Sağollaşıb qapıdan çıxanda Viktor Petroviç əlini kürəyimə
vurdu və gülümsəyərək: “Heydər Əliyev o zaman hakimiyyətdə
olsaydı, ikimizin də xidmətimizi qiymətləndirərdi”, – dedi. 

Və sonra V.Polyaniçko gözləri yol çəkirmiş kimi aramla:

– Eh, Mamedov, Mamedov, ehtiyatlı ol. Mən Moskvada da
rahat gəzə bilmirəm. Bizi hələ də təqib edirlər. Özünü gözlə, –
dedi. Çünki sən başqa respublikadasan, orada düşmənlərinlə (yəni
ermənilərlə) rastlaşa bilərsən.

Bu, mənim Viktor Petroviçlə son görüşüm oldu”. 

Polkovnik onun adını həmişə hörmətlə “Viktor Petroviç” ça -
ğırır. V.Polyaniçko az sonra Şimali Osetiyada erməni terrorunun
qurbanı (1 avqust 1993-cü ildə) oldu. Həmin qətlin üstü hələ də
açılmayıb. Qətli ertmənilər törətmişdilər.

Sadir Məmmədov inanır ki, V.P.Polyaniçko Qarabağda uzun -
müd dətli asayişin və barışın bərqərar ol ma sının ilkin və təxirəsalınmaz
şərti kimi vilayətin yaraqlılardan, se paratçılardan təmizlənməsində
görürdü. Əlbəttə, o da bir icraçı mə mur kimi, adicə bir insan kimi
bu qanlı xaosdan, siyasi öz ba şı na lıqdan təngə gəlmişdi. İpə-sapa
yatmayan yaraqlıların cə za lan ma sını istəyirdi. “Deyəsən, ermənilər
buradan köçürülməsə, əmin-amanlıq yaranmayacaq” – bu fikri
dəfələrdə dilinə gətirmişdi. Er mə nilərin hə ya sızlığı, fitnəkarlığı
onu da lap bezdirmişdi. Sadir mü əllim deyir ki, “Hətta öfkəli,
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əsəbi vaxtlarında onların kon tey ner lərə doldurulub-köçürülməsini
son çarə kimi söyləyirdi....” 

General-leytenant Zahid Dünyamalıyev də bu fikirdəydi:
“bu murdar erməniləri Qarabağdan çıxartmaq lazımdır, yoxsa
sonra gec olacaq”. 

6 may 1991-ci il idi. SSRİ DİN-nin Daxili Qoşunlarının ko -
man danı, general B.N.Qromov (o, SSRİ dövründə 11 il Əfqanıstanda,
sovet hərbi kontingentinin komandanı olmuşdu. V.P.Polyaniçko
ilə orda tanış olub dostlaşmışdılar. Boris Nikolayeviç Qromov
SSRİ dağılandan sonra Moskva vilayətinin qubernatoru da oldu. 

B.Qromov DQMV-nə, Xankəndinə (Gəncədən) gəlirdi.

V.P.Polyaniçkonun köməkçisi Seyran səhər tezdən idarəyə
zəng edib dedi ki, Viktor Petroviç səni təcili çağırır. Mən qalxıb
TK-nə getdim. V.P.Polyaniçko dedi ki, sən get Xocalı aeroportuna,
mən də sənin dalınca gəlirəm.

Şuşa. 1990-cı il. V.Polyaniçko polkovnik S.Məmmədova 
tapşırıqlar verir. Sağda general V.Safonovdur.
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Mən Mehman Hüseynovla bir yerdə Xocalıya gəldim. Təx -
mi nən bir saatdan sonra Viktor Petroviç də gəlib çıxdı. 

Xocalı aeroportunda saat 12-də Gəncədən gələn hərbi vertolyot
yerə endi. Vertolyotdan, ştat paltarında bir nəfər düşdü. Polyaniçko
ilə çox səmimi görüşdü, hətta qucaqlaşıb öpüşdülər. Bizimlə də
salamlaşdı və sonra hamımız maşınlara minib yenidən Xankəndinə,
TK-nə qayıtdıq.

Viktor Petroviç və Boris Nikolayeviç kabinetə girdilər. Mən
isə qəbul otağında gözləməli oldum. Xeyli vaxtdan sonra, təxminən
bir saatdan sonra Polyaniçko otağa çağırıb məni təqdim etdi:
Boris Nikolayeviç, bu gənc polkovnik Mamedovdir, yeganə
azərbaycanlıdır ki, biz səninlə Əfqanıstanda necə vuruşmuşuqsa,
o da bizimlə burada erməni banditlərinə qarşı elə mübarizə aparır,
B.N.Qromov məmnun halda mənə əl uzatdı və işarə ilə əyləşməyimi
bildirdi. 

V.P.Polyaniçko söhbət əsnasında mənə bu görüş barədə heç
kimə, heç nə deməməyi tam məxfi saxlamağı tövsiyə etdi: ke çi ri -
lə cək tədbirlər haqqında heç kim, heç nə bilməməlidir. Hətta sə -
nin rəisin Kovalyov bil mə mə lidir. Tədbirlərin keçirilməsi və əmə -
liy yatla bağlı müşavirəni Ağdamda keçirmək məqsədə uyğundur.
“Düz dür, Mamedov”, – deyə sınayıcı baxışlarla məni süzdü, mən
də “ta mamilə doğrudur”, – dedim.

General Qromov məni diqqətlə süzüb, üzünü Polyaniçkoya
çe virdi: “Он как похож на Саддама Гусейна (O, Səddam Hüseynə
ne cə oxşayır)” – dedi. V.P.Polyaniçko cavab verdi ki, “Мамедов
сим пaтичнee, чем Саддам” (“Məmmədov Səddamdan ya ra şıq lı -
dır”). Bu sözə ikisi də güldü.

Günorta idi. B.Qromov yerindən qalxdı, “Daha vaxtdı, ge -
dək”, – dedi. Mən V.P.Polyaniçkoya müraciət etdim ki, bəlkə
nahar üçün Ağdama, ya da Şuşaya gedək? Qromov bu təklifdən
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imtina etdi: axşam Moskvada olmalıyam və vəziyyəti SSRİ Daxili
İşlər naziri Boris Karloviç Puqoya məruzə etməliyəm” – dedi və
öz minnətdarlığını da bildirdi.

Biz onu Xocalı hava limanından Gəncəyə yola saldıq. Maşına
əyləşəndə Polyaniçko məni yanına çağırdı və bir də bərk-bərk
tap şırdı ki, bizim bu tədbirlərimiz barədə sən, mən və nazir Əsə -
dov dan başqa kimsə bilməməlidir. Və sonra əlavə etdi: “Мы этих
армян (söyüşlə) ....., и ты будешь героем своего народа (“Biz
bu erməniləri... və sən öz xalqının qəhrəmanı olacaqsan”)”.

Həmin hadisədən iki gün keçmişdi
ki, respublika DİN-nin növbətçi his sə -
sin dən VÇ telefonu ilə mənim Ağ dam
Da xili İşlər şöbəsinə gəl məyimi və 10-
cu ya zəng et məyimi çatdırdılar (10-cu
Dİ naziri Məhəmməd Əsə do  vun çağırış
pa rolu idi).

Şöbədə növbətçi məni nazirlə ca -
laş dırdı. 

Telefonda generalın ilk sualı bu
ol du: 

– Hardasan?

– Ağdamda, cənab nazir. 

– Səhər saat 10-da Bakıda, yanımda ol.

Zəng bitdi. Narahatlığım, həyəcanım bir az da artdı. Görəsən,
nazir onu niyə təcili Bakıya çağırır? Bəlkə görüş barəsində ona
nəsə deyiblər?

Ziddiyyətli, narahat düşüncələr içində 1991-ci il mayın 8-
də, səhər saat 9.30-da artıq Bakıda, nazirin qəbul otağında idim.
Nazir otağa daxil olan kimi, mənimlə salamlaşdı, əliylə “gəl içəri”
işarəsini verdi və köməkçisi Ənvərə dedi ki, bizə çay versin.

General Məhəmməd Əsədov
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Bir az özümə gəldim... Öncə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi la -
yə tində əməliyyat şə raiti haqqında nazirə məruzə etdim. Və ziy yə -
tin son dərəcə mü rəkkəb və çox ağır olduğunu xro no loji ardıcıllıqla
xa tır lat dım:

– 1 may 1991-ci ildə Hadrut rayonunun Tuğ kəndində “UAZ-
469” markalı avtomaşının partladılması nəticəsində 3 nəfər həlak
olub; 

– 2 may 1991-ci ildə Füzuli rayonundan Tuğ kəndinə gedən
“UAZ-469” markalı 30-78 AQA nömrəli maşın ermənilər tərəfindən
vurulmuş və 1 nəfər azərbaycanlı ağır yaralanmışdır. Ağdam ray-
onunun Gülablı kəndində 1 nəfər azərbaycanlının ermənilər
tərəfindən odlu silahla qətlə yetirilmişdir; 

– 3 may 1991-ci ildə Hadrut rayonunun Yuxarı Fərəcli kəndi
yaxınlığında yerləşən mühafizə postunda 1 nəfər qətlə yetirilmiş
və 2 nəfər isə yaralanmışdır... Digər faktları da qeyd dəftərimdən
oxudum.

General axıracan məni diqqətlə dinlədi: “Sadir, narahat olma,
bu yaxınlarda erməni ekstremistlərinin anasını ağladacağıq, –
dedi. Bütün Qarabağda və ermənilər yaşayan ərazilərdə pasport
rejimi üzrə tədbir keçirmək istəyirik, sənin nə təklifin var? – deyə
soruşdu. 

– Cənab general, bunu çoxdan etmək lazım idi. Çünki
cəzasızlıq daha ağır cinayətlərə səbəb olur. Artıq ermənilərlə
başqa cür davranmaq mümkünsüzdür, – dedim. 

O, dərhal telefonun düyməsini basıb, 1-ci müavini, general-
mayor Ramiz Xosrov oğlu Məmmədova tapşırıq verdi: “Sadir
gəlir sənin yanına, dislokasiya ilə bağlı nə varsa, onunla məsləhətləşin.
O, bu gün qayıdacaq. Sonra üzünü mənə tutub: “mayın 10-dan
sonra, Ağdamda görüşənə qədər”, – dedi və mənimlə xudafizləşdi. 

General Ramiz Məmmədovla məsləhət-məşvərətimiz təxminən
iki saat çəkdi.
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Elə həmin günün axşamı Xankəndinə qayıtdım. Dağlıq Qa -
ra bağ Daxili İşlər İdarəsinin növbətçisi Mədətyan mənə dedi ki,
cə nab polkovnik, sizi TK-nin sədr müavini Radayev Matvey İva -
noviç axtarır. Kabinetimdən Radayevə zəng etdim. Yanına çağırdı.
Biz onsuz da kabinetdə gecələyirdik. M.İ.Radayev dedi ki, sabah
gün orta radələrində Ağdamda, komendantlığa Rostovdan yüksək
çinli zabitlər gələcək. Göstəriş var ki, onları sən qar şılamalısan.
Özü də bu göstəriş Polyaniçkonundur. 

Gecəynən Ağdama getdim.

11 may 1991-ci ildə səhər tezdən Ağdam hava limanında
ver tolyotdan bir polkovnik və ştat formasında, rus millətindən
olan iki nəfər endi. Mən onları komendantlığa (Ağdamda, internat
mək təbdə yerləşirdi) gətirdim. 

Həmin polkovnik özünü Popov İvan Vasilyeviç kimi təqdim
etdi (son ralar bildim ki, onun soyadı Popov deyilmiş). Rostov
şəhərindən gəl mişdilər. B.N.Qromovun adamları idilər – nəzərdə
tutulan əməliyyat təd birlərini hazırlamaq üçün gəlmişdilər. 3 gün
onlarla məşğul oldum və nəticəsi barədə Polyaniçkoya və Əsədova
məruzə etdim. 

1991-ci il mayın 12-də Ağdamda Məhəmməd Əsədovun və
rusiyalı (Moskva və Rostov şəhərlərindən gəlmiş) hərbçilərin
iştirakı ilə geniş əməliyyat müşavirəsi keçirildi. Müşavirəni nazir
M.Əsədov özü aparırdı. Gündəmdə Dağlıq Qarabağ və ona həm -
sər həd rayonların ərazisində fəaliyyət göstərən cinayətkar qrupların,
er məni silahlı birləşmələrinin zərərsizləşdirilməsi idi. Mənim və
bir neçə rayon nümayəndələrinin çıxışları dinlənildi. Sonda təd -
bir lərin həyata keçirilməsi üçün 6 istintaq – əməliyyat axtarış
qrup ları yaradıldı: 

1-ci Xankəndi qrupu (Stepanakert), 2-ci Şuşa qrupu (Şuşa
və Laçın RDİŞ-ləri) qərargah Laçında yerləşirdi), 3-cü Cəbrayıl
qrupu (Cəbrayıl RDİŞ və Hadrut RDİŞ daxil idi), 4-cü Füzuli
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qrupu (Füzuli və Martuni (Xocavənd RDİŞ) 5-ci Ağdam qrupu
(buraya Ağdam RDİS daxil idi). 6-cı Tərtər qrupu (Tərtər, Goranboy
(Qasım İsmayılov) və Kəlbəcər RDİŞ-lər).

Bütün qruplara nazir və onun I müavini Ramiz Məmmədov
rəh bərlik edirdi. DQMV-in ərazisində keçirilən bütün tədbirlərə
rəh bərlik etmək ona tapşırılmışdı. Bu faktı mayor X.İmanov da
xatirələrində qeyd edir: “1991-ci ilin may ayında Ermənistandan
gəlmiş terrorçu qrupların tutul ması üçün geniş miqyaslı əməliyyatlar
keçirildi. Bu əmə liy yat ların çoxuna o (Sadir Məmmədov – R.K.)
rəhbərlik edir və ya iş tirakçısı olurdu”.

12-16 may 1991-ci ildə keçirilən həmin əməliyyat tədbirləri
nə ti cə sində DQMV-i ərazisində, silahlı quldur dəstələri aşkarlanıb
zə rər sizləşdirildi, 570-ə qədər erməni ekstremist yaxalandı və
həbs olun du, xeyli miqdarda silah və partlayıcı maddələr götürüldü. 

Fövqaladə vəziyyəti qaydalarına əsasən aşkar olunmuş erməni
millətçilərini qanun çərçivəsində cəzalandırmaq üçün protokollar
tərtib olunmalı idi. Protokolların hadisə yerində operativ, isti-isti
tərtib olunması üçün mən 1000 ədəd ağ protokolları gerbli möhürlə
təsdiqləyib, qrup rəhbərlərinə payladım. DQMV Dİİ-nin rəisi
V.Ko  volyov həmin vaxt özünü xəstəliyə vuraraq, işə çıxmadı.
Ona görə də mən birbaşa Kovolyovun evinə (o Xankəndində qo -
naq evində yaşayırdı) gedib, seyfinin açarını aldım, möhürü gö tü -
rüb protokolları təsdiqlədim. Bu risk mənim üçün başağrısına
çev  rildi və ermənilər tərəfindən təqiblərə məruz qaldım. Hər halda
mə  nim əməlimdə qanuna zidd hərəkət olsa da, xalqımız naminə
mən bu işə qol qoymuşdum. O vaxt məni ermənilərə satmışdılar.
Amma Mə  həmməd Əsədov və Viktor Polyaniçko məni müdafiə
etdilər, SSRİ prokurorluğuna bil dirdilər ki, S.Məmmədova göstərişi
biz vermişik. Həqiqətən də M.Əsədov və V.Polyaniçko mənə
demişdilər ki, hazır protokollar qrup rəhbərlərinin əlində olmalıdır.
Mən qrup rəhbərlərinin hər bi rinə mənim imzamla təsdiqlənmiş
130 ədəd ağ protokol pay la mış dım.



105

Tanı oğlunu, Vətən!

B.Qromov gedəndən sonra 22 sentyabr 1991-ci ildə Rusiya
Fe de ra siyasının Prezidenti B.Yeltsinin, Qazaxıstan Respublikasının
Pre zidenti N.Nazarbayev və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
A.Müt əllibovun Qarabağa gözlənilməz səfəri onun yadındadır.
Onları SSRİ daxili işlər naziri (vaxtilə Azərbaycan SSR Daxili
İşlər Nazirinin müavini olmuşdu) V.Barannikov və Azərbaycan
Respublikası Daxili İşlər Naziri M.Əsədov müşayiət edirdilər.
Teleradio Şirkətinin əməkdaşı Nadejda İsmayılova, jurnalistlər
Elmira Axundova və Tünzalə Qasımova, operator Elxan Əliyev,
“Zaman” qəzetinin müxbiri Yılmaz Polad onların arasında idilər.
Vertolyot Xocalı aeroportuna endi. 

1991-ci il, 22 sentyabr. Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeltsinin
və Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin 

Xocalı aeroportunda qarşılanması.
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Ermənilərin mitinqi başlamışdı, Qərargaha keçməyimiz müm -
kün deyildi. Azğınlaşmış ermənilər bizim dəstənin içində azər -
bay canlıların ol du ğunu bilən kimi, arvadları onların üstünə sal dır -
dı lar, girov gö tür mək istəyirdilər.

Yılmaz Poladın üst-başını cırıq-cırıq etdilər. Teleoperator
Elxan Əliyevi oğurlayıb girov götürdülər. Hadisədən xəbər tutan
B.Yeltsin və A.Mütəllibov onun tezliklə azad olunmasını tələb
etdilər. Çox keç mədi ki, Elxanı azad etdilər, onu Bakıya göndərib,
xəstəxanaya yer ləşdirdilər. 

Xocalı polisinin rəisi, mayor Sabir Məmmədov ya zır ki,
aero portda Y.Poladı B.Yeltsinə mən təqdim etdim, onun ermənilər
tə  rəfindən döyüldüyünü söylədim. B.Yeltsin türk jurnalisti ilə
söh  bət etdi, sonra SSRİ Daxili İşlər Naziri V.Barannikova üzünü
tut du və əlini mənim çiyninə qoyub dedi: «Mən bu gənc mayora
bu gündən polkovnik rütbəsi verilməsini əmr edirəm».

Qonaqlar Xocalı aeroportundan da Gürcüstana uçmalı idilər.

Onların gəlişinin də bir xeyri olmadı. Qarabağ məsələsində
heç bir köklu dəyişiklik baş vermədi.

Əksinə, hadisələr daha da pisləşdi – nəticəsi hamıya məlumdur.
Mayor Sabir Məmmədovun polkovnik rütbəsi almağı isə Moskvada
siyasi oyun la rın (Yeltsin–Qorbaçov qarşıdurması, M.Qorbaçovun
istefası, SSRİ-nin süqutu) burulğanında itib bat dı.

Qonaqlar öncə Təşkilat Komitəsinə yollandılar. Ermənilər o
qədər həyasızlaşmışdılar ki, nə çöldə, nə də içəridə səs-küydən,
uğultudan ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Bina dörd tərəfdən mühasirəyə
alınmışdı. Yoxlamanı rus hərbçıləri aparırdılar.

B.Yeltsin TK-nı tez tərk etdi və (belə gözlənilməz hərəkətlər,
şaşırdıcı məntiqsiz davranışlar onun xarakterinə xas idi) DQMV
XDS-nın bi nasına tərəf getdi. Müşavirə burda keçirilirdi. 
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Tamerlan Qarayev və Sadir Məmmədov zala çətinliklə daxil
ola bildilər. Tamerlan Qarayev bir kə narda stol çəkib otura bildi,
ermənilərin narazılığına fikir vermədən ic lasda iştirak etdi. 

1990-cı ilin noyabr ayı idi. Ermənilər Xankəndinin girişindəki
postda Şuşa yol polisinin əməkdaşı Sahib İmanovu sol qıçından
ya ralamışdılar. Sahib də cavabsız qalmayıb, bir neçə erməni ya ra -
lamışdı. Hərbçilər onu yaralı halda Stepanakert mərkəzi xəstəxanasına
apar mışdılar. 

Sadir Məmmədov özünü tez posta çatdırdı. Ordan da birbaşa
xəs tə xa naya gəldi. Sahibi cərrahiyyə şöbəsində əməliyyat stoluna
uzatmışdılar. 

O, erməni xislətinə və fitnə-fəsadına yaxşı bələd idi və yaxşı
bi lir di ki, əməliyyat adı ilə onu öldürəcəklər. Sahibi gizlicə pa la -
ta dan çıxar dıb Şuşaya, şəhər xəstəxanasına gətirdi.

Bu hadisədən sonra V.P.Polyaniçko onu yanına çağırıb, əsəbi
halda “siz azər  bay canlılar niyə belə fərsizsiniz?” – dedi və qə tiy -
yətlə əlavə et di: “Həmin post erməni quldurlarının yuvasıdır. Siz
o pos tu part lat ma lı sı nız!”

Sadir Məmmədov deyir ki, “əvvəlcə ona inanmaq istəmədim.
Şübhəli baxışlarımı hiss edib, “hərəkət edin!” (“действуйте!”) –
dedi.

Daxili Qoşunlarda xidmət edən tatar əsilli podpolkovnik
Qa liullini tapdım. Birtəhər onu dilə tu tub razı sala bildim. Postu
trosla “BTR”-ə bağlayıb, nə qədər dartdıqsa, ye rindən qopmadı
ki, qopmadı. Postun altına partlayıcı maddə də qoy duq, yenə xey -
ri olmadı – əyildi, amma aşmadı.

Son vaxtlara qədər həmin post elə o vəziyyətdə də qalırdı”.

Polkovnikin “Xankəndi mətni”ni yazanlardan biri də təcrübəli
jurnalist, “Ədalət” qəzetinin müxbiri Ay dın Ağazadədir. O, Dağlıq
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Qa ra bağa sə fər lə rindən birində Sadir
Məm mə dovla görüşmüş və bu haqda
“Onlar Vətəni qoruyurlar” adlı iri
mə  qalə yazmışdı:

“Sadir müəllimlə Xan kən di nə
gedirdik. Təhlükəli yerlərdən keçirdik.
Yolun solunda-sağında dərələr və qa -
ya lıqları göstərərək bil dirdi ki, er mə -
ni yaraqlılarının əsas məskəni bu ra -
lar dır. Burda tez-tez hücumlar olur
və maşınlara atəş açılır.

– Elə təxminən bir ay əvvəl, mə -
nim maşınıma, bax buradaca hücum etdilər.

Dörd maşın bizi sıxmaq istədi, sonra atdılar, yaxşı ki, dəy -
mə di, salamatçılıq oldu. Səni qorxutmaq üçün demirəm. Sadəcə
ola raq deyirəm ki, işdi, atəş eşitsən, uzanarsan maşının içinə, çün -
ki silahın yoxdu. 

Artıq dərəni keçib şəhərə girhagirdə iki atəş səsi eşitdik. Və
o saniyə də yanımda oturmuş 2 əsgər əllərini avtomatlarına atdılar.
İlham maşınının sürətini artırdı. Polkovnik isə bircə onu dedi ki: –
Uzan!

...Daha güllə atılmadı. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq DQMV
Daxili İşlər İdarəsinin qarşısındaydıq. Dİİ-nin qarşısında 20-25
milis işçisi durmuşdu, hamısı da erməni idi və onlar bizi gördükdə
özlərini yığışdırdılar. İdarəyə daxil olanda gözlərimə inanmadım.
Yeddi-səkkiz erməni C.Məmmədovun qəbuluna şikayətə gəlmişdi.

Söhbət edirdik ki, birdən qapı açıldı və təxminən 20-21 ya -
şın da bir erməni qızı içəri girdi. Sadir onu görcək:

– Bayaqdan hardasan, bizi qoymusan çaysız, – Sonra mənə
işarə ilə, – tanış ol, jurnalistdir, gəlib bizdən yazmağa.

Aydın Ağazadə
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O, gözucu mənə baxdı, salamlaşdı və dedi ki:

– Nədən yazacaq?

– Real şəraitdən, buralarda baş verən həqiqətdən! – deyə
cavab verdi.

O, mənalı-mənalı mənə baxdı. Sonra eşiyə çıxdı. Bir azdan
əlində iki stəkan çay gətirdi. Açığını deyim, o qədər ətirli çay idi
ki, adamı lap bihuş edirdi. Özü də yol gəlmişdik, qorxulu zonadan
keçmişdik, boğazımız qurumuşdu. 

Sadir Məmmədov çayını bəh-bəhlə içdi. Üç-dörd dəfə mənə
dedi ki, çayını iç, soyuyur. Mən isə hələ yazırdım, istidi, bir azdan
içərəm, dedim. Amma... amma içərimdəki qorxu məni çay içməyə
qoymadı. Qorxdum çaya zəhər qatarlar, pis vaxtdır, axı nə bilmək
olar. 

Bir qədər sonra sosialist əmlakını
dağıdanlara qarşı Mübarizə (SƏDM)
bölməsinin rəisi Babayan içəri gəlib
S.Məmmədova bildirdi ki, rəis qo -
na ğın gəlib, yaxşı olar ki, gedək bir
qulluğunda duraq. Sadir müəllim
məni təlimatlandırdı ki, deyərsən ki,
Rostovda işləyirsən. Milis Aka de mi -
ya sını bitiribsən. Sadir müəllim məni
ma yor kimi təqdim edtdi. Erməni de -
di:

– Ara, bunu yumaq lazımdır.

İkimiz də cavab verdik ki, vax -
tı mız yoxdur, yarım saatdan sonra
ge neral Kovalyovla Xocalıda ol ma -

General V.Kovalyov və 
Sadir Məmmədov
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lı yıq.

Bir azdan general Kovalyov gəldi və bildirdi ki, Xocalıya
getmək lazımdır. Elə o dəqiqə Sadir Məm mə dovun sürücüsü, ki -
çik serjant İlham Kə rimov maşını hazırladı və biz Xo ca lı aeroportuna
yol landıq.

Sadir Məmmədov məni Xo ca lı nın milis rəisi Sabir Məm mə -
dov la ta nış etdi və bildirdi ki, qardaşımdı. Am ma bilmədim ki,
doğ ma qardaşıdı, yox sa elə bütün azərbaycanlıları özünə qar daş
sa yır”.

Bölmə rəisi, leytenant Kamil Bi lalov deyir:

– Bu gün hamımızı Vətənimizin taleyi düşündürməlidir. Ha -
mı da ümumi mənafe şəxsi mənafeyə güc gəl mə lidir. Məni bura
gə tirən də bu mü qəd dəs qüvvədir. İşlədiyim Axullu kən di üç er -
mə ni kəndinin – Ağbulaq, Edil li və Yuxarı Axullu kənd lərinin
əha təsindədir. Açığını deyim, burda və ziyyət çətindir. Əsa sən ge -
cə lər atış ma olur. Hələ 1989-cu ildə 4-cü kursda oxuyarkən, bizi
kursant ki mi, Stepanakertə göndərmişdilər. Üç ay orda qaldıq. Üç
ay ər zin də be lə qənaətə gəldim ki, mən burda la zı mam. Gördüyünüz
ki mi, sözümün üs tündə durdum. Bölmədə şəxsi heyət ara sında
əh val-ruhiyyə yaxşıdır. Milis nə fərləri əsasən yerli əhalidən gö tü -
rü lür. Necə deyərlər, çalışırıq bu yanlarda əmin-əmanlığı qoruyaq.
Bu işdə bizim rəis Sadir Məmmədovun əməyi böyükdür. Elə gün
ol mur ki, o, bizim postları gəzməsin hər şeyi yerli yerində öy rən -
məsin. Çox qoçaq adamdır. Özü də cəsurdur, bizi də qətiyyətli ol -
ma ğa həvəsləndirir. ..

Ağdama dönərkən yolda Sadirdən soruşuram:
– Hər gün qorxulu yolları gedib-gəlməkdən, Xankəndində

ermənilərin içində oturub işləməkdən qorxmursan? Axı hər dəfə
bu yollarda düşmən gülləsinə tuş gələ bilərsən. 

– Bir gün burda olmasam, elə bilərlər ki, qorxmuşam. Ona
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görə işə gəlirəm. Bütün bu yollar, yaraqlılar ermənilərlə görüş
mən də adi hal alıb. Artıq adət etmişəm. İlk günlərin bəlkə də yün -
gül vari həyacanı çoxdan yox olub. Bir də mənim öz torpağımızda
qorx mağa ixtiyarım yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Daxili
İşlər naziri Məhəmməd Əsədov təyin olunandan sonra elə bil və -
ziy yət tam dəyişib. Yoldaş Əsədov özü hərbi geyimdə dəfələrlə
təş kilat komitəsində, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Dİİ-də
olub. Meşəlidə, Xocalıda, Şuşada, Ağdərədə və s. kəndlərdə ke çi -
ri lən əməliyyatlarda şəxsən özü iştirak edib. Onun qətiyyəti və
mərd liyi bütün zabit və milis nəfərlərini cəsarətli olmağa sə fər bər
edir. 

Yolboyu elə bu hadisələrdən da nı şırdıq. Sadir Məmmədovun
sər bəst li yi və cəsarəti məni valeh etmişdi. 

Qarabağda gördüyüm milis işçilərini düşünürdüm, nə yaxşı
ki, Azərbaycanın belə igid, mübariz oğlanları var. Belə oğulları
olan Vətən basılmaz. (“Ədalət” qəzeti, 3 sentyabr 1991-ci il).

Azərbaycanın suveren hüquqları onda pozuldu ki, SSRİ Ali
Soveti Rəyasət He yə ti nin 12 yanvar 1989-cu il ta rixli qərarı ilə
Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət sta-
tusunu saxlamaqla, A.İ.Volskinin sədrliyi ilə DQMV-nin Xüsusi
İdarə Komitəsi yaradıldı.

Xüsusi idarəetmə formasında respublikanın dövlət orqanlarının
iştirak etməməsi A.Volskinin həyasız özbaşnalığına geniş imkan
vermişdi. Bütün sənədlərdə DQMV Azərbaycan SSRİ-nin tərkibindən
çı xarılmışdı.

Bu, erməni daşnaklarının və separatçılarının “arzusunun çin
olması idi”.

Xüsusi İdarənin himayəsi altında azərbaycanlılara qarşı si -
lah lı basqınlar, terror aktları çoxaldı. A.Volski ermənilərin “şıl taq -
lı ğı na”, həyasızlığına göz yumur, məkrli planlarını həyata keçirmələri
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üçün onlara hər cür şərait ya ra dırdı. Bircə faktı xatırlamaq ki fa -
yətdir: Onun rəhbərliyə başladığı 10 gün ərzində (18-21 sentyabr)
Ste panakertdən 12 min azərbaycanlı küt ləvi şəkildə qovuldu.

Ermənilər Qarabağda mitinqlər keçirir, “Daşnaksütyun”,
“Krunk” emissarları Xankəndinə sərbəst şəkildə gedib gəlirdilər,
mitinqlərə rəhbərlik edirdilər. DQMV Dİİ-nin rəisi R.Tumanyants
başda olmaqla erməni əsilli milis əməkdaşları da kütləvi tədbirlərə
qatılır, səslənən separatçılıq çağırışlarını, fitnəkar uydurmaları
dəstəkləyirdilər. Bunu respublika rəhbərliyi də etiraf edirdi: “Azər -
baycan xalqının həyatı və təhlükəsizliyi təhlükəyə məruz qoyulub.
La kin heç kəs bu qanunsuz terrorçu dəstələri tərksilah etməyə cə -
sarət etmir” (bax: “Bakı” qəzeti, 6 iyul 1990-cı il).

Bütün yaşayış məntəqələrində azərbaycanlılardan ov tü fəng -
lə rini belə yığdırdı. Laçın-Gorus yolu ilə gətirilən silahlar isə er -
mə nilərə paylanılırdı.

Məhz A.Volskinin siyasi möhtəkirliyi və “er mə ni pərəst ida -
rə çiliyi” Azərbaycan kəndlərinin ərzaq, yanacaq, elek trik enerjisi
ilə təminatında çətinliklər yaradırdı. Qarabağ azər bay canlılarının
gü nü-güzaranı ağırlaşırdı. 

Vilayət İcraiyyə Komitəsinin binası üzərindəki Azərbaycan
bay rağı endirilmiş, Ermənistan bayrağı qaldırılmışdı. A.Volski
gözdən pərdə asmaq üçün Azərbaycan bayrağını xaincəsinə endirən
er mə nini həbs etdirsə də, tezliklə azad olundu.

Sadir Məmmədov danışır ki, “1990-cı il yanvarın 29-da Şu şa
Müəssisədənkənar Mühafizə Bölməsinin rəisi Rəşid Hüseynov
mən dən icazəsiz dörd nəfər milisi – Hafız, Səfər, İlqar və Elçini
Ste panakertə maaş almağa gön dərmişdi. Əsgəran Rayon Daxıli İş -
lər Şöbəsinin rəisi K.Ağa can yan və R.Tumanyants onları girov gö -
türtmüşdü. Məsələni eşidəndə bədənimdən soyuq bir gi zilti keçdi.

Həmin milis işçilərinin girov götürülməsi məqsədli idi. Çünki
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Ağdamda keçmiş Ağcakənd (Şaumyan) rayon partiya komitəsinin
birinci katibi Vladimir Ağacanyanı girov götürmüşdülər. O, Əsgəran
rayon milis şöbəsinin rəisi Karlen Ağacanyanın qardaşı idi. Vla di -
miri dörd nəfər milis işçisi ilə dəyişdirmək tələbi irəli sürülürdü. 

Bu haqda Bakıya – şəxsən nazirə, hərbi komendaturaya
məlumat ver dim. Tumanyantsa isə bildirdim ki, bu işin nəticəsi
çox acınacaqlı ola caq. Milisləri azad edin. Əsəblərimi cilovlaya
bilmirdim. Ste pa nakertə gedib, Tumanyantsla söhbət apararaq, bu
işlərin hamısını onun təşkil etdiyini bildirdim. Bu zaman general
Safonovu əvəz edən general Kosolapov (ermənilərin ən yaxın
dostu) içəri girdi. Tumanyantsla məni hərbçilər zorla sakitləşdirdilər”
(“Zəhmli polkovnik”).

Hərbi komendanlığı ayağa qaldırdı. Rus generalları ilə da nı -
şıq lar apardı. 

1990-cı il fevralın 18-də milislərin girovluqdan azad edilməsinə
nail oldu.

Nə Moskva, nə də Xüsusi İdarəetmə Komitəsi er mə nilərin
si lahları hardan əldə etdiyi ilə qətiyyən maraqlanmırdı. Ək sinə,
bir erməni ekstremist, terrorçu həbs olunan kimi, yuxarılardan te -
lefon zəngləri ara vermirdi, onların sorğusuz-sualsız azad edilməsi
tə ləb olunurdu.

Volskinin rəhbərliyi dövründə Bakının Stepanakertə nəzarəti
ta mam zəifləmişdi. Respublikanın güc nazirliklərinin nümayəndələri
da ha çox Agdama gəlirdilər, ordan da Bakıya qayıdırdılar. Bütün
gö rüşlər, tədbirlər Ağdamda keçirilir, təlimatları, sərəncamları
bur da verirdilər. Ağdam Qarabağın hərbi qərargahına, hərbi-siyasi
mər kəzinə çevrilmişdi.

Bakının bölgədə hər gün, hər saat dəyişən hadisələrə, sse na -
ri lərə reaksiyası isə gecikirdi. Cəbhədəki uğursuzluqlar da Qarabağın
Azər baycan əhalisi arasında ümidsizliyi, çaşqınlığı, cəmiyyətdə
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gər ginliyi bir az da artırmışdı.

S.Məmmədov həmin qarışıq zamanların bir məqamına da
to xunmağı lazım bildi:

“1991-ci il may ayının 10-da vilayətdə pasport rejimi adı al -
tın da başladığımız əməliyyat Moskvanın təzyiqləri altında mayın
15-də dayandırıldı. Əməliyyatın əhəmiyyətli nəticəsi oldu: yüz -
lər lə erməni ekstremist tutulub Şuşa və Ağdamdakı Şahbulaq
həbs xanalarına salındı. Xankəndində kütləvi tədbirlər – nümayişlər,
tətillər keçirməsinə qadağa qoyuldu. Şəhərdə hərbiçilərlə polis
əməkdaşlarının birgə növbəçiliyi təşkil olundu və ictimai asayiş
tədricən və qismən bərpa edildi.

Bakıda hakimiyyət davaları sanki Qarabağ məsələsini arxa
plana keçirmişdi. Meydanlarda TK-nın fəaliyyətinə qarşı şüarlar
səsləndirildi, onun ləğv olunması tələb olunurdu.

V.Polyaniçkonu gözlənilmədən Bakıya çağırdılar. General
Safonovu hərbi komendantlıqdan uzaqlaşdırdılar.

Amma bir az sonra – 1991-ci il iyunun 1-2-də Polyaniçko
ge riyə döndü.Vəziyyətdən yararlanan ermənilər “Daşnaksütyun”
və “Krunk” terror təşkilatlarının üzvü, qatı millətçi  Leonard
Petrosyanı (Ermənistan parlamentində güllələnib öldürülənərdən
biri) DQMV XDS İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin
etdilər.

TK-nın işində süstlük, biganəlik, ölgünlük yarandı.

Yeri gəlmişkən, elə buradaca bəzi məqamları xatırlatmaq is -
tər dim. L.Petrosyan sədr kimi vilayət fəallarının ilk iclasını ke çi -
rirdi. V.Polyanıçko da TK-nın içlasını həmin gün, həmin saatda
ke çirirdi. Bu zaman general V.Kovalyov mənə dedi ki, sən TK-
nın iclasında, mən isə XDS-nin iclasında iştirak edəcəyik.

Mən bu təklifə təəccübləndim, soruşdum ki, nə üçün məhz
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er mənilərin iclasında? General dedi ki, Bakıdan belə məsləhət bi -
lib lər.

TK-nın iclasında məndən və M.Radayevdən başqa heç kim
yox idi. V.Polyaniçko soruşdu ki, Kovalyov hardadır, niyə gəlmədi?

Mən söhbəti ona danışdım. Polyaniçko dərindən bir ah çəkdi
və dedi: 1988-ci ildə Henrix Poqosyan o zaman respublika
rəhbərliyini aldadıb vəzifəyə gəldi, istədiyinə nail oldu. İndi də
Petrosyan bu yolla gedəcək – o da istədiyini edəcək. Bakıda
oturanlar bunu niyə anlamaq istəmirlər? Bu daşnaklar sizi həmişə
aldadıblar və aldadacaqlar. Onları inandıra bilmədim ki, Petrosyan
Yerevana işləyir, Moskvadakı qüvvələrin sözü ilə oturub durur.

Bu sözləri deyib, Polyaniçko xeyli fikrə getdi.

Mən öz iş yerimə – idarəyə qayıtdım.

Az sonra Polyaniçko TK-dən tamam uzaqlaşdırıldı. Mən bir
də onu 21 noyabr 1991-ci ildə – vertolyot hadisəsi zamanı gördüm.

Hadisə yerinə baxış zamanı mən soruşdum ki, bu necə ola -
caq? Polyaniçkonun dediyi sözlər hələ də yadımdan çıxmayıb:
“Дa, теперь остается Шуша. У кого в руках Шуша, и у того
будет Карабах (Hə, indi Şuşa qalır. Şuşa kimin əlində olsa,
Qarabağ da onundur”).

Təəssüf ki, onun sözləri gerçək oldu. Şuşa 1992-ci il mayın
8-də işğal olundu və Qarabağ tamam düşmən əlinə keçdi.

TK isə Ağdama köçürüldü. Respublika Nazirlər Soveti səd -
ri nin tikinti işləri üzrə müavini Zülfü Hacıyev TK-nın sədri se çil -
di.”

Vilayətdə əhali arasında şayiələr, yalan məlumatlar yayılırdı.
Şayiələr etnik zəmində qarşıdurmaların, siyasi ehtirasların katalizatoru
rolu oynayırdı.

Respublika rəhbərliyi TK-ni də Ağdama köçürmək qərarına
gəlmişdi. 
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Polkovnik söhbətinə davam edir: “1991-ci ilin sentyabrında
mər hum Zülfü Hacıyev Ste pa na kertdə, TK-dan çıxanda: “Axı, bu
Ste pa nakertdə nə işimiz var? Sabahdan ha mı Ağdama yığılsın”, –
dedi.

Görünür, TK-nın Ağdama köçürülməsinə artıq yuxarılarda
qərar verilmişdi, yoxsa Zülfü Hacıyev bu sözləri deməzdi.

Onda Zülfi müəllimə dedim ki, “Zülfü müəllim, ermənilərin
içində olmağımız yaxşıdır. Heç olmasa, onların planlarından
xəbərimiz olur. Şuşanı və azər bay can lıların yaşadıqları kəndləri
qorumaq da xeyli asan olar. Həm də Qarabağ Azərbaycan torpağıdır,
onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. Azər baycanın ərazi bütövlüyünü
heç kəs poza bilməz, onun su ve ren liyinə, ərazi bütövlüyünə qəsd
edənlər cəzasını almalıdır”.

Erməni millətçilərinin “xüsusi təlim” görmüş “təbliğatçıları”,
Mərkəzin informasiya-media məkanında, Kreml dəhlizlərində
“əzabkeş erməni obrazını” yaradanlar bölgəyə axışıb gə lir dilər.
Demokratiya, aşkarlıq özünütəyinetmə adı altında rus liberal-de -
mok rat ları etnik-dini ayrımçılıq, düşmənçilik, irqçilik zəhəri ya -
yır dılar.

Belə ki, aprelin 2-də Rusiya Dövlət Dumasının qatı er mə ni -
pə rəst deputatı Q.Starovoytovanın başçılığı ilə Ermənistandan
Dağ lıq Qarabağa 40 nəfərlik təbliğatçı dəstəsi gəlmişdi.

1989-cu il mayın 4-5 də Dağlıq Qarabağda bu cür maddi,
psixoloji, hərbi dəstəkdən, “həmrəylikdən” ruhlanan bütün erməni
partiya, sovet rəhbərləri M.Qorbaçova açıq məktub yazdılar. Mək -
tubda A.Volskinin Sovet dövlətçiliyi qarşısında xidmətləri tə rif lə -
nir və DQMV-nin Er mə nis tana birləşdirilməsi xahiş olu nur du. 

“Çaqqalların”, “tülkülərin” içində aslan kimi dolaşmaq və
savaşmaq, aslan olmaq lazımdır. Qarabağda peşəkar polis zabiti
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olmaq yetmirdi, həm də qorxmaz əsgər-döyüşçü olmalı idi. Hər
gün ömrünün son anı, son də qi qə si ola bilərdi. Psixoloji mənada
ar tıq qorxudan da keç miş di. O, qa ranlıq dərələrdə, dar dön gə lər də
qəfil, xain daşnak pus qu ları, terror sui-qəsdləri gözünün qa ba ğına
çoxdan almışdı. Ba kı nın Qa ra -
bağ dakı milis böl mə lə rinə, azər -
bay canlı milis əmək daş larına
zəif maddi, mənəvi dəs təyi onu
ruh dan salırdı. Elman Məm  mə -
do v haqlı olaraq qeyd edir: “Son
də rə cə çətin bir şə rait də Xan -
kən din də sayca çoxluq təş kil
edən er mə ni lərlə bir yerdə otu -
rub iş apar ma ğın özü böyük cə -
sarət tələb edir di”.

Onun (Sadirin) Xan kən -
din də möv cud luğu başqalarına
da ürək-di rək verirdi.

A.Hüseynli həmin günlərin
psixoloji ovqatını belə xatırlayır:
“1990-cı ilin noyabr ayı idi.
Mən, Qə rib Allahverdiyev, əmə -
liy yatçı İlya Əhmədovla birlikdə
Xan kən di nə gəlmişdik ki, burada
özü mü zə qış paltarları alaq. Biz
DQMV Daxili İşlər İdarəsinə
gəl dik, milis polkovniki Sadir
Məm  mə dovla görüşdük. Demək
olar ki, bütün DQMV-də, sis -
tem də iş ləyən azər baycanlılar

S.Məmmədov hərbi-səhra for ma sın -
da daim əhali və hərbçilər arasında

və səngərlərdə idi. 1992-ci il.

Ermənilərin Ağdərədə qoyub
qaçdıqları silah və hərbi sursat
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onun la fəxr edir dilər. O, bütün iş lərdə bi zə kö mək edir, heç nə dən
və heç kim dən çə kin mə mə yi mizi töv siyə edirdi.

“Ağdam-Xocalı yolunda, Şuşa, Xocavənd yollarına gecələr
də fələrlə mühafisəsiz gedib gə lir dik. Bu yollarda hər an ölüm, gi -
rov düşmək təhlükəsi göz lə ni lirdi. Həmişə də Sadir müəl li min cə -
sarətli, tədbirli hərəkətləri nə ti cə sində təhlükələrdən sovuşa bi lir -
dik. Belə hallar Sadirin xid məti işi ilə əlaqədar hər an, hər də qi qə
baş verirdi”. 

“Orda hər oğul otura bil məz di. Sadirin kabineti Koval yo vun
ka bineti ilə üzbəüz idi. Ka binetdən çıxan kimi, ermənilər siq  nal
ve rirdilər – işığı yandırib sön dürürdülər, yəni çıxıbdır, gi rov gö tü -
rün.

Ağa körpüsündə, lampa za vodunun yanında qabağını kəsirdilər.
Mar tunidən (Xocavənd) də keçmək qor xulu, təhlükəli idi. Yaraqlılar
hər an pus qudan çıxırdılar.

Bir dəfə “Niva” ilə Mar da kertə gedirdik. Ermənilər topla
yo  lu vurdular. Toz-duman bir-bi rinə qarışdı. Dedim: “Vay, Sa di ri
vur dular. Toz çəkiləndə gör düm ki, maşın yoluna davam edir ”

Artıq dərəni keçib şəhərə girhagirdə iki atəş səsi eşitdik. Və
o saniyə də yanımda oturmış əsgərlər əllərini avtomatlarına atdılar.
İlham maşının sürətini artırdı. Polkovnik isə bircə onu dedi ki: –
Uzan!

...Daha güllə atılmadı. Bir neçə dəqiqədən sonra artıq DQMV
Daxili İşlər İdarəsinin qarşısındaydıq”.

Belə hadisələrdən birini istefada olan polis general-mayoru
NBPİ-ini rəisi vəzifəsində işləmiş Oqtay Cəlil oğlu Əliyev danışır:
“Daxili işlər naziri Tofiq Kərimov zəng etdi ki, get Ağdama, mən
də gəlirəm. 

Ağdamda Əsgəran yo lunun bağlı olduğunu bil dir di lər.
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Amma biz Əsgərana mütləq get mə liy dik. Çünki əmək daş la -
rı mızı Ba kı dan gəlib yoxlayanda, onlarla maraqlandığımızı hiss
edən də bir az da ürəkli, ümüdli olurdular. Yaddan çıxmadıqlarını,
on lara mə nə vi dayaq ol du ğu mu zu hiss edirdilər.

Bu işdə yalnız Sadirə ar xa la nır dım. Yalnız onun köməyinə
ina nır dım və güvənirdim. Elə də oldu. Sadirin göy rəngli maşınına
“Ya Allah” de yib mindim.

Yolda birdən taqqıltı səsi eşitdim. Maşın möhkəm silkələndi.
Əsgərandan qayıdıb gə lən də maşında iki güllə yeri gördüm.

Hə min taqqıltının səbəbini mən indi an ladım. Demə, Sadir məni
qor xut mamaq üçün üstünü vur ma yıb...”

Belə təhlükəli anlar onun həyatında çox olurdu – artıq özü
də vərdiş et mişdi. Xocalı rayon İH-nin sabiq başçısı, millət vəkili
E.Məm mə  dov xatırlayır ki, “polkovnik Sadir Məmmədov və mən,
o za man DİN-in müavini, milis polkovniki Natiq Talıbov milis
böl mə lərinin əməkdaşlarının silahla təmin olunması işi ilə əlaqədar
bir gündə bir neçə kəndə vertolyotla uçmalı olurduq. Me şə li kən -
di nə gedib qayıdanda bi zi möcüzə xilas etdi. Vertolyot havaya
qal xıb, dövrə vuranda bi zi ermənilər atəşə tutdular. Ha va dumanlı
idi. Vertolyot Kosalar kəndi istiqamətinə yönələndə az qalmışdı
ki, dağa çırpılsın”.

Jurnalist Aydın Ağazadənin oçerkində bir epizod (bax: Aqil
Abbasın “Xankəndindən sonuncu çıxan polkovnik” məqaləsi)
onun xarakterini, fəaliyyətini sə ciy yə lən dir mək baxımından
maraqlıdır:

“O qorxulu yerlərdən keçəndə Sadir mənim qarşıma əyilirdi
ki, əgər bizə güllə atsalar, ona dəysin.

...Yolda BTR-lərdə duran hərbçilər S.Məmmədovu tanıdıqları
üçün artıq bizi saxlamırdılar, hətta bəziləri hərbi qaydada onunla
salamlaşırdı da. Xocalıdan sonrakı postu keçdikdə S.Məmmədov
arxaya çevrildi, üzünü mənə tutub dedi:
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– Düzünü de, qorxursan, ya yox?

– Niyə qorxmalıyam ki! – dedim və bu sözlərim də yalan
idi. Bayaq keçirdiyim yüngülvari qorxu artıq Xocalıda yox ol -
muş du. Ona görə də özümü sərbəst hiss edirdim. Sonra qayıtdı ki,
artıq keçmişik təhlükəli zonaya, əli ilə keçdiyimiz körpünün sol
tərəfimdəki dərəni və sağ tərəfindəki qayalıqları göstərərək bildirdi
ki, erməni yaraqlılarının əsas məskəni buralardır (Həsənabadın
ərazisi). Burda tez-tez hücumlar olur və maşınlara atəş açılır.

– Elə təxminən bir ay əvvəl mənim maşınıma, bax buradaca
hücum etdilər. Dörd maşın bizi sıxmaq istədi, sonra atdılar, yaxşı
ki, dəymədi, salamatlıq oldu. Səni qorxutmaq üçün demirəm.
Sadəcə olaraq deyirəm ki, işdi atəş eşitsən, uzanarsan maşının
içinə, çünki silahın yoxdur. Biz isə...

O zaman çox təhlükəli və qorxulu idi. “Hər oğul oraya (Xan -
kən dinə – R.K.) gedə bilməzdi. Qalustyan deputat olsa da, yaraqlılara
bi lavasitə rəhbərlik edirdi. Onlar aradan götürəcəkləri adamların
siyahısını da tutmuşdular. O siyahıda Sadir Məmmədovun da adı
vardı”.

Xocalı milis bölməsinin rəisi Sabir müəllim qardaşı ilə bağlı
bir məqamı yada salır:

“1990-1991-ci illər sürücüm Azərlə xidməti “UAZ” maşınımda
Xankəndinə, Dİİ-nə texnika üzrə sənədlər aparmışdım. Dİİ-nin
binası qarşısında maşını saxlayıb içəri daxil oldum. Binanın qar şı -
sında xeyli erməni yığışmışdı. Binanı və maşını dövrəyə aldılar. Bu
zaman əslən Bakıdan olan bir erməni qadın pıçlltı ilə mənə dedi:

– Rəiscan, səni və qardaşını girov götürmək istəyirlər. Eh ti -
yatlı olun.

Mən növbə gözləmədən Kovalyovun kabinetinə girdim və
mövcud vəziyyəti generala danışdım...
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Pəncərədən əlimin işarəsi ilə Azərə isə başa saldım ki, Şuşaya
sürsün. Azər cəld maşını tərpədib gözdən itdi...

Ermənilər Xocalı yolunu bağlamışdılar. General Kovalyovun
və polkovnik Sadir Məmmədovun operativ tədbirləri nəticəsində
rus hərbçiləri BTR-lə Dİİ-nin qarşısına gəldilər, məni və qardaşım
Sadiri arxa qapıdan çıxarıb qərargaha (TK) gətirdilər”.

Abbas Hüseynli yazır: “1990-cı ilin
iyul ayı idi. Dağlıq Qa ra bağ Muxtar Vi la -
yə tinə təhkim olunmuşdum. Vilayət Dİİ-
də idik. Çölə baxırdım, gördüm ki, yaraqlılar
idarəni mühasirəyə alıb lar, bizi girov
götürmək istəyirlər. Mən tapançanı çıxarıb,
göz lə dim. Sadir qaça-qaça gəldi, gizli yolla
bizi çıxartdı. “UAZ”-na min dirib Xocalıya
apardı”.

Şuşa rayon polis şöbəsinin əmək da -
şı, baş leytenant İlqar Hüm bətov söyləyir
ki, bu vəzifənin (DQMV Dİİ rəis müavini
– R.K.) altına girmək böyük cəsarət tələb edirdi. Amma Sadir
müəl lim çətinlikdən qorxan oğul deyildi. Sadir müəllim ermənilərlə
rəis kimi davranırdı...

Xankəndində dəfələrlə mühasirəyə düşüb, çətinliklə mü ha -
si rədən çıxa bilmişik”.

Qarabağda hər gün artan cinayətlərin açılması, qarşısı alınması
üçün ilk növbədə pasport rejiminin gücləndirilməsi zəruri idi. Bu -
nun üçün öncə Muxtar Vilayətin bütün rayonlarında əməliyyat-is -
tin taq qrupları yaradıldı. 1990-cı ilin may-iyun aylarında münaqişə
zo nasında törədilən cinayətlərin açılma faizi yüksək oldu, ci na -
yət karların doxsan faizi həbs edildi. Pasport rejiminin yoxlanılması
zamanı 600-ə qədər ekstremist aşkar edildi və barələrində imzalanmış

Abbas Hüseynli
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protokollar tərtib edildi, yüz lərlə separatçı tutularaq Şuşa və
Ağdamdakı Şahbulaq həbs xa na larına göndərildi.

Polkovnik Əzim Piriyev öz kitabında yazır: “Martuni, Mar-
dakert, Had rut. Əsgəran və Şuşa rayonları üzrə “boyeviklərin
siyahısı də qiq ləş di rilərkən onların min nəfərdən çox olduğu bilindi.
Bundan əlavə, Ye re van dan gələn vertalyotların vilayətin ərazisində
düşdükləri 22 meydançanın ye ri müəyyənləşdirildi. Habelə silah-
sursatların saxlandığı evlərin, zir zə mi lərin, meşənin yerləri ilə
bərabər “boyeviklərin” yuva saldıqları ünvanlar də qiqləşdirildi.
Bütün hazırlıq işləri görüldükdən sonra bu ümidverici pro ses
birdən-birə dayandırıldı... (Piriyev Ə. Yarımçıq qalmış “Ümid
əmə liyyatı” Bakı, 2000).

May ayının 13-15-dən (1991-ci il) başlanan bu əməliyyatda,
pasport rejiminin yoxlanılması nəticəsində müxtəlif xarakterli
cinayətlər törətmiş 570 nəfər erməni tutuldu. 1991-ci il aprel ayı -
nın 25-də gecə saat 16:00-da Hadrut rayonu ərazisində pasport re -
ji minin yoxlanması üçün əməliyyata başlanıldı.

Əməliyyatın ciddiliyini və gerçək nəticəsini görən 21 erməni
kəndinin əhalisi Gorus rayonu ərazisinə geçməyə məcbur olmuşdular
(bax: Ə. Piriyev. Yarımçıq qalmış “Ümid” əməliyyatı, Bakı, 2000,
s.140 ).

Azərbaycan rəhbərliyi də, nəhayət, Dağlıq Qarabağda hərb -
çi lərin köməyi ilə pasport rejimini yoxlamaq qərarını verdi.
“Krunk”un fəalları həbs olundu, 80 ya raqlı isə öldürüldü. Ermənilər
və onların Moskvadakı əlaltıları təş viş içindədirlər. Güc nazirliklərinin
rəh bərləri (Kryuçkov, Yazov, Ba katin) ondan izahat tələb edirdilər.

V.Polyaniçko hərbçilərin üstünə qışqırırdı: “…Nədən qor -
xur sunuz, ölənlər, məhv edilənlər banditlər, boyeviklər və ter ror -
çu lardır. Onların məhv edilməsinə mən əmr vermişəm. Mən bütün
bun ları təşkilat komitəsinin rəhbəri və SSRİ Ali Sovetinin deputatı
ki mi etmişəm. Moskvada, Kremldə kimlə lazımdır mən danışmışam.
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Hə lə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, sərhəd zastavasının rəisi müavini
kim dir və orada nə edirmiş, banditlərlə nə əlaqəsi varmış?» (bax:
Sa bir Məmmədov. Tarixi saxtalaşdırmaq cinayətdir. Bakı, 2015).

Polyaniçkonun bu sualları cavabsız qaldı. Əməliyyat və pas -
port rejiminin yoxlanılması dayandırıldı.

V.Polyaniçko isə TK-dan uzaqlaşdırıldı.

Əməliyyatın davam etdirilməsinə daha çox rus hərbçiləri
açıq-aşkar mane olurdular. Onların gözü qabağında “Miatsum”
birliyinin lideri İ.Muradyan Dağlıq Qarabağa bir vertolyot silah
gətirir – “görmürdülər”. Hadrutda iri silah-sursat anbarı yaradılır
– ermənilərdən haqq-hesab sorulmurdu. Vilayət ərazisində silah
istehsalı üçün kənardan şübhə doğurmayacaq müəssisələr seçmişdilər.
Məsələn, qumbara istehsalı Xankəndindəki asfalt zavodunda təşkil
edilirdi.

1988-ci ilin dekabrında Spitakda zəlzələdən sonra guya ziyan
görmüş əhaliyə kömək adı ilə Ermənistana çoxlu silah gətirildi.
Livandan, Suriyadan İrəvana gələn təyyarələrdə yüngül və ağır
silahlar daşınırdı. Ermənistan ərazisində formalaşdırılan hərbi
dəstələr Azər bay cana qarşı silahlı terrora qoşulurdular. Məsələn,
1989-cu ildə Dağ lıq Qarabağda 80 diversiya-terror qrupu fəaliyyət
göstərirdi.

Kosalar, Xocalı, Meşəli, Kərkicahan, Həsənabad və digər
kənd lərin ətraf aləmlə bütün əlaqələri erməni təxribatçı-terror
qrup larının nəzarəti altına alınmışdı. Yalnız 1989-cu ilin doqquz
ayı ərzində həmin kəndlərə qarşı 46 dəfə hücum etmişdilər.

Erməni cinayətkarlarını həbs edəndə girov götürülmüş azər -
bay can lı lar la dəyişdirilirdi. Azadlığa buraxılmış cinayətkar yenidən
separatçıların, yaraqlıların sırasına qatılır, daha dəhşətli və qanlı
cinayətlər tö rə dir dilər.
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Respublika rəhbərliyinin daşnak əqidəli Henrix Poqosyana
bu qədər inanması, yerli hakimiyyətin ona etibar edilməsi qanlı
olay ları daha da gücləndirdi.

Ermənilərin özləri deyirdilər ki, budur, Gevorkovu vəzifədən
götürdülər, onun yerinə isə milyonçu, mafiyaçı, Qarabağ Aqrar
Sənaye Birliyinin direktoru H.Poqosyanı qoydular.

Məhz Henrix Poqosyanın hiyləsi ilə, israrlı həyasız təkidləri
ilə Qarabağa ezam olunmuş Azərbaycan milisləri Stepanakertdən
çıxarıldı. Guya bununla da bölgədə vəziyyət sabitləşəcək, ermənilər
sakitləşəcək. Bu, o Poqosyandır ki, vilayət partiya komitəsinin
ses siyasında çıxışında erməni xislətini gizlətməmişdi: “Ola bilər
ki, bir kommunist kimi Azərbaycan KP MK-ya tabe olum, lakin
bir erməni kimi mən vilayətin sizin respublikadan ayrılması uğ -
run da mübarizə aparacağam”.

Sadir müəllim yazır: “Sevindik ki, yəqin qəti tədbirlər gö rü -
lə cək... Əfsuslar olsun ki, bu mənfur sessiyada respublikamızın
rəh bərləri də iştirak etdilər. Amma bu sessiyanın qərarları göstərdi
ki, DQMV-də yaranmış vəziyyətə bütün kanallarla Moskva və Er -
mə nistan rəhbərlik edir. Poqosyan hakimiyyətə gələndən sonra
mi tinqlər daha da gücləndi.

Cinayətin, cəzasızlığın, terrorun baş alıb getdiyi bir vaxtda
və bir bölgədə təhqiqat işlərini aparmaq nə qədər çətin, müşkül
mə sə lə olsa da, S.Məm mədov Əli Hacıyevin qətli ilə bağlı cinayətin
açıl  masına nail oldu. SSRİ Baş prokurorluğunun mühüm işlər üz -
rə baş müstəntiqi Karl Konstantinoviç Maydanyukla yaxın tanışlığı
da onun köməyinə gəldi: “Nəhayət, Əli Hacıyevin qatili erməni
Cə bi 1988-ci il aprelin 29-da həbs edildi. Əsgəran rayon milis
şöbəsinin rəi si V.Avagimyanın yanına gedib, Cəbini təhvil aldıq.
Cəbini götürən ki mi, sürətlə Əsgərandan çıxdıq. Ermənilər dalımızca
düşdülər, an caq çata bilmədilər.
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Cəbini Ağdamda ruslara təhvil verdik. Ancaq iki aydan sonra
onu həbsdən azad etdilər. Səbəbini bununla izah etdilər ki, Cəbi
iki azərbaycanlını öldürməsəydi, kütləvi qırğının qarşısını almaq
və yaxınlıqdakı uşaq bağçasının təhlükəsizliyini təmin etmək
mümkünsüz olardı”.

Məntiqsizliyin “məntiqinə” baxın!
Cinayətkar silahlı ünsürlərin, «boyeviklərin» cəza lan dı rıl -

ma ması onları bir az da ruhlandırırdı, daha da həyasızlaşdırırdı.
On lar azərbaycanlı əhaliyə, daxili qoşunların hərbi qulluqçularına
qar şı təcavüzkarlıq əməllərini genişləndirir və yaxud öz cinayətlərinin
şa hidlərini aradan götürürdülər.

Qarabağda yalnız azərbaycanlılar deyil, ruslar da erməni
qəd darlığının, erməni terrorunun qurbanı olurdu. Onların qanlı
“işi nə” mane olan hər kəs aradan götürülürdü. Gözünü qan örtmüş,
az ğınlaşmış erməni millətçiliyi üçün müqəddəs heç nə yox idi...
Çirk li siyasi oyunların, qanlı separatçılığın hər kəs qurbanı ola bi -
lər di.

Hər gün üzləşdiyi ölüm təhlükəsi sui-qəsdlər aktları, şantajlar,
pusqular və hədə-qorxular, yollardakı təhlükələrini, riskləri
xatırlasaq, onun hansı şəraitdə və necə işlədiyini təsəvvür etmək
olar. Kiçik xronikaya diqqət yetirək:

8 aprel 1991-ci ildə SSRİ DİN-nin Daxili Qoşunlar, Zaqafqaziya
və Şimali Qafqaz üzrə İdarəsinin rəis müavini, daxili xidmət
polkovniki V.Blaxotin erməni terrorunun qurbanı olur. Cinayəti S.
və A.Ba qamyan qardaşları, A.Antonyan, K.Yeqinyandan ibarət
quldur dəstəsi törətmişdi. Onlar həbs edilib, Rusiya Federasiyası
Rostov Vilayət Məhkəməsinin hökmü ilə müxtəlif müddətlərdə
azadlıqdan məhrum edildilər.

DİN Daxili Qoşunların digər zabiti – mayor L.Xomiç 1991-
ci il iyunun 19-da Stepanakert – Şuşa yolunda hərbi minik maşınına
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er mənilərin həmləsi nəticəsində qətlə yetirilir. Həmin ha di sədə
başqa bir zabit də ağır güllə yarası alır. Qatillər aşkar edi lib həbs
olundu, amma...

Qırğının əleyhinə olduğuna görə 1991-ci ilin dekabrında
Xan kəndində İ.Qaraxanyan öldürüldü. Erməni ekstremizmi ilə
razılaşmadığına görə SSRİ Ali Sovetinin deputatı, iki dəfə Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı Suren Adamyan qətlə yetirildi. 

V.Kovalyov özü də hiss edirdi ki, artıq çoxdan erməni terro -
ru nun hədəfindədir. Onu daim izləyir, aradan götürmək istəyirdilər.
9 yanvar 1991-ci ildə Stepanakertdə generalın xidməti maşını
odlu silahdan atəşə tutulur. 

Sadir Məmmədov deyir ki, bu zaman general maşından cəld
yerə atıldı, mən isə maşının içində yerə uzandım... Bu dəfə də
düşmən gülləsindən sovuşa bildik.

Nəhayət, terrorçular öz qara, qanlı arzularına çatdılar –
general V.Kovalyov 20 noyabr 1991-ci ildə Qarakənd ərazisində,
vertolyot qəzasında həlak oldu. 

Vilayət ərazisində siyasi-kriminal durumun necə mü rək kəb -
ləş diyini və əməliyyat şəraitinini ağırlaşdığını onun Bakıya, na zi -
rə ünvanladığı teleqramlardan da aydın təsəvvür etmək olar:

“...Hadrut rayonu ərazisində yerli sakinlərə kənd təsərrüfatı
iş lərində kömək adı ilə Ermənistandan yaraqlılar gəlir.

Hazırda Cur, Xozabert, Bünyadlı, Banazur, Zamzur, Dalanlar
və Arakül kəndlərində 80 yaxın yaraqlılar var.

Xozaberq kəndində 15-ə yaxın yaraqlı limonad sexinin aren -
datoru adı altında hərbi rənglə boyanmış yeni yük maşınlarından
istifadə edərək, tez-tez silahların saxlandığı mağaralarda yığışırlar.
Onlar pasport qeydiyyatındadırlar, bu da onların Azərbaycan
ərazisindən çıxarılmasına imkan vermir ”.

Bu teleqramları indi də həyacansız oxumaq olmur...
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Həmin çoxsaylı (rus dilində) teleqramlardan bir neçəsini
olduğu kimi təqdim edirik:

Телефонограмма

15 ноября 1989 года личным составом Шушинского
РОВД со-вместно с внутренними войсками в/Я 3641 и след-
ственной группой МВД СССР было проведено мероприятие
по проверке паспортного режима и вероятных мест хранения
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в селах Дашалты,
Туршсу, Киров, Ехцаох и в г.Шуше

На территории с. Киров, недалеко от животноводческой
фермы совхоза, где проживают армяне, обнаружено и изъято:
– двухствольное, вертикального расположения, охотничье
ружье, курковое, калибра 16, за №С-15357, 1957 г. выпуска;

– двухствольное ружье, марки ИЖ-59, курковое, 16 ка-
либра, за №20243, с ударно-спусковым механизмом, 1961 г.
выпуска, за №125559;

– патроны в количестве 91шт., из коих 63 шт.-16 калибра,
28 шт.-12 калибра.

В пещере около с.Туршсу обнаружено одноствольное
ружье, калибра 16, за №6539 К., 1957 г. выпуска.

Кроме того в с. Ехцаох предположительно из карабина
был обстрелян БТР-80 с личным составом, по выяснению ко-
торой ведется следствие.

За последние двое суток 14-15 ноября 1989 г.в селе Да-
шалты и вместности нижнего водозабора активизировались
случаи стрельбы.

Начальник Шушинского РОВД,
подполковник милиции Мамедов С.С.
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Телефонограмма

21 ноября 1989 года в Шушинский РИК обратились
группа жителей пос.Киркиджан Салахов К.С., Гусейнов Ш.М.,
Салимов Е.С., Наджибов Ю.Н., Гасанов М.С., Абузаров А.А.,
Ибрагимов Х.А., Керимов В.К. и другие с заявлением сле-
дующего содержания:

С ноября 1989 г. после взрыва автодороги Киркиджан –
Шуша из армянских домов, расположенных в непосредственной
близости с пос. Киркиджан эвакуируются дети, женщины и
старики и заселяются молодыми вооруженными армянами,
что вызывает обоснованную тревогу. В случае, если право-
охранительные органы и комендатура особого района НКАО
не заверит о гарантии безопасности населения пос. Киркиджан,
то они будут вынужден покинуть свои дома, переселяться в
другой район.

Кроме того, 21.12.1989 г. в 9 часов в гор. Шуше у
военного комисса-риата состоялся митинг родителей род-
ственников призывников, в котором участвовало около 1000
человек. На митинге было принято решение о направлении в
г. Баку делегации из числа родителей призывников с целью
решения вопроса несения службы призывников из Шушинского
района в воинских частях, расположенных на территории
республики.

Начальник Шушинского РОВД,
подполковник милиции Мамедов С.С.

Министру внутренних дел Азерб. ССР
тов. Асадову М.М.

В связи с обострением межнациональных отношений
НКАО обстановка в областном центре резко обострилась. С
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25.09.90 г. Началась массовая забастовка жителей армянской
национальности НКАО. На улицах и дорогах г.степанакерта
ожидается массовые шествия и митинги. О целях митингующих
сообщим допольнительно. В настоящее время обстановка
контролируется войсковыми нарядами МВД СССР.

Зам. начальника УВД НКАО
Подполковник милиции Мамедов С.С.

Министру внутренних дел Азерб. ССР
тов. Асадову М.М.

26 мая 1991 г. С 00 ч. до 2-х часов 45 мин. подвергалась
нападению застава внутренних войск, расположенная в районе
с.Умудлу Мардакертского района. Застава и село обсреливались
из автоматического оружия, нападавшая группа состояла при-
мерно из 15 человек.

По предварительным данным нападавшие были армянские
боевики, прибывшие из Шаумяновского района.

Застава и личный состав внутренних войск отразили на-
падение. Количество пострадавших боевиков не установлено.

От огнестрельного ранения скончался житель с.Умудлу,
гражданин Аббасов Мамед Салман оглы, 1947 г.рождения.

Зам. начальника УВД НКАО
Подполковник милиции Мамедов С.С.

Teleqramlar o dövrün canlı, yazılı şahidi, tarixi sənədləridir.

Bu standart, quru, operativ teleqraf üslubunda yazılmış olan
teleqram mətnlərində nə qədər ağrı, nə qədər narahatlıq və təlaş var... 

Teleqramlara cavab gəlirdimi? Tədbirlər görülürdümü? Tele-
qramlar ünvanına yetişdimi? Allah bilir...
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XOCALI – YADDAŞIMIZIN AĞRISI

u____________________________________________

Xocalı qəsəbəsi Xankəndinin 14 kilometrliyində, Qarqar
çayının sahilində yerləşən mühüm strateji yaşayış

məntəqəsidir. 

Polkovnik Şuşada da, Xankəndində də işləyəndə yolunu
Xocalıdan salırdı, qəsəbənini (şəhərin) problemlərilə yaxından
maraqlanırdı, gərəkli köməkliyi göstərirdi. 

Qarabağlı Sadir Məmmədov üçün də Xocalı şərəf-ləyaqət
məsələsiydi. Xocalı onun ömür-döyüş salnaməsində, taleyində
ayrıca bir səhifədir. İki qardaş – Sadir və Sabir Məmmədovlar Qa -
ra bağda eyni taleyi yaşamalı olur. Nazir ona tövsiyə edir: “Qardaşınla
əl-ələ verib, təcavüzkar erməniləri yerində oturdarsınız”. Sadirdən
öy rənməyi, Sadir kimi iş ləməyi tövsiyə edən nazir mayor Sabir
Məmmədovu Xocalı böl mə sinin rəisi təyin edir. 

Biri Xocalıda, digəri Şuşada və bütün Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin və ətraf rayonların ərazisində gözləri ilə od götürürlər...

Sabir Məmmədov həmin günlərdən bəzi fraqmentləri xatırlayır:
“DİN-dən alıb Ağdam hava limanına gətirdiyimiz hərbi sursatı,
isti tuman-köynəkləri, başqa isti geyimləri və ərzağı vertolyot
olmadığından Xocalıya apara bilmirdik. Nəhayət, çox çətinliklə
də olsa, DİN xətti ilə DQMV Dİİ-nin rəis müavini polkovnik
Sadir Məmmədovun köməkliyi ilə vertolyot əldə edə bildik.

1992-ci il fevralın 2-si idi...”
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Respublika rəhbərliyi Xocalıda və onun ətrafında baş verən
hadisələrədən Xocalı milisi vasitəsi ilə məlumat alırdı ki, bu da
Əsgəran rayonunun erməni rəhbərliyini narahat edirdi, ona görə
də bölmənin işinə hər türlü mane olurdular. 

Xocalı polis bölməsinin öz binası yox idi. General Kovalyovun
qəbulunda olur. Onun tapşırığı ilə iki köhnə vaqon verilir. Həmin
vaqonları Xocalıda aeroportun yaxınlığında, təpənin döşündə yer -
ləş dir dilər. 

Xocalıda milis inzibati binasının tikintisinin sürətləndirilməsi
üçün əlavə göstərişlər verdi. Binanın daşı Ağdamın Şahbulaq kar -
xa nasından gətirilməli idi. Yol isə ermənilərin sıx yaşadıqları Əs -
gə ran rayonunun mərkəzindən keçirdi. 

Sabir müəllim danışır ki, ermənilər Əsgəran ərazisində yük
maşınlarının və işçilərin işinə mane olurdular... 8 “Zil” markalı
samosvalla Xocalıdan Ağ da ma daş üçün gedərkən ermənilər
Əsgəranın ortasında maşınları da şa basırdılar, tir tüfəngi ilə
həyətlərdən atəş açırdılar. Maşınların ha mısının şüşələrini çilik-
çilik etmişdilər. Xöşbəxtlikdən ölüm-itim hadisəsi olmadı.

Xocalı şəhər polis bölməsi əməkdaşlarının rəis Sabir Məmmədov
tərəfindən təlimatlandırılması. 1990-cı il
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Şöbə əməkdaşlarının və texniki işçilərin səfərbər olması,
gecəli-gündüzlü gərgin əməyi nəticəsində ikimərtəbəli, 52 otaqlı
bina vaxtından əvvəl istifadəyə verildi. Şəxsi heyət üçün geyim
və müvafiq ləvazimatlar alındı. “DİN-dən şəxsi heyət üçün aldığım
geyim və ləvazimatları Xocalıya gətirmək üçün bir neçə gün
Ağdamda vertolyot gözlədim. Nəhayət, DİN xətti ilə bizə bir
ədəd “Krokodil” vertolyotu verildi. Geyim əşyalarından başqa
500 kq çörəklə Ağdamdan Xocalıya uçduq. Gətirdiyim ərzaq və
lazimi ləvazimatları Xocalı aeroportunda könüllü özünümüdafiə
dəstəsinin komandiri Aqil Quliyevə verdim”.

Binanın açılışına general M.Əsədov özü gəldi. 

Xocalı aeroportu Qarabağda vacib nəqliyyat məkanı idi. Xo -
calı aeroportu hərbi-strateji əhəmiyyətli olduğu üçün mütləq nə -

Xocalı polis bölməsinin rəisi Sabir Məmmədov (soldan ikinci) 
əməkdaşları ilə. İyul 1990-cı il
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za rətə götürülməliydi, gələnlər-gedənlər yoxlanılmalıydı. Yerevandan
Qa rabağa bütün uçuşlar Xocalı aeroportu vasitəsi ilə həyata ke çi -
ri lirdi. Polkovnik sadir Məmmədovun göstərişinə əsasən hər gün
Xocalı aeroportuna gə lən təyyarələrin siyahısı tutuldu.

Gün ərzində Yerevandan Xocalıya 31-32 reys “YAK-40”
təy yarəsi uçurdu. təxribat xarakterli ədəbiyyat, silah-sursat daşınırdı.

Xocalı milisinin qətiyyətli tədbirləri, ayıq-sayıqlığı və hünəri
öz nəticəsini verdi – uçuşların sayı tamam azaldıldı. Reyslərin
sayı 4-ə endirildi. Axırda gündə bir təyyarənin gəlməsinə icazə
verildi, daha sonra isə həftədə iki dəfəyə endirildi. 

Vəziyyəti belə görən ermənilər icazəsiz aksiyalar keçirib,
qa raçı şivəni qaldırdılar. Moskvaya, havadarlarına şikayət edirdilər.
Axı, qanunsuz si lah-sursat, siyasi təxribat materialları və Dağlıq
Qarabağda qey diy yatı olmayanların daşınmasının qarşısı alınmışdı. 

İrəvandan münaqişə zonasına qanunsuz gələnlərin sənədlərinin
yoxlanılması tələblərinə əməl etməyənlərin məsuliyyətə cəlb edil -
di. Nazir tapşırığını bir az ciddiləşdirdi: bundan son ra deputat
toxu nul mazlığı statusundan istifadə etməyə çalışan er mə ni əsilli
SSRİ xalq de putatları da aeroportda saxlanıldı, vilayətə gə lişlərinin
məqsədləri yoxlanılıb ay dınlaşdırıldı.Vertolyot reyslərinin azal -
ma sı, Xocalı aeroportuna nəzarətin gücləndirilməsi əhalini ürək -
lən dirdi, onda Bakının öz torpağına, öz xalqına sahib çıxacağına
ina mını gücləndirdi. Xocalı şəhər milis şöbəsinin əməkdaşı, star -
şina Bəbir Abışov deyir ki, “Xocalı bölməsi yara dıl dıq dan son ra
azərbaycanlı əhalinin əhval-ruhiyyəsi müsbət yöndə xeyli də yiş -
mişdi”.

Bütün bunlar Moskvada müvafiq qurumları, oradakı er -
məniləri və ermənipərəst qüvvələri qəzəbləndirirdi. Respublika
rəhbərliyi də Mərkəzi çox qıcıqlandırmamaq üçün, “birtəhər yola
verin” prinsipi ilə yumşaqlıq göstərirdi. Bununla da onlar tutduqları
vəzifələrini qoruyurdular.
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Polkovnik təəssüflə bildirir ki, “hətta vəziyyət eləydi ki, er -
mə ni lər köçüb getmək fikrinə də düşmüşdülər. Əmlaklarının
daşınması üçün konteynerlər də sifarış etmişdilər. V.Polyaniçko
da çıxış yolunu tezliklə konteynerlər ta pıb, erməniləri köçürməkdə
görürdü”.

Xocalı milis bölməsi tam fəaliyyətə başladıqdan sonra 58
nə fər Xocalı sakini şöbəyə işə götürüldü. Sadir Məmədovun gös -
tə rişi ilə vilayətdəki bütün milis bölmələrinin rəisləri hər həftənin
ikin ci günü əməliyyat müşavirəsinə Xocalıya gəlirdilər... İki qardaş
Xo calıda imkan tapıb görüşüb dərdləşə bilirdi. Stepanakertdə Təş -
ki lat Komitəsi həftənin birinci günləri iclas keçirər, həftə ərzində
gö rülmüş işlərə yekun vurar, komitənin üzvlərinə konkret tapşırıqlar
ve rilərdi: Xocalıda keçirilən əməliyyat müşavirəsində isə əsas
məq səd bölgədəki azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyinin səmərəli
şə kildə təmin edilməsi idi. 

Xocalı şəhər daxili işlər bölməsinin yaranmasının ildönümü.
5 iyun 1991-ci il
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Təsəvvür edin: “o vaxtlar Əsgəran milis şöbəsinin nəzdində
58 nə fərdən ibarət bir dəstə yaradılmışdı və həmin şöbə 8 ədəd
“Ma karov” tipli tapança ilə Xocalı camaatını müdafiə edirdi. Ey -
ni zamanda 21 nəfər könüllü qüvvələr var idi. Bu qüvvələrlə düş -
mə nə qarşı mübarizə aparılırdı. Mayor Sabir Məmmədov haqlı
ola raq soruşur: “o vaxt bizdə olan ov tüfənglərini də əlimizdən
al mışdılar. Belə bir vəziyyətdə tankın, topun qabağında Xocalı
nə edə bilərdi?”

Şuşa-Ağdam yolu Əsgəran qalasının keçidindəki hissədə
be ton plitələrlə bağ lanmışdı. Azərbaycan kəndləri (Xocalı, Hə -
sən abad, Kat, Daktov, Meh dikənd, Xocalı, Daşbulaq və s.) tam
mü hasirəyə düşürdü.

Əsgəran erməniləri ətraf kəndlərdəki azər bay can lıları qovmaq
üçün min cür oyun, fitnə-fəsad çıxarırdılar. Ermənilər V.Pol ya -
niçkonun sürücüləri, Xocalı sakinləri olan Vahid və Habili Əs -
gəran rayonunun ortasında qətlə yetirdilər. Amma Xocalıda keçirilən
tədbirlərdən sonra özlərini yığışdırmağa məcbur olurdular”.

Polis əməkdaşlarının Xankəndinə, Əsgərana iclaslara gedib-
gəlməyi çətinləşmişdi. Adamları oğurlayıb, girov götürürdülər,
qətlə yetirirdilər. Həsənabad, Malıbəyli, Quşçular kəndlərini
yandırıb viran qoymuşdular. Döyüşlərin birində Xocalı sakini
Telman ayağından aldığı güllə yarası qanqrenaya səbəb olmuşdu.
Yaralıları Xocalıdan çıxarmaq olmurdu.

Nəhayət, 1992-ci il fevralın 13-də Xocalıya bir ədəd Mİ-26
verildi, iki qoruyucu “Krokodil” vertolyotunun müşayiəti ilə ya -
ra lıları Bakıya yola salmaq mümkün oldu...

Hər bir azərbaycanlı kimi, polkovnik də bu qanlı Xocalı
faciəsini unutmur. Xocalı soyqırımı ilə bağlı ki tab lar yazır, mətbuat
səhifələrində məqalələrlə çıxış edir.
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Polkovnik Sadir Məmmədov məqalələrinin birində faciəni
belə təsvir edir: deyilir: “Həmin gecə saat 23.00-da ermənilər üç
istiqamətdə Xocalı şəhərinə hücum etdi. Bu hücumda Ermənistan
Respublikası silahlı qüvvələrinin qoşunları, muzdlu əsgərlər, özünü
Artsax Xalq Ordusu adlandıran Dağlıq Qarabağın erməni bölmələri
və Xankəndində yerləşmiş 366-cı motoatıcı alayın hərbi texnikası,
onların ardınca isə rus-erməni silahlı dəstələri, Əsgəran istiqamətindən
isə mindən çox silahlı quldurlar (əksəriyyəti saqqallı) daha çox
fəallıq göstərirdilər.

Ermənilərin strateji planına uyğun olaraq, əvvəlcə 366-cı
alayın ağır texnikalarının vasitəsilə piyada qüvvələri şəhərə doğru
irəliləyərək artilleriya atəşi ilə Xocalıdakı özünümüdafiə dəstələrinin
qərargahlarını dağıtmaqla hər tərəfdən hücuma keçmişlər. Şəhərin
müdafiəçiləri səhərə qədər düşmənə qarşı rəşadətlə döyüşmüşdülər.
Onların bir neçəsi komikadze şücaəti göstərərk bədənlərinə
partlayıcı qurğu bağlayaraq özlərini düşmən texnikasına çırpmışlar.
Sonuncu müdafiə məntəqəsi səhər saat 7-də susdurulmuşdur. Dö -
yüş zamanı Xocalıda bir gecədə cəmi səkkiz saat müddətində
yüz lərlə günahsız dinc əhalini qəddarcasına məhv ediblər. Ermənilər
613 nəfəri, onlardan 106-sı qadın, 63 uşağı və 70 nəfər qocanı
qətlə yetiriblər, 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir, 27 ailənin yalnız
1 üzvü qalıb, 56 insan işgəncə ilə öldürülmüşdür, 25 uşaq hər iki
valideynini itirmişdir, 130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir,
230 ailə öz bacısını itirmişdir, 487 nəfər şikəst olub, onlardan 76-
sı həddi-buluğa çatmışlardır. 1275 azərbaycanlı erməni əsirliyinin
dəhşətlərini keçib. 1165 nəfər girovluqdan azad edilmişdir. 150
nəfər isə itkin düşüb. 5679 nəfər deportasiya olunmuşdur. Xocalı
isə yerlə-yeksan edilib. Xocalıya 145 mln manat və ya 170 mln
ABŞ dolları miqdarında zərər vurulmuşdur.

Ağdama tərəf müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən dinc
əhali yolda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən tutularaq girov gö -
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tü rülmüş, dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışlar. Ermənistan hərbi
bir ləşmələri qətlə yetirdikləri azərbaycanlıların üzərində xüsusi
əmə liyyat apararaq onların başlarının dərisini soymuş, müxtəlif
əza larını kəsmiş, körpə uşaqların gözlərini çıxarmış, adamları di -
ri-diri torpağa basdırmış və ya yandırmışlar”.

Bu cümlələri, informasiyanı oxumaq belə çətindir – adamın
damarında qanı donur. Düşünürəm ki, insanlığa qara ləkə olan
amansız, rəhmsiz bu dəhşətli olay XX əsrin sonunda sivil dünyanın
gözü qarşısında necə baş verdi?!

Məqalə istintaq protokolu üslubunda, konkret rəqəmlər və
faktlar əsasında, ürək ağrısı ilə yazılmışdı.

Polkovnik məqaləsində daha sonra yazır: “Hesab edirəm ki,
erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuş yaralananlar və öldürülənlərlə
bağlı baş məhkəmə tibbi ekspertizanın rəyindən bəzi məqamları
oxucuların diqqətinə çatdırmaq çox vacibdir. Tibbi ekspert R.M.Yusi-
fovun verdiyi rəylərinin birində bildirilir ki: – müayinə olunmuş
meyidlərdən 3 nəfərində ətrafların donması, 33 nəfərində işgəncə
əlamətləri, yəni başın dərisinin soyulması, qadınlarda döşlərinin
kəsilməsi, burun və qulaq qığırdaqlarının kəsilməsi, silahdan atəş
açılması əlamətləri aşkar edilmişdir. Eyni zamanda göz almalarının
çıxarılması, dişlərin sındırılması, kişilərin cinsiyyət orqanlarının
kəsilməsi müşahidə olunmuşdur. Müayinə olunmuş 31 meyiddə
isə kombinə olunmuş, yəni bədənin müxtəlif nayihələrinin güllə
yarası və küt alətlə, kəsici-deşici alətlə yetirilmiş xəsarət olmuşdur”
(“Xocalı soyqırımı bəşəriyyət əleyhinə cinayətdir”//525-ci qəzet,
26 fevral 2014-cü il).

Xocalı işğal olundu və viran-talan edildi, yerlə yeksan olundu.
Sabir Məmmədov və bölmə əməkdaşları ilə birgə mar tın 25-nə
kimi Ağdam batalyonunun tərkibində xidmətini da vam etdirdilər.
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1994-cü ilin 12 fevral tarixində Goranboy RPŞ-nə qərargah
rəisi, bir il sonra rəis müavini, 1996-cı ilin 27 sentyabrında Dəvəçi
rayonunun mühafizə bölməsinə rəis təyin olunur.

1998-ci ildə Sabir müəllimi də təqaüdə göndərdilər. 
Sabir müəllimi yandıran budur ki: “... sonradan bu faciənin

“gö zə görünməz qəhrəmanları da doğuldular. Ancaq heç biri o
dər di yaşamamışdı, o ağrını içindən keçirməmişdi... Həmin adam -
ların “qəhrəman” olmaqları bir yana, onlar başqalarının, yə ni
Xocalıda canını-qanını qoymuş adamların haqqını tapdalamağa,
bu haqla əylənməyə cəsarət etdilər. Haqqı olanlar susdu, çünki
on lar döyüşdə məğlub oldular. Haqqı olmayanlar isə qəzetlərin,
ki tabların səhifələrini bəzədilər”.

Onun fikrincə, Xocalı faciəsini, ümumiyyətlə, Qarabağ ta ri -
xi ni saxtalaşdırmaq, təhrif etmək yalnız cinayət deyil, həm Allah
və xalq qarşısında ağır günahdır...

Xocalı faciəsindən 24 ildən çox keçməsinə baxmayaraq,
qətliamın səbəbkarları və günahkarları hələ də azadlıqda gəzirlər.
Öz murdar əllərini Azərbaycan türklərinin qanına batırmış R.Kö -
çər yan və S.Sarqsyan kimi cəlladlar Ermənistanda hakimiyyətə
gəl dilər.

Polkovniki bir məsələ də ağrıdır: Xocalını bir dəfə də olsun
görməyən, Xocalıda bir gün də olmayan və yaşamayan, nəhayət,
Xocalıda vuruşmayan bəzi insanlar faktları saxtalaşdırır, hadisələri
təhrif edirlər. O, mətbuat işçilərini, jurnalistləri də haqlı olaraq
gerçəkliyi deyil, tələsik, hardansa və kimdənsə əldə etdikləri,
yoxlanılıb dəqiqləşdirilməmiş, yalan-yanlış informasiyaları oxuculara
çatdırmaqda qınayır.

Xocalı soyqırımı, Xocalı qətliamı bizim etnik travma tarixi-
mizdir, qan yaddaşımızdır. Xocalı unudulmaz!

Xocalı soyqırımının ildönümü hər il Azərbaycanda, dünyanın
bir çox yerlərində olduğu kimi, o cümlədən Bakı Slavyan Uni ver -
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si tetində də qeyd olunur. Bu tədbirlərdə Sadir müəllim qo naq lar,
professor-müəllim heyəti, tələbələr qarşısında məruzələrlə çı xış
edir. Sadir müəllim ermənilərin Xocalıda amansız törətdikləri
vəh şilikləri faktlarla, sənədlər əsasında auditoriyaya çatdırır. Ulu
Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, “...əslində Xocalı soyqırımı
XX yüzilliyin ən böyük insan faciələrindən biridir. Xocalıdakı
insan qırğınının yer kürəsinin hər hansı bir guşəsində baş verməsinin
qar şısını almaq üçün Xocalı soyqırımı həqiqətlərini dünya ic ti ma -
iy yətinə hərtərəfli çatdırmalıyıq”. O, Xo calı həqiqətlərini əks et -
di rən iki kitabın “Xocalı soyqırımı” və “Er mənilər tərəfindən
azər baycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım” (Bakı, Mütərcim,
2010) müəllifidir. Kitablar 12 dildə (Ukrayna, türk, ingilis, al man,
fransız, rus, belarus, pol yak, çex, bolqar, ivrit, yunan) çap olun -
muş, ölkəmizdəki bey nəl xalq təşkilatlara, səfirliklərə çat dı rıl -
mışdır.

S.Məmmədov Şuşada, Stepanakertdə həm siyasətçi, həm də
xalq diplomatı idi. Rus hərbçilərilə, rus zabitləri ilə istər-istəməz
dil tapmaq lazım gəlirdi. Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı
olduğunu, ermənilərin buraya gəlmə olduqlarını onlara dönə-dönə
başa salırdı. Tarixçi olması işinə yarıyırdı. Polkovnikin gündəliyində
bu haqda səmimi etiraf keçir: “1991-ci ildə general Kovalyovu,
general Safonovu Ağdama qonaq aparmışdım. Bu görüşdə söhbət
əsnasında ermənilərin Dağliq Qarabağdan uzaq laş dırılması üçün
onları az qala razı sala bilmişdim...”

Onu da qeyd edək ki, general V.V.Kovalyov (V.Kovalyov bu
vəzifəyə qədər Dağlıq Qarabağ və sərhəd rayonları üzrə hərbi
komendant B.N.Safonovun müavini idi) respublika Da xi li İşlər
Naziri M.Əsədovun vəsatəti ilə R.Tumanyantsın yerinə tə yin
olunmuşdu.

Polkovnik danışır ki, vilayətin daxili işlər orqanlarında
azərbaycan lıların təqiblərə, haqsızlıqlara məruz qaldığını dəfələrlə
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rəhmətlik Kovalyova bildirmişdim. Onların təhlükəsizliyini və
asayişini qorumaq üçün azərbaycanlı milislər cəlb olunmalıydı.
Ermənilər də, rus hərbçiləri də bu işə mane olurdular. General
təklikdə deyirdi ki, mən bu işə “yox” desəm də, bu məsələyə eti -
raz etsəm də, sən geri çəkilmə. Onsuz da axırda sən deyən olacaq.
Doğrudan da, qısa müddət ərzində DQMV Dİİ-nin aparatına 14
nəfər azərbaycanlı işə qəbul olundu.

“...Artıq iki gün idi ki, DQMV-nin prokuror müavini Şükür
Həbib oğlu Rzayevi Xankəndində ermənilər girov götürmüşdülər.
Məqsəd isə onu müxtəlif cinayətlərə görə Bakıda həbsdə olan
ermənilərlə və Mardakert (Ağdərə) rayon prokurorunun müavini
Edikin arvadı (ləzgi qızı) ilə dəyişməkdən ibarət idi. Ona görə də
mən üç sutka idi ki, Xankəndində hərbi komendaturada ermənilərlə
danışıqlar aparırdım. Mən gecə hərbçilərin köməyi ilə Ağdama
gəldim ki, cəbhəçilərlə görüşüm. Saat 22 radələrində evə çatdım.
Evdə dedilər ki, Ağdam Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi
Səyyaf Verdiyev zəng edib ki, Sadir gələndə mütləq mənimlə
görüşsün. Heç beş dəqiqə keçməmişdi ki, telefon zəng çaldı.
S.Verdiyev mənə dedi ki, biz qonaq evində səni gözləyirik. Xahiş
elədim ki, səhər saat 8.00-da görüşək. Elə bu vaxt telefonda İsmət
Qayıbov mənimlə salamlaşaraq, Sadir, xahiş edirəm indi gəl,
görüşək, – dedi. Dərhal qonaq evinə gəldim. Görüşdük. O dedi ki,
biz Ş.Rzayevi o murdar ermənilərdən almalıyıq. Odur ki, məni
Xankəndinə aparmalısan. Mən İsmət müəllimə gördüyüm işlər
barədə məlumat verdim. Əlavə olaraq bildirdim ki, mən Sizi
Xankəndinə aparmağa risq etmirəm, çünki ermənilərin Sizə və
Məhəmməd Əsədova qarşı çox qəddar kini var. Ona görə ki, Siz
daim onlara qarşı açıq-aşkar mabarizə aparırsınız (İsmət müəllim
TV-də çıxışlarının birində ermənilərə “dılğır” deyib təhqir etmişdi).
Hətta Sizin hər ikinizin başına pul mükafatı da ayırıblar.
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Elə mən özüm də qorxurdum
ki, ermənilər bilərlər ki, İ.Qayıbov
Xankəndindədir, hərbçilərlə əlbir olub
onu ələ keçirə bilərlər. Onda mənim
taleyim necə ola bilər...

Ancaq bütün bunlara baxma-
yaraq, İsmət müəllim inadından
dönmədi və mən hərbi komendant,
general Jinkindən vertolyot verilməsini
xahiş etdim.

Səhər (16-17 noyabr 1991-ci il)
tezdən Ağdamdan Xocalı hava li ma -
nına uçduq. Oradan isə komendantın və Xocalı polisinin av to -
maşınları ilə Xankəndinə, hərbi komendaturaya gəldik. Həmin
dövrdə Əsgəranda avtomobil yolu ermənilər tərəfindən daşla
hörülmüşdü. Yollara nəzarəti erməni boyevikləri, saqqallılar həyata
keçirirdilər...

Mən Karlen Ağacanyanı və erməni nümayəndələrini komen-
daturaya çağırdım və danışıqlar başladı. Ermənilər girov qadını
qaytarmağı tələb edirdilər və yalnız bundan sonra Şükür müəllimi
qaytaracaqlarını vəd edirdilər.

Mən masanın altından İsmət müəllimin ayağını tapdaladım
ki, bu təkliflə razılaşmasın. Çünki onların vədlərinə əməl et mə yə -
cək lərinə əmin idim. Lakin İsmət Qayıbov mənim işarəmə məhəl
qoy madan girov qadının bu gün qaytarılacağını vəd etdi və həmin
ge cə mən Xocalıda qadını uşağı ilə birlikdə hərbçilərə təhvil ver -
dim.

İsmət Qayıbov özünəxas qətiyyətlə ermənilərə dedi:

“Biz azərbaycanlıyıq, biz kişiyik. Heç vaxt qadını girov sax -
la mı rıq”.

İsmət Qayıbov
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Ertəsi gün, yəni 1991-ci il noyabrın 18-də yenidən həmin
tər kibdə görüş keçirildi və ermənilər daha dörd nəfərin buraxılmasını
is tədilər. Onların içərisində qatı cinayətkar Qərib və Salatın Əs gə -
ro vanı qətlə ye ti rənlərin də adları var idi.

Axşam qaranlıqlaşanda hərbi komendant Jinkin məlumat
verdi ki, ermənilər Xocavənddən (Martuni) azərbaycanlıları çı -
xar mışlar. Əhali Ağdama doğru axışır.

Elə bu vaxt Karlen Ağacanyan otağa daxil oldu və razılaşmanın
sabah həll olacağını bildirdi, eyni zamanda, dedi ki, Şükür Rzayevin
qaytarılması üçün yenə də hansısa şərtlər irəli sürüləcək, bu barədə
sabahkı görüş zamanı sizə məlumat verəcəklər.

Artıq saat 23.00 idi. İsmət müəllim mənə dedi ki, Sadir, sən
get Ağdama, çünki görürəm ki, sən çox narahatsan. Mən qəti
etiraz etdim. Çox mübahisədən sonra biz komendantın müavini
polkovnik Kuşnarıklə BTR-lə Ağdama gəldik. 19 noyabr saat
01.00 olardı.

Axşam qonaq evində S.Verdiyevlə bilyard oynadılar. S.Verdiyev
dedi ki, İsmət müəllim, nə qəşəng ayaqqabılarınız var. İsmət
müəllim dedi ki, ondan bir cüt evdə var. Uduzsam, sənə qurbandır.
İ.Qayıbov oyunu uduzdu. İsmət Qayıbov dedi ki, Sadirlə Ba kıya
gedirik, ayaqqabıları onunla göndərəcəm.

...Qarakənddə, yanıb külə dönmüş cəsədlər arasında İsmət
Qa yıbovu tanıya bildik. Həmin “qəşəng” ayaqqabılardan....

1991-ci ilin 18 noyabrında Xocavənddən (Martuni) əhali
çıxarılmışdı. İnsanlar sel kimi Ağdama axışırdı. Aləm bir-birinə
qarışmışdı və vəziyyət gərginləşmişdi. Bu məq sədlə komissiya
yaradılmışdı. Zülfü Hacıyev komissiya sədri, Qur ban Namazəliyevlə
mən müavinləriydik. Xocavəndliləri yer bəyer eləmək üçün dövlət
adamı kimi Ağdama gəldik.
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İsmət Qayıbov qərarını S.Məmmədova bildirdi: “Təcili Ba -
kı ya getməli, həbs olunmuş bir neçə erməni ilə Şükür Rzayevi də -
yiş mək lazımdır”.

Bakıdan Ağdama nümayəndə heyətinin gəlməsi məlum olan
kimi, İsmət Qayıbov Ağdamda qalıb gecələməli oldu. Onun fikri
həmin nümayəndə heyəti ilə Bakıya qayıtmaq və girov məsələsini
həll etmək idi. 

Mən də onunla Bakıya getməli idim, dəyişdiriləcək erməniləri
təyin olunmuş yerə gətirməli idim (“Qarabağ” qəzeti, 15-21
noyabr, 2014-cü il).

İsmət Qayıbov Şükür Rzayevin girovluqdan azad olunmasını
çox istəyirdi. Amma bunu görmək ona qismət olmadı. Şükür Rza-
yev erməni girovluğundan 24 gün sonra, yəni dekabrın 7-də azad
edildi.

...Müşavirə Ağdam Rayon İcraiyyə komitəsinin sədri Xuraman
Abbasovanın otağında başladı. Müşavirəni Azərbaycan Res pub li -
ka sının Dövlət katibi Tofiq İsmayılov aparırdı. O, DQMV Təşkilat
Ko mitəsinin bütün üzvlərinin müşavirədə iştirakının təmin olun -
ma sını qətiyyətlə tələb etdi. Sərt, bir az da əsəbi şəkildə DQMV
ko mendatını soruşdu. Heç 15-20 dəqiqə keçmədi ki, hərbi komendant
N.V. Jinkin, DQMV Dİİ-nin rəisi V.V.Kovalyov, vilayət prokuroru
İ.A.Plavski, Dağlıq Qarabağ üzrə milli təhlükəsizlik şöbəsinin
rəi si S.S.İvanov özlərini müşavirəyə çatdırdılar.

T.İsmayılov onların üstünə qışqırdı:

– Vəziyyətin bu yerə gəlib çıxmasının səbəbkarı elə sizsiniz.
Siz və digər günahkarlar barəsində lazımi tədbirlər görəcəyik.

Birdən üzünü hərbi komendanta tutub: “Mən bu gün camaatı
öz evlərinə qaytarmalıyam, özümüz də həmin kəndə getməliyik”,
– dedi.
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Sonra dönüb general Jinkindən soruşdu:

– Sizin transportunuz (nəqliyyatınız) var?

O da hərbçilərə xas bir cəldliklə cavab verdi:

– Bəli, bir döyüş vertolyotumuz var.

Tofiq İsmayılov yum ru ğu nu masaya vurub: “onda qal xın,
getdik”,– dedi. 

Bir onu gördüm ki, hamı qalxdı ayağa. Hamını vertolyota
rəhmətlik Məhəmməd Əsədov yerləşdirirdi. O, yerdə da yanıb bir-
bir içəri keçməyə işarə edirdi. Mən də vertolyota da xil olanda
Məhəmməd Əsədov qolumdan tutaraq, “sən qal, on suz da adam
çoxdur,” – dedi. Həqiqətən də pilot, ekipaj ko man diri Ko tov və
he yət üzvü Domov deyinirdilər ki, vertolyotun yü kü ağır olacaq.
Ar tıq mən geri qayıdanda rəhmətlik İsmət mü əl lim qa ça-qaça gə -
lir di və qolumdan dartıb dedi ki, Sadir, hara qa yı dırsan, gəl görək.
Mən isə Məhəmməd Əsədovun məni dü şürt dü yünü dedim, o isə
“yax şı, qal, tez qayıdacağıq və axşam Bakıya uça rıq,” – de di və
li manına tərəf yollandı. Bu günkü kimi yadımdadır: ver tolyot ha -
va ya qalxanda hava gü nəşli idi. Qarabağın dağ-ya mac ları açıq-
ay dın görünürdü.

...Xuraman xanıma faciə sanki əyan olmuşdu. Yaman narahat
idi, bir yerdə durub otura bilmirdi. Elə tez-tez soruşurdu: “Bəs
vertolyot niyə qayıtmadı?”

Bir azdan hərbi komendantın müavini V.İ.Kuşnarikin sürücüsü
Vidadi gəlib çıxdı, məni kənara çəkib dedi ki, Kuşnarik ratsiya ilə
hərbi hissəyə məlumat verib və polkovnik Sadir Məmmədovun
bütün təcili yardım maşınlarını Mərzili postuna yığmasını tapşırıb.
Sonra sakitcə, mühüm sirr bölüşürmüş kimi: “Deyəsən, vertolyot
vu ru lub...”, – dedi. 

Bəd xəbər tez çatır, qara xəbər tez yayılır...
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Sadir Məmmədov vertolyotun vurulması haqqında Daxili
İşlər Nazirliyinin növbətçi hissəsinə, sonra təkrar ratsiya ilə Ağsu
dolamasındakı DAM (Dövlət Avtomobil Müfəttişliyi) postuna da
məlumat verdi və Mərzili postuna yollandı.

Hərbçilər ratsiya vasitəsilə onu Kuşnariklə bağladılar. Kuş -
na rik bildirdi ki, vertolyot parça-parça olub və güclü alov içindədir.
Vertolyota yaxın getmək qeyri-mümkündür.

Polkovnik iki əsgəri də yanına qoşub hadisə yerinə yollanır.
“Biz avtomobilin işığı sönülü vəziyyətdə alova tərəf getdik, artıq
bir neçə yerdə parça-parça alov yanırdı. 

Bizi Kuşnarik qarşıladı: “Onsuz da vertolyota yaxın düşmək
mümkün deyil və bir nəfərin də sağ qalmaq ehtimalı yoxdur”, –
dedi”.

Hadisə ərazisi çevrələndi, postlar qoyuldu.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin də məlumatı
ya yıldı. Məlumatda deyilirdi ki, Azərbaycanın görkəmli dövlət
xa dim ləri olan vertolyot Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində
du mana düşmüş, sərt dağa dəyib qəzaya uğramışdır. Vertolyotun
ekipajı və içindəkilər – SSRİ Xalq deputatları Vaqif Cəfərov və
Vəli Məm mə dov, respublika su təsərrüfatı nazirinin şöbə müdiri
Qurban Namazəliyev, Pre zident Aparatının şöbə müdiri Osman
Mirzəyev, Teleradio şir kə tinin əməkdaşları Alı Mustafayev,
Fəxrəddin Şahbazov, Arif Hü seynzadə, eləcə də rus generalları
(Jinkin, Kovalyov, S.İvanov, Se ri kov, Lukaşov, Koçerov) həlak
olmuşdular.

Xalqımızın çox dəyərli oğulları – Dövlət katibi Tofiq İs ma -
yı lov, respublikanın Baş prokuroru İsmət Qayıbov, Dövlət müşaviri,
general Məhəmməd Əsədov bu qanlı erməni terrorunun qurbanı
oldular...

Ölkə yasa batdı...
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Bu faciə ölkəni elə sarsıtmışdı ki, hamının içinə qara ümid -
sizlik, kor çaşqınlıq düşmüşdü.

...Hadisə yerini Bakıdan gəlmiş istintaq-əməliyyat qrupu
müayinə edirdi. Bir nəfərin də bu qəzadan sağ çıxmadığı məlum
olur. Həlak olanlardan 12 nəfəri tanınırdı, 3 nəfər isə xüsusi
nişanələr, əlamətləri ilə müəyyənləşdirildi: general Məhəmməd
Əsədovu, qohumu Qüdrət Paşayev kəmərindən tanıyır. 7 nəfərin
cəsədi isə vertolyotun kül topalarından götürülərək ekspertiza
üçün tabutlara qoyulur. Rəhmətliklərin cənazələri Ağdam məscidinə
gətirilir.

Faciədən sonra polkovnikin vertolyota minməməsi dedi-qo-
dulara səbəb olur. Sadir müəllim özü dəfələrlə mətbuatda çıxış
etmiş, bu haqda geniş müsahibələr vermiş, məsələyə konkret
faktlarla, dəlil-sübutlarla aydınlıq gətirmişdi: 

“...Vertolyot faciəsinin kütləvi informasiya vasitələrində
qeyri-peşəkar müzakirəsi həlak olanların ruhuna sayğısızlıq, qo-
hum-əqrəbalarının onsuz da yaddan çıxmayan dərdlərinin, qay -
saq lanmlş yaralarının qoparılmasından başqa bir şey deyil. Təəssüf
ki, ümumi dövlət və milli əhəmiyyət daşıyan bu hadisəyə həqiqətdən
əsla xəbəri olmayan bəzi insanlar özlərinin ağlına gələn qərəzli
ver siyalarını cəmiyyətə təqdim edirlər” (“Məni vertolyotdan Mə -
həm  məd Əsədov dü şürt dü...” // “525-ci qə zet”, 30 noyabr 2013-
cü il, 23 il əvvəlki vertolyot, “Qarabağ” qəzeti, 15 noyabr 2014-
cü il).

Oxucuların marağını nəzərə alaraq, polkovnik S.Məmmədovun
“525-ci qəzet”in 30 noyabr 2013-cü il tarixli nömrəsində dərc
olunmuş müsahibəsini veririk:

“Məni vertolyotdan Məhəmməd Əsədov düşürtdü”(Müsahibə)

http://www.525.az/site/?name=xeber&news_id=13748

30.11.13   525-ci qazet
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Sadir Məmmədov: “Təvəqqe edi̇rəm ki, bu cür ciddi
hadisələri yeni informasiyaya malik olmadan “çevir tatı-vur
tatı” məntiqi ilə müzakirəyə çıxarmasınlar”

Qarabağ müharibəsinin üzərindən uzun zaman keçməsinə
bax mayaraq zaman-zaman televiziyalarda, yazılı və elektron me -
dia da müxtəlif səpgili müzakirələr aparılır. Bu müzakirələr zamanı
müx təlif iddialar belə ortalığa atılır. Ətrafında geniş fikir mübadiləsi
apa rılan qanlı hadisələrdən biri də 20 noyabr 1991-ci ildə baş ver -
miş vertolyot qəzasıdır. Bu olayların bilavasitə iştirakçısı olan,
Qa rabağ müharibəsi veteranı, istefada olan polis polkovniki, hüquq
elm ləri namizədi Sadir Məmmədovla söhbətimizi də bu mövzular
ət rafında qurduq.

– 11 fevral 1988-ci il tarixdən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi la -
yə tində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı haqsız olaraq başladıqları
mitinqlərin ilk günündən mən, Xankəndinə ezam olunmuşam.
Orada ezamiyyətdə olan zaman Şuşa Rayon Polis şöbəsinə rəis
təyin edilmişəm. 1990-cı ildə isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
(DQMV) Daxili İşlər İdarəsinin rəis müavini vəzifələrinə təyin
edilmişəm. 1992-ci ildə isə DQMV-nin ləğv edilməsi ilə əlaqədar
Xankəndini sonuncu olaraq bir azərbaycanlı kimi tərk etmişəm.
Odur ki, həmin dövr ərzində orada ermənilər tərəfindən törədilmiş
bütün hadisələrin, faciələrin və terror aktlarının şahidiyəm. 

– Şahidi olduğunuz digər qanlı faciələr deyil, haqqında
müx təlif fikirlər səslənən vertolyot qəzası barədə bu olayın bi -
lavasitə şahidi kimi fikirləriniz maraqlı  olardı. Belə deyək, 20
no yabr 1991-ci ildə baş verən vertolyot hadisəsini necə xa tır -
la yırsız?

– 18 noyabr 1991-ci il tarixdə Xocavənd rayonunda (Martuni)
azər baycanlıları zorla, silah gücünə yaşadıqları ərazidən çıxarmışdılar.
Əha li Ağdam şəhərinə üz tutmuşdu. Vəziyyət çox mürəkkəbləşmişdi,
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artıq təşkilat komitəsi təsir qüvvəsini itirmişdi. Bundan xəbər
tutan respublika rəhbərliyi Ağdama nümayəndə heyətini göndərmək
məcburiyyətində idi. Mən isə mərhum baş prokuror İsmət Qayıbovla
Xankəndində idim. Çünki vilayət prokuroru mərhum Şükür Rzayev
ermənilər tərəfindən girov götürülmüşdü. Mərhumun girovluqdan
azad edilməsi üçün çalışırdıq. 

Xocavənd əhalisinin öz ev-eşiklərindən didərgin düşdüyünü
eşi dəndən sonra mən Ağdama gəldim. Həmin günün axşamı İsmət
Qa yıbov da Ağdama gəldi və dedi ki, Bakıya getməliyəm və ora -
da həbsdə olan bir neçə ermənini Şükür Rzayevlə dəyişmək la -
zım dır. Elə bu vaxt məlum oldu ki, sabah, yəni 20.11.2013-cü il
ta rixdə Bakıdan nümayəndə heyəti Ağdama gələcək. Ona görə də
İs mət Qayıbov Ağdamda gecələməli oldu və qeyd etdi ki, elə hə -
min nümayəndə heyəti ilə Bakıya qayıdacaq və girov məsələsini
həll edəcək. Biz razılaşmışdıq ki, mən də onunla Bakıya gedim və
də yişdirilən erməniləri təyin olunan yerə gətirim. 

Ertəsi gün, yəni 20  noyabrda səhər saat 11 radələrində təy -
ya rə Ağdamın hava limanına endi və dövlət katibi mərhum Tofiq
İs mayılovun başçılığı ilə Ağdam Rayon Xalq Deputatları Soveti
İc raiyyə Komitəsinin sədri, mərhum Xuraman Abbasovanın xidməti
ota ğına yığıldıq. Tofiq İsmayılov bütün nümayəndə heyəti və təş -
ki lat komitəsinin üzvlərinin müşavirədə iştirak etməsini tələb etdi.
O, çox əsəbi halda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV)
ko mendatını soruşdu. O, iclasa gecikirdi. Təxminən 15-20 dəqiqədən
son ra vilayətin hərbi komendantı Jinkin Nikolay Vladimiroviç,
Da xili İşlər İdarəsinin rəisi Kovalyov Vladimir Vladimiroviç,
pro kuror Plavski İqor Aleksandroviç və Dağlıq Qarabağ üzrə mil li
təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi İvanov Sergey Semyonoviç otağa da -
xil oldu. Mərhum Tofiq İsmayılov çox emosional tərzdə hadisənin
ne cə baş verdiyini, nə üçün vaxtında bunun qarşısının alınmadığını
so ruşdu. O, gözlənilmədən Jinkini və Kovalyovu ayağa qaldıraraq
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de di ki, bütün bu cür vəziyyətin yaranmasına siz şərait yaratmısınız,
si zin və digər günahkarlar haqqında ciddi tədbir görüləcəkdir de -
yə iti-iti onlardan səbəbini soruşurdu. Bu minvalla müşavirə saat
13-ə qədər davam etdi və o, qəflətən üzünü komendant Jinkinə tu -
ta raq “mən bu gün camaatı öz evlərinə qaytarmalıyam, həmin
kən də getməliyik”, – dedi. “Sizin pasportunuz varmı?”, – deyə
so ruşdu. Jinkin “bəli, bir döyüş vertolyotum var” cavabını verdi.
Bir anda mərhum Tofiq İsmayılov əlini masaya vuraraq getdik de -
yə ayağa qalxdı. Bütün nümayəndə heyəti, onun arxasınca hava
li manına yollandı.

Artıq vertolyota minik başlandı. Vertolyot səmaya qalxanda
artıq saat 13.48 idi. Həmin günü səma çox təmiz idi. Hətta Qa ra -
ba ğın dağ yamacları açıq-aydın görünürdü, Günəş parlaq idi.  

Biz isə şəhərə qayıtdıq. Saat 16 radələri idi. Mən mərhum
Xu raman Abbasova ilə Rayon Partiya Komitəsinin qarşısında da -
yan mışdıq, elə tez-tez Xuraman xanım soruşurdu ki, bəs vertolyot
ni yə gəlmir. Elə bu vaxt vilayət hərbi komendantının müavini
Kuş  narik Vladimir İqnatyeviçin sürücüsü Vidadi məni kənara ça -
ğır dı və dedi ki, Kuşnarik ratsiya ilə hərbi hissəyə məlumat verib
ki, polkovnik Sadir Məhəmmədova deyin “bütün təcili yardım
ma şınlarını Martuni (yəni Mərziliyə) postuna yığsın. Deyəsən,
ver tolyot vurulub”.

Mən dayanmadan həmkarım mərhum Mehman Nəzər oğlu
Hü seynovla Ağdam Rayon Polis şöbəsinə gələrək telefonla və te -
letaypaqramla Bakıya, Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissəsinə
Kərim adlı (hazırda xidmət edir) növbətçiyə məlumat verdim ki,
er mənilər nümayəndə heyəti ilə Xocavəndə uçan vertolyotu vu -
rub lar, mən hadisə yerinə gedirəm. 

Təkrar olaraq mən ratsiya ilə Ağsu dolamasındakı növbətçi
av tomobil müfəttişliyinin postuna da eyni qaydada məlumat
verdim. 
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Mən Mehman Hüseynovla Mərzili postuna çatanda artıq
qaranlıq idi. Hərbçilər ratsiya vasitəsilə məni Kuşnariklə bağladılar,
o dedi ki, heç kim sağ qalmayıb, vertolyot parçalanıb, güclü alov
var. Mən təkid etdim ki, mütləq hadisə yerinə baxmalıyam. O,
göstəriş verdi ki, 2 nəfər əsgər bizim avtomobilə əyləşdi və biz
avtomobilin işığı sönülü vəziyyətdə alova tərəf getdik, artıq bir
neçə yerdə parça-parça alov yanırdı. Sanki zülmət gecədə bütün
dağ yanırdı. Bizi qarşılayan Kuşnarik “onsuz da vertolyota yaxın
düşmək mümkün deyil və bir nəfərin da sağ qalmaq ehtimalı
yoxdur”, – dedi. O dedi ki, mən yoxlamışam və dairəvi post qoy -
mu şam ki, hadisənin ərazisi qorunsun. 

Həqiqətən də bir neçə yüz metrlikdə istilik adamı yandırırdı.
Mən Kuşnariklə razılaşdım ki, o səhərə qədər posta nəzarət etsin
və mən Ağdama qayıdım. 

Artıq Bakıdan istintaq qrupu yola düşmüşdü. Və ratsiya ilə
xə  bər verdilər ki, Dağlıq Qarabağ üzrə təşkilat komitəsinin sabiq
səd ri Viktor Petroviç Poljaniçko da gəlir və onu qarşılayın. Mən
və mərhum Mehman Hüseynov artıq 21 noyabr səhər saat 4-5 ra -
də lərində onu Ağdamın 3 km-də Uzundərə deyilən yerdə qarşılayaraq
Ağ dam Rayon Polis şöbəsinə gətirdik və rəisin otağında yığışaraq,
sə hər hadisə yerinə getməyi planlaşdırdıq. 

Mən faciə yerinə kimlərin gedəcəyini siyahıya aldım. Mənimlə
ya naşı Polyaniçko, eləcə də həmin dövrdə DQMV-də fəaliyyət
gös tərən Vahid İstintaq-Əməliyyat Qrupunun rəhbəri Məbut Hü -
sey nov və digərləri də hadisə yerinə getməli idi. Bunlarla yanaşı,
AzTV-nin zona müxbiri Allahverdi Əsədov, onun operatoru Tahir,
işıqçı Arif Hüseynzadə və digərləri ilə birgə səhər saat 7.30-da biz
hadisə yerinə çatdıq. 

Bizdən bir az sonra Bakıdan göndərilmiş istintaq qrupunun
rəhbəri Adil Ağayev və bir neçə nəfər gəldi. Hadisə yerinin müa -
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yi nəsi zamanı məlum oldu ki, vertolyot qəzasına düşən bir nəfər
də nümayəndə heyəti sağ qalmayıb. Mərhumlardan 12 nəfəri tam
ta nınırdı, 3 nəfər də xüsusi nişanələri ilə müəyyənləşdi, 7 nəfərin
cə sədləri vertolyotun kül topalarından götürülərək ekspertiza
üçün tabutlara yerləşdirildi. Mərhumların cənazələri Ağdam
məscidinə gətirilərək müsəlman adət-ənənəsinə uyğun şəkildə
dəf nə hazırlandı. 

22 noyabr 1991-ci il tarixdə respublika daxili işlər naziri
mər hum Tofiq Kərimov mənə telefon vasitəsilə dedi ki, artıq Ru -
si yada generalların ölümü ilə əlaqədar xoşagəlməz söz-söhbətlər,
şa yiələr yayılıb, ona görə də sən Jinkinin, Kovalyovun və Koçerovun
cənazələrini Rusiyaya aparmalısan, dəfndə iştirak etməlisən və 9
gün orada qalıb yaranmış söz-söhbətlərə, şayiələrə son qoymalısan.
Mənim üçün Gəncədən AN-24 tipli hərbi təyyarə ayrıldı, mər -
hum ların cənazələrini – Jinkini Minvod şəhərinə, Koçerovu Mos -
kva ya, Kovalyovu isə Nijni-Novqorod şəhərinə gətirdim. Artıq
24.11.1991-ci il tarixdə bu tapşırığı da icra etdim və 25 noyabrda
Ko valyovun dəfnində çıxış edərək izah etdim ki, bu faciə ermənilərin
ya şayış məntəqəsi olan Qarakənddə erməni terrorçuları tərəfindən
törədilib. Doqquz gündən sonra Azərbaycana gəldim və vəziyyət
haqqında daxili işlər naziri Tofiq Kərimova məruzə etdim. 

Əlbəttə, bu cür dəhşətli faciə haqqında bütün xırdalıqlara
var saq, böyük bir roman yazmaq olar. 

– Bir neçə il qabaq vertolyot qəzasında həlak olan bə zi lə -
ri nin sağ olması barədə iddia ortaya atılmışdı. Hətta sizin bu
ver tolyota minməməyiniz barədə də müxtəlif fikirlər səslənirdi... 

– Düzdür, 1999-cu il qəzada həlak olan Məhəmməd Əsədovun,
Zülfü Hacıyevin, Osman Mirzəyevin sağ olduğu, Sevanda bir
ada da saxlanıldığı iddia edilirdi. Tamerlan Qarayevlə mənim isə
ver tolyota minmədiyimi bildirirdilər. Qəzada vertolyot parça-par -
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ça olmuşdu. 15 meyit açıq-aşkar tanınırdı. Amma eləsi var idi ki,
oturduğu yerdə külü qalmışdı. Əlini aparan kimi tökülürdü. Rəh -
mət lik Məhəmməd Əsədovu qohumu Qüdrət Paşayev tanıdı. Kə -
mə rindən bildi ki, odu. O ki qaldı mənim vertolyota minməməyimə,
mə sələ belə olub. O vaxt mühasirədə qalan Xocavənd camaatı
Ağ dama qaçmışdı. Bu məqsədlə komissiya yaranmışdı. Zülfü Ha -
cı yev komissiya sədri, Qurban Namazəliyevlə mən də müaviniydik.
Xo cavəndliləri yerbəyer eləmək üçün mən bir gün əvvəl uçmalıydım.
Va qif Cəfərov zəng elədi ki, sabah bir yerdə gedək. 22 nəfər döv -
lət adamı uçduq Ağdama. Müşavirə başladı. Qurtarmamış birinci
ka tibin otağında bir iclas da başladı. Hamı bir-birini ittiham elə -
yir di. İsmət Qayıbov, Tofiq İsmayılov ruslara deyirdilər ki, erməni
ca maatı çıxarır, siz də qarşısını almırsız. Birdən məlum oldu ki,
nəinki rayonu alıblar, hətta Əsgəran yolunu da kəsiblər. Maşın yo -
lu da qalmayıb. Tofiq müəllim əlini stola çırpıb ayağa qalxdı:
“Get məliyik Xocavəndə”. Mülki vertolyot tapılmadı. Komendant
Jinkin dedi ki, baş verənlərdə məni ittiham eləyirsizsə, minin hər -
bi vertolyota, gedək. Bir onu gördüm ki, hamı qalxdı ayağa. Ta -
mer lan Qarayev nəsə yazırdı. Tamerlanı İsmayılov qoymadı ki,
gəl mə, tapşırığını tamamla. Nə tapşırığıydı bilmədim. Hamını
ver tolyota rəhmətlik Məhəmməd Əsədov yerləşdirirdi. O, yerdə
da yanıb bir-bir mərhumları içəri keçməyə işarə edirdi. Mən ver -
tol yota daxil olanda Məhəmməd Əsədov qolumdan tutaraq sən
qal, adam çoxdur. Həqiqətən də pilot komandiri Kotov və heyət
üz vü Domov deyinirdilər ki, vertolyotun yükü ağır olacaq. Artıq
mən arxaya qayıdanda rəhmətlik İsmət müəllim qaça-qaça gəlirdi
və dedi ki, Sadir, hara qayıdırsan, gəl görək, mən isə Məhəmməd
Əsə dovun məni düşürtdüyünü dedim, o isə yaxşı, “qal, tez qa yı -
da ca ğıq və axşam Bakıya uçarıq” dedi. Bu cür hadisələrdən bəzi
me dia vasitələrində öz reklamını aparan insanlar ehtiyatlı olsun.
Əsas sız çıxışlardan, proqramlardan çəkinsinlər. 
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– Mediadan söz düşmüşkən zaman-zaman müxtəlif mətbu
orqanlarında, telekanallarda 1991-ci il 20 noyabr tarixində
törədilən vertolyot qəzası barədə müzakirələr aparılaraq,
müx təlif fikirlər irəli sürülür. Bu qanlı hadisənin bilavasitə iş -
ti rakçısı olaraq nə deyə bilərsiz? 

– Bu yaxınlarda da telekanallardan birində tariximizin ən
kə dərli və müəmmalı faciəsi olan 20 noyabr 1991-ci ildə keçmiş
Dağ lıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ermənilər yaşayan Qarakənd
kən di üzərində erməni terrorçuları tərəfindən odlu silahla vurulmuş
Mİ-8 № 72 saylı vertolyot hadisəsi müzakirə olunurdu. Qarabağ
müharibəsi ilə bağlı baş vermiş bu hadisələrin, bilavasitə iştirakçısı
və şahidi kimi sözügedən olaya münasibətimin xüsusi önəm kəsb
etdiyini düşünürəm. Zənnimcə, belə bir ciddi məsələ ayrı-ayrı te -
le viziya proqramlarının, mətbu orqanlarının müzakirə obyekti de -
yil. Bu hadisə hüquqi əsasa söykənən professional hüquqşünas
təh silinin obyekti olmalı, habelə hadisədən 22 il keçməsinə baxma -
ya raq, mövcud olan müxtəlif versiyalara son qoyulub vahid baxış
mü əyyənləşdirilməlidir. Fikrimcə, vertolyot faciəsinin kütləvi in -
for masiya vasitələrində qeyri-peşəkar müzakirəsi həlak olanların
ru huna sayğısızlıq, qohum-əqrəbalarının onsuz da yaddan çıxmayan
dərdlərinin, qaysaqlamış yaralarının qoparılmasından başqa bir
şey deyil. Təəssüf olunası haldır ki, ümumi dövlət və milli əhə -
miy yət daşıyan bu hadisəyə həqiqətdən əsla xəbəri olmayan bəzi
in sanlar özlərinin ağlına gələn qərəzli versiyalarını cəmiyyətə
təq dim edirlər. 

Bu dəhşətli terror aktına belə yanaşmalar mərhumların əziz -
lə rinə çox pis təsir edir. Qarabağ hadisələrinin canlı şahidi kimi,
təvəqqe edirəm ki, bu cür ciddi hadisələri yerli-yersiz yeni informa -
siyaya malik olmadan “çevir tatı-vur tatı” məntiqi ilə müzakirəyə
çıxarmasınlar. Bu, həlak olanların ruhuna sayğısızlıqdır. 
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Əgər kütləvi informasiya vasitələri vertolyot hadisəsində
həlak olanların unudulmamasına çalışırlarsa, Azərbaycan dövləti
qarşısında böyük xidmətləri olmuş həmin şəxsiyyətlər haqqında
silsilə verilişlər, yazılar hazırlasalar, daha məqsədəuyğun olar. 

Aqil LƏTİFOV

***

22 noyabr 1991-ci il. Respublika daxili işlər naziri Tofiq Kə -
ri mov rus generalları Kovalyov, Jinkin və Koçerovun cənazələrinin
Ru siyaya apa rıl ma sını (Jinkini Minvoda, Ko çe ro vu Moskvaya,
Ko valyovu Nij ni-Novqoroda), onların dəfn mə ra sim lə rində iştirak
et məsini ona tap şı rır. Gən cə dən AN-24 hərbi təyyarəsi ayrıldı
(Gəncədən onları şəhər Dİİ-nin rəis müavini, milis polkovniki

Nij ni-Novqorod. 1991-ci il. General Kovalyovun dəfnində 
S.Məmmədov çıxış edir.
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Ramiz Cahangirov yola saldı). S.Məm mədov bütün dəfn mə ra -
sim lərində çıxış edir, mərhumların ya xın larına, qohum-əqrəbalarına,
bütün rus xalqına nazirlik və Azər bay can xalqı adından başsağlığı
verir və qeyd edir ki, faciə Dağlıq Qarabağda, er məni yaşayış
məntəqəsi olan Qarakənddə baş vermişdir, vertolyot er məni
terrorçuları tərəfindən vurulmuşdur.

“Mənə Nijni-Novqorod vilayəti Dİİ-nin rəisi, milis polkovniki
Vitaliy Antonoviç Potapov söylədi ki, ermənilər iki gündür təbliğat
aparırlar ki, vertolyotu azərbaycanlılar vurublar. Yaxşı ki, Siz
gəldiniz və hər şey məlum oldu. Odur ki, mən və mənimlə gəlmiş
Mehman Hüseynov və Teymur Manafov başladıq hadisəni təbliğ
etməyə. Biz Nijni-Novqorodda doqquz gün qaldıq və həmin günlər
ərzində bütün məclislərdə hadisəni təfsilatı ilə hamıya danışdıq.
Hətta bir neçə toplantıda kağız üzərində Azərbaycanın xəritəsini
cızma-qara edərək göstərdim ki, vertolyotu ermənilər vurublar.

Polkovnik Rusiyadan qayıdanda artıq Ali Sovetin 27 noyabr
1991-ci il tarixli qərarı ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv
olunmuşdu. Bununla vilayət daxili işlər idarəsi də fəaliyyətini
dayandırmış oldu. Nazir T.Kərimov mənə dedi ki, Qarabağ üzrə
yeni idarə yaradılır, hazırlaş, səni ora rəis təyin edəcəyik. Çox
keçmədi ki, Ağdamda 24 rayonu əhatə edən Qarabağ üzrə Daxili
İşlər İda rə si yaradıldı və Tahir Əliyevi həmin idarəyə rəis və eyni
zamanda nazir müavini vəzifəsinə təyin etdilər...

Polkovniki isə sərəncamda saxladılar...



156

Tanı oğlunu, Vətən!

AĞDƏRƏ – “AĞ SƏHİFƏ”

u____________________________________________

Sadir Məmmədov 22 may 1992-ci ildə daxili işlər nazirinin
adına raport yazır. Raportun sonunda de yi lir di: “27

noyabr 1991-ci ildən daxili işlər nazirliyinin sə rən ca mın dayam.
Baxmayaraq ki, 6 aydır ki, sərəncamdayam, bir dəfə də olsun
mənə heç bir iş təklif edilməmişdir. Ancaq müraciətimə ca vab
olaraq mənim sərəncamda olmağımı bildirmişdilər.”

Fikrimizcə, burda əlavə şərhə ehtiyac yoxdur...

1992-ci ildə Azərbaycan ordusu Ağdərədə ge niş miqyaslı döyüş
əməliyyatlarına başlamışdı. Kəndlər, şəhərlər mənfur düş məndən
təmizlənirdi. Ağdərə uğrunda ağır və qanlı dö yüşlər ge dir di. 

Erməni işğalçıları qəhrəman Azərbaycan əsgərlərinin şücaəti
qarşısında tab gətirə bil mir, geri çəkilirdi. Azərbaycan Ordusu
Ağ dərə rayonunun içərilərinə doğru irəlilədi. İyunun 17-dən iyu -
lun 9-na qədər Ağdərə (4 iyul), Marquşevan, Aterk kimi iri yaşayış
mən təqələri azad edildi, sərsəng su anbarının şimal tərəfi nəzarətə
gö türüldü.

1992-ci il iyunun 17-də Sadir Məmmədov Ağdərə rayonuna
polis şö bə si nin rəisi vəzifəsinə təyin olunur. Onda Ağdərə düşməndən
tam azad edilməmişdi. Şöbənin 24 nəfər işçisi ilə müvəqqəti
Tərtərdə yer ləş dilər. Sonra idarə Mar qu şa vana köçdü. Burda artıq
Sadir Məm mə dov rəis kimi yox, həm də batalyon komandiri kimi
döyüşürdü, “burda da avto mat çiynində idi. Dö yü şürdü, özü də
bir rəis ki mi yox, sıravi bir polis əməkdaşı kimi. Sıravi bir vətəndaş
kimi” (A.Ağazadə).
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“Mən Hüseynə (Hüseyn Səlimov, Ağdərə RPS-də sahə mü -
vək kili) dedim ki, gedək Sadir müəllimin yanına, onunla məs lə -
hət ləşək... Biz birlikdə gedib Ağdam rayonunda Sadir müəllimlə
görüşdük və imza topladığımızı, Heydər Əliyevin Qarabağ Azadlıq
Təşkilatına sədr olması üçün Bakı şəhərinə getmək istədiyimizi
ona bildirdik. Bi zim məqsədimizi bilən Sadir müəllim dedi ki,
düz iş görürsünüz. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının böyük oğ -
lu dur, ona güvənmək olar. O, görüşərkən mənim Heydər Əliyevə
sa lamımı və inamımı çatdırın”, – dedi” (Abbas Hüseynli. Həyatımız
ta riximiz, tariximiz varlığımızdır. Bakı.Yazıçı, 2013,s.65).

Aqil Abbas da o dövrdə polkovnikin fəaliyyətini görüb, mə -
qa lə lərinin birində yaz mışdı: “Sa dir Məm mədov Ağ də rə də əjdaha
kimi vu ruşurdu”.

İyul ayının 3-də Ağ də rə düşmənlərdən tə miz lən di. Aterk,
Sər səng su an barı, 3 nömrəli sovxoz de yilən ərazi tamam azad
edil di. Azərbaycanın üç rəng li, ay-ulduzlu bayrağı rayon icra ha ki -
miy yəti və Ağdərə rayonu polis şöbəsinin binası üzərində dalğalandı.

S.Məmmədov Ağdərə polis şöbəsinin əməkdaşları ilə. 1992-ci il
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Ağdərənin Talış kəndi. 15 fevral 1989-cu il. S.Məmmədov Müzəffər 
və Yaşar əmioğullarının cəsədlərinin geri alınması üçün polis şöbəsinin

rəisi V.Avagimyan ilə danışıqlar aparır.
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3 iyul 1992-ci il.

“Uşaqlar hay-küylə binaya (polis şöbəsinə) daxil olmaq is tə -
yir dilər ki, “Dayan!” – əmrini verdim. Polis binası minalanmış
ola bilərdi. Vəziyyəti onlara izah etdim, son dərəcə ehtiyatlı ol ma -
la rını söylədim. Mi na ax ta ranı çağırdıq, gəlib mi na ları və xeyli
part layıcı sur satı zə rər sizləşdirdi. Doğ ru dan da, binanın bi rin ci
mərtəbəsinə tank əley hi nə mi nalar qo yul muşdu. Bu təhlükədən
də beləcə so vuşduq. Yoxsa ti kə mi zi də yığ maq ol maz dı”.

Onun iş rejimini – ka binetdə olması, şəxsi heyəti tə li mat lan -
dır maq üçün əməliyyat mü şa vi rə si nin ke çi ril mə si vaxtını düşmənlər
də  qiq öy rən miş di lər. Tə sa düfi deyil ki, Ağdərə ra yon mi lis şö bə -

Ağdərə ermənilərdən təmizləndiyi gün. Sadir Məmmədov əməkdaşları ilə
birlikdə Azərbaycan Bayrağını sancmağa aparırlar. Şəkildə əlində 

bayraq tutan Aqil, ortada AzTV-nin əməkdaşı Allahverdi Əsədovdur.
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si nin rəisi və zi fə -
sin dən azad edi lmə -
sin dən cəmi bircə
gün son ra (səhər
saat 9.10-da) kabi-
netini Ala zan ra keti
ilə atəşə tut muş du -
lar.

Düşməndən
azad edil miş Ağ də -
rə ra yonunda qay -
ğılar, prob lem lər
baş dan aşırdı. Səbr lə, təmkinlə işə baş ladı.

İyul 1992-ci il

Ağdərə, 1992-ci il. Bəstəkar Cavanşir Quliyev,
akademik, yazıçı Kamal Abdulla və digərləri.
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Ölkənin tanınmış zi yalıları o zaman müharibə böl gəsinə tez-
tez gəlirdilər, əs gərlərlə görüşürdülər, və ziyyətlə yerində tanış
olur dular.

“Qərargahda idim. Mənə məlumat ver dilər ki, görkəmli ak -
tyo  ru muz, xalq artisti Hə sən ağa Turabov, gör kəm li alimimiz və
ya  zı çımız, akademik Kamal Abdulla və is te dad lı bəs tə karımız
Ca  van şir Qu li yev Tər tər dən Ağ  də rə yə gəmək istəyirlər. Ora da
atış   ma ol du ğunu, dö yüş lə rin get di y i ni onlara bil dirmişdilər, get -
mə  mə yi məsləhət bil miş di lər.

Qonaqlar da bundan çox məyus ol muş dular. Onlara xə bər
ver dim ki, heç bir problem yox dur, özüm gəlib sizi Ağ də rəyə apa -
ra ca ğam. Qo naqları xidməti ma şınıma – “Ni va”ma otur  dub, Ağ -
də rə nin mər  kə zinə apar dım.

Ağdərə, 1992-ci il. Sadir Məmmədov akademik, yazıçı 
Kamal Abdulla və  xalq artisti Həsən Turabovla
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Onu da de -
yim ki, Kamal
Abdulla ilə əvvəl
bir dəfə gö rüş -
müş dük. Mən
Şuşada rəis olan -
da (1988-1990-cı
il), Şuşaya gəl -
miş di və əhalinin
və ziyyəti ilə ma -
raq lanaraq öz
qay ğı keşliyini və
na ra hatçılığını
bildirmişdi. Onun
və tən pər vər liyi
Şu şa əha li si nin
yax şı yadında qal -
mış dı.

...Ağa kör-
püsü er mə nilər
tərəfindən part la -
dılmışdı. Şu şa ya
ermənilər yaşayan Ər mi navan kən din dən keçməliydik. Üs tü dəmirli
“UAZ”-69”-u götürdüm. Sü rü cüm İlqar Hüm bə tovun mə ha rəti
sayəsində sağ-salamat Şuşaya gəlib çıxdıq. Yolda ermənilər bizi
daşa-sopaya ba sdı lar.

Biz Şuşaya çatanda Kamal müəllimdən soruşdum. Siz nə
üçün bu cür risklər edirsiniz? Əgər xoşagəlməz hadisə baş versə,
mən də cavabdeh olacağam. O, isə cavabında: “biz burada ya şa -
yan  soydaşlarımızdan artıq deyilik, nə olursa-olsun, biz də xal -
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qı  mız  la bir yerdə  olmalıyıq”. Onun bu cavabı məni çox ruh lan -
dır dı.

O əziz gö rüş lər dən xatirə şəkillər qa lıb...”

Vəliyev Rüfət Mirzə oğlu, Ağ  ca kənddə baş əməliyyat
mü vək kili: 1992-ci ilin yayı idi. Ağ dərədə və ziy yət gərgin idi.
Kəl bə cər yolunun açıl ması söhbəti ge dir di. Bizi (Min gə çevir,
Tərtər, Go ran boy polis şö bə lərinin əmək daş la rını) gön dər miş di lər
köməyə. Sər səng yolunu yenicə keç mişdik, gör dük ki, 2-3 “PAZ”
av tobusu qar şımızdan gəlir. Bərdə po lisləri idi. Dayandıq, hal-
əhval tutduq. Elə bu zaman təpənin başında qır mızı “Niva”
göründü. Bu maşını Qa rabağda hamı tanıyırdı – Sa dir mü əl limin
“Niva”sıydı. Sadir müəl lim qabaqda oturmuşdu, əlin də də AKM
avtomatı. Maşından dü şən də çox əsəbi halda qış qır dı: “Ha ra
qaçırsınız belə, filan uşağı? Bəs döyüşməyə gəl mə yib si niz? Bu
torpağı kimə buraxıb gedirsiniz.”

Sadir müəllimi birtəhər sakitləşdirdik. Qayıtdıq Kasapetə,
ge cəni orda qaldıq. Səhər saat 6-da hücuma keçdik... Bizi Sadir
mü əllimin tabeçiliyinə verdilər...”

Təəssüf ki, Ağ də rəyə qa ra niyyətlə, yağ ma la ma ğa gələnlər
də olurdu. Ağ də rədə şə rab zavodları qal mış dı. Çoxlu nəqliyyat
va si tələri atılıb qalmışdı. “Ara qarışıb, məzhəb itib” prinsipi və
canavar iştəhası ilə hərəkət edən cinayətkar qrupların, fəa liyyəti
geniş lən miş di. Bu qarətlərin, van dal lığın qarşısı alın ma lıydı. 

Polkovnik-leytenant Güloğlan Məmmədov danışır ki, “Ağ -
də rədə rəis müa vi ni işləyirdim. Bu qarətlərin, ta lan ların qar şı sını
al maq üçün şərab za vodlarına polis qoy duq. Əraziyə girib çıxan
şəxs lə rin, ma şınların si ya hı sını tutduq, onların gə liş lərinin səbəbini
və məqsədini öy rə nirdik. Sadir müəllim həmişə deyirdi ki, sabah
bizdən haqq-he sab so ru şa caqlar. Ağdərə rayonunun balansında
olan avtobuslar, tak silər tə cili surətdə yığılmalıdır.
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Müharibə dövrünün belə xoşagəlməz halları da olur...

Polkovnikin qətiyyətli hərəkətləri cinayətkar, əli əyri ünsürlərin
xoşuna gəlmirdi. Çünki onların qarət-talançılıq planlarına mane
olurdu. Qa rətçilərdən alınan mallar Tərtərdəki hərbi qərargaha
təh vil verilirdi.

Aqil Abbas “Xankəndindən sonuncu çı xan polkovnik” adlı
məqaləsində yazır: “Qarabağın ağır günlərində bü tün həyatını,
sağlamlığını Qarabağ yolunda qoydu, çox təəssüf ki, sonra onu
Ağdərədən götürdülər... Və mən müəyyən səlahiyyətli şəxslərlə
onun haqsız olaraq Ağdərənin polis rəisi vəzifəsindən çı  xarılması
ilə bağlı mübahisə elədim, etirazımı bildirdim”.

Qarabağ müharibəsinin veteranı, Ağdərə döyüşünün iştirakçısı,
xeyriyyəçi Aqil Süleymanov döyüş dostlarını bir araya gətirmişdi.
O günlərin kinoxronikasına baxanda Sadir Məmmədovu görürdüm.

Ağdərə. 1992-ci il. Sadir Məmmədov əməkdaşları təlimatlandırarkən
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İmkandan istifadə edib, onlarla söhbətləsə bildim, onlardan ayaqüstü
“intervyü” götürdüm:

Aqil Şamil oğlu Süleymanov: “Sadir çox qeyrətli, namuslu
oğlandır – bunu hər yerdə, ha mıya car çəkə bilərəm.

3-cü sovxoz deyilən ərazidə döyüşlər zamanı 7 ermənini əsir
götürmüşdük. Onlardan biri kolxoz sədri idi. O, əsirlərlə də insan
kimi davranırdı, onları incitməyə imkan vermirdi. 

O, uzaqgörən  adam idi. Ağsaqqal kimi məsləhətlər verirdi,
bizi tələsik, çılğın hərəkətlər etməkdən çəkindirirdi, daim ehtiyatlı
olmağa çağırırdı.

Deyirsiniz ki, layiqli qiymətini alıbmı? Allah tərəfindən qiy -
mə tini alıb. Allah həmişə onu lütfündə saxlayıb, dəfələrlə ölümdən
qur tarıb. Ona çox minnətdaram”

Füzuli Məmmədcəfər oğlu İsmayılov: “Biz 13 nəfər polis
nəfəri Bakıdan Ağdərəyə  getmişdik. Mən starşina idim, ilk dəfə
Sadir müəllimlə onda tanış olmuşam.

Sadir müəllimi necə xarakterizə edərdim? Torpağını, vətənini
sevən adam idi. Ağdərədə vuruşan, döyüşən adam necə olmalıdır
ki?! O, təkcə rəis deyildi, həm də komandir idi.

Ağdərənin milis şöbəsi aşağıda idi. Ermənilər dağın ba şın -
dan bizi vururdular. O cür şəraitdə işləməyə ürək lazımdı... Sadir
müəllim igid adamdır”.

Aslan Zaman oğlu Əmrahov: “Mən də Sadir müəllimi
Ağdərədə tanımışam. Ağdərədə ilk rəisimiz olub. Sadir müəllim
gözəl bir insandır, üzündə nur var. Onun yolunda ölməyə hazır
idilər. Onun əmrinə hazır olan oğlanlar vardı...”

Cabir Sabir oğlu Zeynalov: “Dövlət yol polisinin əməkdaşı
olsam da, əlimizdə silah döyüşürdük. Sadir müəllim hər döyüşə
bizimlə gedirdi. Həmişə ruh yüksəkliyi aşılayırdı.
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Polis şöbəsini “Qlobus” deyilən yüksəklikdən vururdular.
İşləmək qorxulu idi. Ona komandir kimi  müraciət edirdik. Rəisliyi
hiss olunmazdi. Vətəninin, torpağının vurğunu bir kişidir. Onu da
deyim ki, Sadir müəllim 70-ci illərdə həyat yoldaşıma orta mək -
təb də tarix dərsi deyibdir”.

Azər Oruc oğlu Ələkbərov: “1992-ci ilin iyununda Bakidan
Ağdərə rayonuna ezam olunmuşduq. Sadir müəllimin rəhbərliyi
altında, serjant kimi xid mət etməyə başladım.

Sadir müəllim həm də ağsaqqal, dünyagörmüş komandir idi,
çətin günlərimizdə, ağır məqamlarda yanımızda olurdu. Bizə düz -
gün yol göstərirdi, bizə Vətəni sevməyi öyrədirdi. Qısa müddət
ərzində onu vətənsevər insan kimi tanıdıq.

Yenə bir yerdəyik – Ağdərə döyüşlərini xatirələrdə yad etdik. 
Dekabr, 2016-cı il
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...Bir dəfə həyəcan siqnalı çalındı. Məlumat verdilər ki, Sər -
səng su anbarının ərazisinə erməni diversant qrupu girib, su
anbarını partlatmağa hazırlaşırlar. Fəlakət ola bilərdi: biz gecəynən
başda Sadir müəllim olmaqla Sərsəng su anbarına daxil olduq.
Ora çathaçatda yerə basdırılmış minalar partladı, 9 nəfər yaralandı,
2 nəfər isə şəhid oldu, 30-40 dəqiqə mühasirədə qaldıq. Şəhidlərimizi
və yaralılarımızı çıxartdıq. Çoxlu itki vermədən geri çəkilə bildik.

Sadir müəllim bax belə igid komandir idi”.

Həsənov Rauf Azay oğlu, Milli Məclisin aparat işçisi:
“Sa  dir müəllimi qeyrətli, sağlam ruhlu bir polis zabiti kimi ta nıyı -
ram. Gözəl ailə başçısıdır.

5 №-li taksoparkda işləyirdim, taksoparkın azad həmkarlar
ittifaqına rəhbərlik edirdim. Bir qara “Volqa”sı vardı, qapıları gül -
lə dən deşik-deşik olmuşdu. Təmir üçün bizim taksoparka gə ti rir -
di.

Paxıllıq etməsəydilər, general ola bilərdi!”

Bəli, bir çoxları kimi Sadir Məmmədov arxa cəbhədə qalıb,
sakit rayonların birində isti otaqlarda baş girləyə, yumşaq kreslolarda
xumarlana bilərdi... Onun ən rahat kabineti soyuq səngərlər, Qa -
ra bağın qorxulu yollarında gecə-gündüz şütüyən xidməti maşınının
sa rı kabinəsi olmuşdu.

1992-ci il iyulun 24-də daxili işlər nazirinin əmri ilə (heç bir
ciddi səbəb göstərilmədən) Ağdərə rayon polis şöbəsinin rəisi
vəzifəsindən azad edilərək sərəncama göndərilir.

Ermənistan ordusu 7 iyul 1993-cü ildə Ağdərə şəhərini
yenidən işğal etdi.
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BAKIDAN  DAŞKƏNDƏ: 

İKİNCİ  QAYIDIŞ

u____________________________________________

Beləliklə, polkovnik 1992-ci il noyabr ayının 11-nə kimi
iş siz qaldı... O, oddan-alovdan keçmişdi. Bir döyüşçü,

namuslu və qeyrətli polis zabiti, bir Vətən fədaisi kimi onu işsizlik,
sə rəncamda qalmaq bir yana, anlaşılmazlıq, diqqətsizlik də çox
üzür dü. 

Maraqlıdır ki, o, bu soyuq münasibətlərin, göz lə nil mə dən
sə rəncamda saxlanılmasının səbəbini hələ də özü üçün tam ay dın -
laş dıra bilməyibdi.

O, yol ayrıcında qalmışdı. Cavabsız suallar, ümidsizlik dü -
şün cələri onun rahatlığını pozmuşdu: Bəlkə bir müddət Vətəndə
qal sın, suların durulmasını, hadisələrin sonunu gözləsin? 

Yoxsa yenidən Özbəkistana qayıtsın? Orda hamı onu tanıyır.
On suz da özləri onu dəvət edirdilər.

Uzun götür-qoydan sonra son ağrılı qərarını verdi: Öz bə kis -
tana qayıtmaq! İnsafən, həmkarları qədirbilən özbək dostları da
onun xidmətlərini unutmamışdılar. O vaxtdan 10 ildən çox keçmişdi.
Özbəkistan Daxili İşlər Nazirliyində onu səmimiyyətlə qarşıladılar. 

Onun yüksək peşə səriştəsini, səmərəli iş təcrübəsini və
əmə liyyatçılıq qa bi liyyətini, peşəkarlığını, cəsurluğunu və insanlığını,
ciddiliyini, sərt liyini və sadəliyini çox görmüşdülər. Daşkəndə
gələn kimi, öncə Ali Milis Məktəbinin rəisi ilə görüşdü. General-
mayor Ubaydulla Tadjixanov söhbət əsnasında dedi: “Sadircan,
sənin mərkəzi televiziyada (ORT) tez-tez çıxışlarını, müsahibələrini
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görürdük. Səninlə fəxr edirik. Sən Azərbaycan və özbək xalqlarının
qəhrəmanısan”.

Daşkənd Ali Milis Məktəbinə baş müəllim vəzifəsinə təyin
edildi.

“1993-cü ilin 10 apreli idi. Ali Milis Məktəbinin mü da vim -
lə rini Mirabad rayonu milis şöbəsinə təcrübəyə aparmışdım. Pol -
kov nik formasında MUM-dan (mərkəzi univermaqdan) çıxırdım.
Bir müstəqil telekanaldan, «İmpuls» proqramının iki müxbiri mə -
nə yaxınlaşdı, bir neçə suala cavab verməyimi xahiş etdilər.

Öncə Özbəkistan haqqında təəssüratımı bilmək istədilər.

– Özbəkistan böyük və qüdrətli ölkədir. Prezident İslam Kə -
ri movun rəhbərliyi altında Özbəkistan dövləti öz inkişafının yüksək
mərhələsinə çatacaq. Özbək xalqının müdrık lideri İslam Kərimovun
dediyi kimi, özbək xalqı dehqan xalqdır, zəhmətkeş xalqdır. Bu
xalqın parlaq gələcəyi var. 

Doğrusu, TV-yə, verilişə çıxmağıma, intervyü verməyimə
görə narahat ol muş dum. Axşam saat 18.00-da veriliş efirə getdi.
Heç 5 dəqiqə keçməmişdi ki, general Tajixanov zəng etdi, təcili
gəlməyimi və nazirin bizi gözlədiyini dedi. Bərk hə yə can landım.
İşləri korladığımı düşündüm. Özümü danlayırdım ki, na haq
müsahibə verdim. (İçimdə bu yasaq hissi Azərbaycandan qalmışdı
– bizə kütləvi informasiya vasitələrinə icazəsiz müsahibə ver mək
qadağan edilmişdi.)

…Nazir məni özbəksayağı qucaqladı. Piyalədə çay gəldi.
On dan sonra bir az özümə gəldim. 

Nazir dedi ki, sən artıq burda işləyəcəksən. Xidməti otağı da
nazirin kabineti ilə eyni mərtəbədə verdilər.
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Sən demə, Prezidentin özü verilişə baxıb və çıxışım xoşuna
gəlib. Və mənimlə maraqlanıb, kimliyimi araşdırıb… “Bu, polkovnik
Mamedov kimdir?”

Özbəkistan DİN-in Baş Cinayət-Axtarış İdarəsinin rəis müa -
vi ni vəzifəsinə təyin etdilər. Bu general vəzifəsi idi. Ona ailəsini
Daş kəndə gətirməsini tapşırdı. 

Deyəsən, haqq-ədalət yerini tapırdı. Daha bir az rahatlanmaq,
se vinmək də olardı. 

Sadir müəllim söhbətinə davam edir: “Özbəkistanda işim-
gücüm də yaxşı gedirdi. Bir gün (in-
diki kimi yadımdadır, 1993-cü ilin
28 mayı idi) Özbəkistanın Daxili
işlər naziri Z.Almatov telefonla məni
yanına çağırdı. Öncə hal-əh valımı
soruşdu, Romaya, narkotiklərə qarşı
mübarizə ilə bağlı beynəlxalq kon-
fransa dəvət olunduğunu söylədi və
sonra Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər naziri Abdulla Allahverdiyevi
tanıyıb ta nı madığımı soruşdu.

Dedim ki, lap yaxşı tanıyıram.
Biz onunla Moskvada, SSRİ DİN-

nin Milis Akademiyasında oxumuşuq.
– Elə isə təcili onunla əlaqə saxla. Əgər Allahverdiyev də

Ro maya gedəcəksə, onda mən də gedərəm. Orda da hər şeyi ət raf lı
söh bət edərik. Sən də bizimlə gedərsən.

– Oldu, cənab nazir, tapşırığınız yerinə yetiriləcək. 
Abdulla müəllimlə əlaqə saxladım. Özbək nazirin salamını

və sözünü ona çatdırdım. A.Allahverdiyev Romaya mütləq
gedəcəyini və Almatovla görüşəcəyini qətiyyətlə telefonda mənə
bildirdi. Axırda dedi ki, hazırlaş, səni respublikaya qaytaracağam. 

Z.Almatov
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Telefon söhbətini olduğu kimi Almatova məruzə etdim və
general Allahverdiyevin məni Azərbaycana qaytarmaq istəyini də
ondan gizlətmədim.

General Almatov dedi: “Sadir, sənin böyük həyat təcrübən
var. Sən mənə burda lazımsan, sən Özbəkistan kadrısan” və sonra
əlavə etdi: 

– Elə günü sabahdan Moskvaya uçursan, Özbəkistan nü ma -
yən dəliyində yerləşərsən. İki gündən sonra özüm də gəlirəm. Bir
yer də uçuruq Romaya. Allahverdiyev Moskvaya gələn kimi, bizi
gö rüşümüzü təşkil edərsən. Həm bir tikə çörək kəsək, həm də mü -
za kirəsi olunası bəzi məsələlər var... 

Mayın 30-da Moskvaya uçdum.
Sən saydığını say...
İki gün sonra Almatov zəng edib dedi ki, Məmmədov, Ro -

ma ya gedəsi olmadıq. Azərbaycanda əməliyyat şəraiti yenə mü -
rək kəbləşibdir. Allahverdiyev gələ bilməyəcək. Daşkəndə qayıda
bi lərsən.

Beləliklə, nə nazirlərin görüşü, nə də mənim də Romaya sə -
fə rim baş tutmadı”. 

Başqa respublikalarda olduğu kimi, Özbəkistanda da icti-
mai-siyasi hadisələr sürətlə dəyişdi. SSRİ Baş Prokurorluğunun
Qdlyan-İvanov quldur-dələduz cütlüyünün bu respublikada öz ba -
şı nalığı yaddan çıxmamışdı. 

Fərqanə hadisələri baş vermişdi. Xain əllər dili bir, dini bir,
so yu-kökü bir iki xalqın arasına nifaq-şər toxumu səpmişdi. Er -
mə ni və rus “KQB”sinin fitnəkarlığı burda öz qara işini görmüşdü.
Axıs ka türklərini ikinci dəfə evlərindən-eşiklərindən didərgin sal -
mışdılar...

Azərbaycanda isə anası Saray xanım evindən-eşiyindən, Ağ -
dam dan, Göytəpədən didərgin düşmüşdü. 
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Özü “çöllərə düşmüşdü”.
Qardaşı Xocalı rayon polis şöbəsinin rəisi mayor Sabir Məm -

mə dov sərəncama göndərilmişdi. 
Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı,

hamıda olduğu kimi, onun da içində bir ümid qığılcımı yandırdı.
Özbəkistandan Heydər Əliyevin ünvanına təbrik teleqramı göndərdi.

O, ürəkdən inanırdı ki, təcrübəli dövlət xadiminin güclü əl -
ləri, böyük iradəsi ölkəni üzləşdiyi fəlakətlərdən, düşdüyü xaosdan,
böhrandan qurtaracaq.

O, inanırdı ki, polis orqanlarında yol verilmiş nöqsanlara
gö rə ayrı-ayrı suçlu şəxslər barəsində ciddi ölçü götürüləcək, mil-
li-vətənpərvər kadrlar işlərinə qaytarılacaq, Vətəndən kənarda
oxu muş, xidmət etmiş təcrübəli və ixtisaslı kadrlar dəvət olunacaqdır.

Polkovnik də elə bu inamla və imanla “Vətən” – deyib Öz -
bə kistandan Bakıya döndü...

Kəngərli balası vətənin dar günündə kənarda qala bilməzdi...
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Özbəkistan

Respublikasının DİN-ə tələbnaməsi yeni rəhbərliyinə müraciətinə
müsbət cavab alır. Yüksək mənəvi, siyasi keyfiyyətləri ilə, ekstremal
şəraitdə zəngin iş təcrübəsi ilə polis zabitinin qarşısında qoyulan
tələblərə cavab verirdi.

Sadir Surxayoğlu 1 oktyabr 1993-cü ildə Özbəkistan Res -
pub likası Daxili İşlər naziri, general-leytenant Z.A.Almatovun
adı na raport yazır:

Министру внутренних дел Республики Узбекистан 
генерал-лейтенанту внутренней службы 

тов. АЛМАТОВУ 3. А.

Довожу до Вашего сведения, что с ноября 1992 года я
вынужден был покинуть прежнее место службы в МВД Азер-
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байджанской Республики, так как захватившие власть члены
народного фронта вели диктаторскую кадровую политику
против своего народа. Тот период, начиная от “президента”
Эльчибея до самого младшего начальства вели курс по от-
странению и притеснению профессионалов, специалистов и
других руководителей как в системе МВД, так и в других
органах государственной власти.

В настоящее время по требованию и воле народа к власти
пришли руководители во главе с крупным политическим дея-
телем Гейдаром Алирза оглы Алиевым, любящим свой народ,
знающим его горе и страдания, идейно-закаленные и стремя-
щиеся построить новый независимый и суверенный много-
национальный Азербайджан.

Я не могу оставаться в стороне от происходящих в рес-
публике процессов. При такой общественно-политической
ситуации считаю своим долгом, как офицер и сын этого
народа в создавшейся кризисной обстановке принимать
активное участие в восстановлении правопорядка в республике
и борьбе против внутренних и внешних врагов, а также осво-
бождении незаконно захваченных земель Азербайджана.

В связи с изложенным, прошу Вас откомандировать
меня, согласно поступившей телеграммы о запросе моего
личного дела в распоряжение МВД Азербайджанской Рес-
публики. Семья моя находится там, я не хотел бы в будущем
накладывать пятно на своих детей, родственников, пребыванием
в другой республике, в спокойной обстановке. Я благодарю
Вас, правительство республики, весь узбекский народ за ока-
занное мне в трудное время огромное доверие.

Считаю это символом дружбы двух народов Узбекистана
и Азербайджана.
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Прошу убедительно не отказать в моей просьбе.

С уважением,
Заместитель начальника Главного управления уголов-

ного розыска, борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией МВД РУполковник милиции С.Мамедов

01.Х. 1993
“Respublikada baş verən pro ses lərdən kənarda qala bilmərəm.

Za bit və bu xalqın oğlu kimi özümə borc bilirəm ki, böhran və ziy -
yə tin də və ictimai-siyasi situasiyada res publikada asayişin bərpa
olun ma sında, daxili və xarici düşmənlərə qar şı mübarizədə, eləcə
də qanunsuz zəbt edilmiş Azərbaycan tor paq la rı nın azad olunmasında
fə al iştirak et mək istəyirəm.

Yuxarıda deyilənləri nəzərə ala raq, şəxsi işimin tələb edilməsi
ilə bağlı teleqramım əsasən məni Azər baycan Respublikası DİN-
nin sə rəncamına göndərilməyimi Siz dən xahiş edirəm. Mənim
ailəm or dadır, başqa respublikada, sakit şə raitdə olmağım gələcəkdə
uşaq la rım, qohumlarım üçün qara ləkə ol masını istəməzdim”.

Daxili işlər nazirinin birinci müavini, general-mayor Za hid
Dünyamalıyevin təkidi ilə DİN-də fəaliyyətə baş layır. 1993-cü
ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respublikası DİN-in Narkomaniya
və Narkobiznesə qarşı Mübarizə İdarəsinə rəis müavini təyin
olunur...

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər naziri V.Novruzov, bi -
rin ci müavin Z.Dünyamalıyev onu qəbul edəndə demişdilər: “Hər -
çənd ki bizim səni təyin edəcəyimiz vəzifə Özbəkistandakı və zi -
fən dən (orada general vəzifəsi idi) aşağıdır, lakin yaxın gələcəkdə
biz sənə yeni təyinat təklif edəcəyik”.

Polkovnik qətiyyətlə cavab verir: “Vətənə xidmət borcum-
dur”.
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1994-cü il aprelin 29-da Ramil Usubovun daxili işlər naziri
təyin olunması onu çox sevindirir: “Azərbaycan Res pub likasının
Pre zidenti H.Əliyevin yanında keçirilən həmin mü şa vi rədə mən
də iştirak edirdim. General R.Usubov da məni yaxşı tanıyırdı və
işimə də yaxından bələd idi”.

6 sentyabr 1995-ci ildə mən tutduğum vəzifədən azad edilir
və 25 dekabr 1995-ci il tarixədək sərəncamda qalır. Həmin tarixdən
DİN-in Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı İdarəsində
şöbə rəisi, 2000-ci il dekabrın 11-də isə DİN-in Nəqliyyatda Baş
Polis İdarəsində Narkotiklə Mübarizə Şöbəsinin rəisi vəzifəsinə
təyin olunur. Həmin idarənin rəhbəri səmimi və alicənab bir insan,
peşəkar polis işçisi, general-mayor Oqtay Cəlil oğlu Əli yev idi... 

Sadir müəllim qürur hissilə bildirir: Oqtay müəllim yeganə
polis zabitidir ki, polkovnik rütbəsində 60 yaşı tamam olduqdan
son ra Ulu Öndər Heydər Əliyev ona böyük etimad göstərərək

Ulu Öndər Heydər Əliyev O.Əliyevə general paqonunu və orden təqdim edir
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general rütbəsi verdi və xidmətini davam etdirməyə icazə verdi.
Təqaüdə çıxandan sonra isə Masallı rayon icra hakimiyyətinin
başçısı təyin olundu. O, çox alicənab və xalqını sevən insandır.

Oqtay müəllim tez-tez Qarabağın qaynar nöqtələrinə ezam
olunurdu. Məhz O.Əliyev bir çox çətinliklərə, ma neə lə rə baxmayaraq,
Xocalı hava li manında milis böl mə si nin yaradılmasına nail ol -
muşdu. Sonra tale elə gə tir di ki, biz bir yerdə – nəqliyyat polisində
iş lə mə li olduq. Kol lek tiv də böyük hörməti vardı. Mülki işçilər də
xət rini istəyirdilər. Çox mehriban, dostcanlı insandır. 

General Oqtay Əliyev özü də onun bu xasiyyətinə diqqət
yetirmişdi: “Bir yerdə işləməmişdən öncə, artıq səsini-sorağını
almışdım. Qardaşlarımla dostluq edirdi. Yubiley məclisimə dəvət
olunan azsaylı, say-seçmə dostlardan biri də Sadir müəllim oldu.
Mən onunla qürur duyuram”.

O.Əliyev əməkdaşlarla müşavirə zamanı.
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“1995-ci il dekabrın 13-də dizel yanacağı ilə Dəvəçi stan si -
ya sına daxil olmuş 7942526 nömrəli vaqon-çəndə kommersiya
na sazlığı müəyyən edilmiş, oğurluq şübhəsi yaranmışdı. Yoxlama
za manı 43 ton 908 kq dizel yanacağının çatışmazlığı aşkar edildi.

Dekabrın 14-də fakt üzrə cinayət işi açıldı. CAİ-nin şöbə
rəisi, polkovnik Sadir Məmmədovun iştirakı ilə istintaq-əməliyyat
qrupu yaradıldı. Qısa müddətdə keçirilmiş əməliyyat-axtarış təd -
bir ləri nəticəsində yanacaq oğrusu aşkar edildi. Şirvan stansiyasının
ya nacaqdoldurma məntəqəsinin operatoru tərəfindən dizel torpağın
al tına basdırılmış çənə boşaldılmışdı.

Burda da Sadirin yüksək peşəkarlığı özünü göstərir (O.Əliyev.
Borc və şərəf). Bakı, 2003, s. 179-180).
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PEDAQOQ VƏ ALİM

u____________________________________________

Müəllimlik əxlaqı, müəllimlikdən gələn psixoloji-mənəvi
təcrübə polis-hüquqşünas fəaliyyətinə elə dərindən

“şeirim açıbdı” ki, onun fərqli polis zabitinin obrazını for ma laş -
dır mış dı, şəxsi heyətlə fərqli işləmək üslubu yaratmışdı.

Pedaqoji iş, müəllimlik peşəsi tərcümeyi-halının unudulmaz
bir hissəsidir. Rəhmətlik Surxay kişi həmişə övladlarına müəllimliyi
halal, təmiz peşə, uca məslək kimi təlqin edirdi. El ağsaqqalı
inanırdı ki, müəllimliyə xas olan xasiyyətlər – savadlılıq, sadəlik,
öyrətmək eşqi, vicdan, saflıq, insana inam və sevgi insan xarakterinə,
xüsusi bir gözəllik verir. Ona görə də inamla oğlanlarını Gəncəyə
ali təhsil almağa, müəllim olmağa yola salmışdı.

Sadir Məmmədov Gəncə Dövlət Universitetində tarix müəllimi
ix ti sa sına yiyələnib, bir neçə il Ağdamın Söyüdlüqol kənd orta
məktəbində müəllim, direktor müavini kimi çalışıbdı.

Moskvada, Milis Akademiyasını bitirdikdən sonra bir müddət
Bakı Orta İxtisas Milis Məktəbində müəllim, baş müəllim və ka -
fed ra müdiri işləyir. Məktəbdə yüksək savadını və ixtisas pe şə kar -
lı ğını, pedaqoji əxlaqını və davranışını hüquq elmləri doktoru,
pro fessor A.Kişiyev belə səciyyələndirir:

“O daxili işlər orqanlarının iş xüsusiyyətini, hər iki dili – rus
və Azərbaycan dillərini dərindən bilir və çevik bir milis zabitidir...
Onun mühazirələri, apardığı seminar məşğələləri müdavimlərin
və kursantların hüsn-rəğbətini qazandı.
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Yadımdadır, o mənə tədris işinin gedişində, məktəbdə nizam-
intizamın qorunmasında, gələcək milis işçilərinin təlim-tərbiyəsin,
daxili işlər orqanlarında iş xüsusiyyətlərinin aşılanmasında
köməkliklər göstərirdi. 1984-cü ildə milis məktəbinin binası xırda,
yararsız vəziyyətdə idi. Milis məktəbində aparılan tikinti-quruculuq
işinin gedişində də Sadir Məmmədov rəhbərliyə imkanı daxilində
köməklik göstərir, tədris korpuslarının, laboratoriya və kafedralarının
xüsusi fənlər üzrə zəngin kitabxanasının yaradılması və mühazirələrin
təzələnməsi təşkilində təşəbbüslər göstərirdi”.

1992-ci ildə, Özbəkistana ikinci dəfə qayıdışında da, qısa
müddət də olsa, Daşkənd Ali Milis Məktəbində xüsusi fənlər üzrə
baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərdi.

Sadir müəllim bu gün də müəllimlik edir, dosentdir. Polkovnik
2010-cu ildən Bakı Slavyan Universitetində gənc nəslin, yüksək
vətəndaşlıq və vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində əlindən gələni
əsirgəmir... O, universitetin “Azərbaycanşünaslıq” Tədris-Mədəniyyət
Mərkəzində “Qarabağ” tədqiqat bölməsinin rəhbəridir. Sadir müəl -
lim bu istiqamətdə araşdırılmalarını davam etdirir, elmi, publisistik
məqalələr yazır, tələbələr qarşısında mühazirələrlə çıxış edir. 

Sadir müəllim həm savadlı tarixçi, həm də təcrübəli hüquqşünas
kimi gənclərə, tələbələrə vətənpərvərlik mövzusunda maraqlı mü -
ha zirələr oxuyur və elmi seminarlar təşkil edir. Respublika və
bey nəlxalq (Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan) el mi, metodik jurnal -
lar da Qarabağ problemi mövzusunda onlarla məqaləsi çap olun -
muşdur.

Polis zabiti, pedaqoq və tədqiqatçı Sadir müəllim Xocalının
ağır, çətin günlərini görmüşdü. Xocalı soyqırımının dəhşətlərini
yaşamışdı. Bir əməliyyatçı – müstəntiq, əməliyyatçı bir alim və
pedaqoq, nəhayət bir vətəndaş və vətənpərvər kimi ürəyinin qanı
ilə Xocalı soyqırımı haqqında kitablar yazdı. “Xocalı soyqırım”ı
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və “Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş sorqırım”
adlı bu kitablar dünyanın 12 dilinə tərcümə edilib nəşr olunub.

Bu nəşrlərdə erməni faşistlərinin qanlı cinayətləri, dinc azər -
bay canlılara qarşı qətliamı, Xocalı adlı bir şəhərin yer üzündən
vəh şicəsinə silinməsi konkret faktlar, fotoşəkillər, rəsmi sənədlər
əsa sında ictimaiyyyətə çatdırılır.

Bakı Slavyan Universiteti Beynəlxalq münasibətlər fakültəsi
“Diplomatiya və xarici siyasət” kafedrasının dosenti, hüquq elmləri
üzrə fəlsəfə doktoru Məmmədov Sadir Surxay oğlunun dərc olun -
muş elmi və elmi-metodiki məqalələrinin, kitab və monoqrafiyalarının
təxmini siyahısını təqdim edirik:

1. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə daxili işlər orqanlarının
formalaşması prosesi // AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi
Tədqiqatlar İnstitutu. Azərbaycan Xalq Cum huriyyətinin 85
illiyinə əsr olunmuş elmi-nəzəri kon fransın materialları, Bakı,
2003. s.188-192 

2. Narkotizm və ona qarşı mübarizənin bəzi məsələləri // “Sosial-
siyasi problemlər”. Bakı, 2004, X buraxılış, s. 74-83

3. Narkotik cinayətkarlığın cəmiyyətdəki bəzi məsələləri // “Sosial-
siyasi problemlər”. Bakı, 2004, X buraxılış, s. 83-89

4. Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, prekusorların qəbulu
və qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə ümumbəşəri problem
kimi // “Cəmiyyət, Dövlət, Cinayət və Cəza” el mi-hüquqi və
ictimai-siyasi jurnal № 1. 2004. s.36-41

5. Narkotizmə qarşı birgə mübarizənin problemləri // “Cəmiyyət
və Cəza” ictimai-siyasi, elmi-təcrübi jurnal. № 6, 2005, s. 41-43
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ayrılmaz tərkib hissəsi kimi // “Azər bay can şü nas lığın aktual
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36. Beynəlxalq hüquqda ikili standartlar problemi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması rakursunda yeni meyllər və
perspektivlər // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi məcmuəsi,
16 cild, ¹ 3, 2014.

37. Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq. Bakı,
Mütərcim, 2017

Tam olmayan bu siyahıdan göründüyü kimi, üç mövzu, üç
problem – Qarabağ problemi, Xocalı soyqırımı və narkobiznesə
qarşı mübarizə onun elmi-pedaqoji fəaliyyətində və yaradıcılığında
əsas yer tutur.

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sadir Məmmədov elmi
məqalələrində Azərbaycanda narkotiklərlə mübarizəsinin strateji
mahiyyətinə toxunur. O, danılmaz faktlar və dərin təhlillər əsasında
göstərir ki, erməni narkobaronlar nəzarətsiz zona olan işğal olun -
muş ərazilərdə narkotiklərin əkilib becərilməsi ilə yanaşı, tranzitindən
də istifadə edirlər, milyonlarla çirkli pullar, paralar qazanırlar. 

Polkovnikin tərcümeyi-halında, xidməti karyerasında narko-
maniya və narkobiznesə qarşı mübarizədə də diqqətçəkən yerə
malikdir.

O, Azərbaycan Respublikası DİN-in narkomaniya və nar ko -
biz nesə qarşı mübarizə idarəsinin rəis müavini, Nəqliyyat Baş Po -
lis İdarəsində Narkotiklərə Mübarizə Şöbəsinin rəisi vəzifələrində
ça lışmışdı. Hələ Özbəkistanda işləyərkən bu problemlə yaxından
ta nış idi.

Uğurlu əməliyyat nəticəsində Balakən-Zaqatala bölgəsində
çə kisi 30 tondan çox narkotik məhv etmişdilər. 

DQMV Dİ-in rəis müavini, Şuşa və Ağdərə RDİŞ-inin rəisi
və zifələrində işləyərkən keçirdiyi əməliyyatlar zamanı dəfələrlə
bun ların şahidi olmuşdu...
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XALQ ADAMI

u____________________________________________

Sadir Məmmədov bütün vücudu, ruhu, fiziki-zahiri görkəmi
ilə, mənəviyyatı, əxlaqı ilə xalq adamıdır, xalqın oğludur.

Vətənin şərəflə, ləyaqətlə xidmət etmiş, qorxmaz, vicdanlı, qətiyyətli
polis zabiti deyil, torpağını, millətini, el-obasını ürəkdən sevən
bir vətəndaşdır.

Axı, o, Qarabağın hörmətli el ağsaqqallarından olan Surxay
kişinin oğludur. Ağdam camaatı, Kəngərli eli onun həyat yoluna,
xidmət salnaməsinə, nəsil-nəcabətinə yaxşı bələd idi. Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının baş müəllimi Məhərrəm İsmayılov
demişkən: “Sadirin xalq adamı olduğunu bütün qarabağlılar yaxşı
bilirlər. Ona görə də qa ra bağ lılar onu xalq deputatı gör mək
istəyirdilər”.

Atasının adını daşıyan kolxozdan deputat seçmək istəyirdilər. 

AMEA-nın müxbir
üzvü, tibb elmləri doktoru,
professor Şakir Musayev
söyləyir ki, bu nüfuzu, bu
adı özü qazanıbdı. İra də si
və şücaəti ilə, ağlı-kamalı
ilə qazanıbdı. Rəhmətlik
atam onun xətrini çox
istəyirdi (indi istəməsin!)
və de yir di ki, Sadirin soy-
kökü, nəsli-nəcabəti var. Sadir Məmmədov və Şakir Musayev 
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Ağsaqqalığın estafetini ona verib. Atam bir də deyirdi ki, onun
öyüd-nəsihəti, məsləhəti ilə oturub durun – xeyir taparsınız. Sadir
həmişə əlinizdən tutacaq”.

Telejurnalist Fəxrəddin Hacıbəyli söhbətlərimizin birində
qürurla bildirdi ki, “Sadir Məmmədov qədər torpağını bu cür
ürəkdən sevən ikinci şəxsi tanımıram. O, ata yurduna, xalqına
bağlı insandır. O, çətin günlərin adamıdır.

Qarabağda bir söz var: “Filankəs layiqli oğlandır”. Bu, geniş
mənalı sözdür, buraya qeyrət, ləyaqət, mərdlik, kişilik kimi dəyərlər
daxildir.

O, xalqı istənilən yerdə, lazımi səviyyələrdə təmsil etməyə
həmişə layiqdir”.

Kənd ağsaqqalı Musa kişi elin hörmətli, nüfuzlu adamlarından
bir neçəsini başına yığıb axşam onların evinə gəlirlər. Sadir Məm -
mə dov uzaq yoldan gəlmişdi, ezamiyyətdən yenicə qayıtmışdı –
ge neral Kovalyovun cənazəsini Rusiyaya aparmışdı. 

Çay süfrəsi arxasında ordan-burdan söhbət edəndən sonra
ağsaqqallardan biri deyir ki, “ay oğul, Sadir, sən burda olmayanda
biz yığışıb məsləhət-məşvərət eləmişik. Yerli sovet də qərarını
verib. Biz də tələb edirik ki, sən deputat seçiləsən. Dərdimizi-aza -
rımızı hamıdan yaxsı sən bilirsən. Rəhmətlik atan Surxay kişi də
vax tilə hamının qayğısını çəkib. Bəs sən niyə bu işi davam et dir -
mə yəsən?

Gözlənilməz təklifdən bir az təəccüblənsə də, buna etiraz
edir.

– Ay Musa dayı, etimada görə çox sağ olun, amma mən
hara, deputatlıq hara?” 

Camaatın istəyi, ağsaqqalların tələbi onu bu məsuliyyətli işə
razı salır. Bu məsələ üçün bir neçə dəfə Bakıya da gedir.
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Təbliğat-təşviqat işlərinə başlar-başlamaz bəzi qara qüvvələr
ona mane oldular, xalq içində nüfuzundan və hörmətindən, şəx -
siy yətindən çəkinib seçkilərə qatılmasına imkan vermirdilər. 

S.Məmmədovun deputat platformasındakı ilk maddələr – te -
zis lər göstərir ki, onun üçün bu sözlər sadəcə seçki təbligatın,
hesablanmış, gəlişi gözəl sözlər, cəlbedici, yağlı vədlər deyildi,
işinin, əməllərinin, davranışının, yaşam fəlsəfəsinin mahiyyətini
ifadə edirdi. Həmin illərin sapsarı saralmış qəzetlərində çap
olunmuş tezislərindən ikisini oxuyuram: 

“– Azərbaycanın müstəqilliyi və tam istiqlaliyyəti uğrunda
mübarizəni ömrünün əsas mənası bilib, bu sahədə var– qüvvə ilə
çalışacağam;

“– Qarabağ probleminin tezliklə həlli, müqəddəs tor paq la rı -
mı zın və respublikamızın sərhədlərinin qorunması uğrunda mövcud
qüv vələrin birləşdirilməsi üçün var-qüvvə ilə çalışmaq, lazım gəl -
dik də isə bu qüvvələrin önündən qaynar nöqtələrə getməyi bir
azər baycanlı kimi özümə borc bilirəm”.

O, Milli Məclisin üzvü seçilmədi, millət vəkili ol ma dı. Əs -
lin də çoxdan bütün şüurlu həyatını, əməli fəaliyyətini, bilik və ba -
carığını, hünərini və şücaətini seçki platformasında qaldırdığı
məsələlərin həl linə həsr etmişdi.

Qarabağlılar, ağdamlılar, göytəpəlilər, kəngərlilər bunu çox
yaxşı bilirlər və bu gün də etiraf edirlər (Bu haqda bax: “Son söz
əvəzi, yaxud yaddaşlardakı obraz”)
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ERMƏNİLƏRLƏ “MÜBARİZƏ 
YARIN DA VAR...”

u____________________________________________

Erməni daşnaklarının qanlı dəsti-xətti, ifritəliyi, türklərə
genetik qara nifrəti Özbəkistanda da iz buraxıbdır.

Yadımızdan çıxmayıb: Moskvanın bilavasitə göstərişi ilə
(dəs təyi ilə!) SSRİ prokurorluğu Özbəkistanda “pambıq işi”nin
istintaqına başlamışdı. İstintaq qrupuna rəhbərliyi qatı erməni şo -
vi nisti və avanturisti T.Qdlyana tapşırılmışdı, onun köməkçisi isə
N.İva nov idi.

T.Qdlyanın başçılıq etdiyi istintaq qrupu Özbəkistanda hüquqa
zidd olan çirkin üsullarla vəzifəli şəxslər haqqında yalan ifadələr
alır, “yeni işlər” açırdılar. Onlar şahidləri inandırırdılar ki, vəzifəli
şəxslər barəsində ifadə verməklə yüngül cəza ala bilərlər, əks
təqdirdə onlara güllələnmə veriləcək. 

Müstəntiqlər müxtəlif üsullarla (qorxutma, aldatma, şantaj,
cismani-fiziki cəzalandırma, psixoloji təsir göstərmə və s.) “istintaq
aparır”, yalan ifadələr alırdılar. Özbəkistanda əsl 37-ci il havası
hökm sürürdü. Cinayət işlərinin istintaq müddəti süni surətdə
uzadılır, bəzən müqəssirlər məhkəməyə qədər 2, 3 il, bəzən 4 il
həbsdə qalmalı olurdular. Günahsız insanlar həbsə atılırdı, onların
malı-mülkü, varidatı talan edilirdi, pullar və ya qiymətli əşyalar
müsadirə olunurdu və yağmalanırdı. Həbs edilənlərə fiziki, mənəvi,
psixoloji əzab, işgəncə verirdilər, döyürdülər, onları təhqir edirdilər.
Şərə-böhtana, fiziki cəzalara dözməyib, intihar edənlər də olurdu.
Ailəvi həbslər, qohumları həbsə atmaq adi hal olmuşdu. 
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Sovet prokuroru cildində daşnak Telman Qdlyan 12 uşaq
anası Nora Saidovanı, ərini və iki oğlunu tutub, 6 uşaq atası
Sahmurad Miksinovu 5 ay 20 gün əsassız olaraq həbsdə saxlayır.
Buxara Vilayət Partiya Komitəsinin I katibi Abdulkadir Kərimovun
işi ilə əlaqədar onun 16 qohumunu əsassız olaraq 508 gün həbsdə
saxlatdırır.

Təəssüf ki, erməni terrorunun tərkib hissəsi olan bu cinayət
“aktların” özbək xalqına vurduğu mənəvi, maddi ziyanın miqyası
hələ də açılmayıb və ölçülməyib.

T.Qdlyan Buxarada özünü hakimi-mütləq kimi, SSRİ-nin
Baş prokuroru kimi aparırdı. Özbəkistanın daxili işlər orqanlarını
kökündən sarsıtmışdı.

Özbəkistan DİN-in yüksək rütbəli nümayəndələri – S.S.Sat-
tarov, M.S.Norov, A.Dustov, A.Müzəffərov, Ş.Raximov, A.Karimov,
A.Odilov, A.Fazilov, Ş.Kudriatov, V.Mulin, U.Tacixanov, S.Ra xi -
mov və başqaları həbs olunmuşdu.

24 iyul 1983-cü il idi. “Özbək işi”nin də qızğın vaxtı idi.
Sadir Məmmədov Milis Akademiyasında semestr imtahanları
verirdi. 

T.Qdlyan onu Buxara Vilayət Pro ku ror luğuna (istintaq bri -
qa dası orada yer ləş miş di) çağırtdırdı. Akademiyanın rəisindən
ica zə alıb Buxaraya gəldi. Qdlyanın ona ilk sualı belə olur:

– Akademiyaya necə daxil olubsunuz? 

Özbəklərin əleyhinə ondan söz almaq üçün bütün erməni bi-
cliyini işə saldı. Ona bu işdə kömək etməyimi xahiş edir. “Zemlyak,
zemlyak” deyib qılıqlamağa başlayır. 

– Generalla (Norovu nəzərdə tuturdu) nə kimi əlaqəniz olub?
– soruşdu. 

– Ancaq iş səviyyəsində, xidmətlə əlaqədar olurdu.
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Sadir müəllim deyir ki, Qdlyanın yanından yorğun, əzgin
hal da çıxıb, qaldığım yerə gəldim. qonşum Müslüm əkə dedi ki,
sə nə teleqram gəlib. Mərkəzi poçtdan Ağdama zəng etdim. «Muş -
tu luğumu ver, oğlun olub”.

Bu mistik məqam idi. “Ay Allah, sənə qurban olum, sənin
hökmün böyükdür. Qisməti verən də, qapıları açan da, bağlayan
da sənsən...” – deyə düşündüm.

Bir yandan sorğu-suallar, yorğunluq, gərginlik, digər tərəfdən,
oğlum Turalın dünyaya gəlişilə bağlı sevinc hissləri bir-birinə
qarışmışdı. Sanki qanadlanıb uçurdum. Küçədə qarşıma çıxan hər
kəslə sevincimi paylaşmaq, bölüşmək istəyirdim. Buxarada məşhur
bir kafe var – «Dilroba». Bu kafenin müdiri Erkin əkə dostum idi.
Bu şad xəbəri «qeyd elədik». Elə sərxoş olmuşdum ki, yatıb
axşam reysini buraxmalı oldum. Yalnız Buxara-Daşkənd-Moskva
səhər reysinə bilet alıb, uça bildim. Akademiyada sessiyanın
qızğın vaxtı idi.

S.Məmmədovun erməni müstəntiqlə ikinci görüşü 1986-cı
ildə baş verdi. 

“1986-cı il iyulun 14-də qardaşım Sabir Buxaradan zəng
edib dedi ki, Telman Qdlyan səni təcili Buxaraya çağırtdırır. Mən
də məcbur olub, Qdlyanla telefonla danışdım.

Məsələ ciddi, qorxulu hal alırdı. Respublika DİN CAİ-də
yenicə işə qəbul olunmuşdum – baş əməliyyat müvəkkili təyin
olunmuşdum. İşin-gücün bu vaxtında başıma gələn nəydi? 

...Heç kimə bir söz demədən Bakıdan Buxaraya uçdum. Nə
qədər həyacanlı olsam da, narahatlıq keçirsəm də, amma içimdə
qəribə bir ümid vardı, haqqın, ədalətin qələbəsinə inanırdım.
Çünki bilirdim ki, Özbəkistanda işlədiyi müddətdə cinayət tərkibli
heç bir işə qarışmamışdım.
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T.Qdlyanın qəbulunda saatlarla oturub gözləməli olur. Bir
özbək müstəntiqi onu dindirir. Həbs olunmuş zabitlərlə bağlı
suallar verir, onlarla əlaqələri barəsində soruşur. Ona da eyni
cavabı verir: bizim münasibətlərimiz ancaq xidməti iş müstəvisində
olub. İki saatlıq sorğu-sualdan sonra müstəntiq onu T.Qdlyana
təqdim edir. 

“Yenə sorğu-sual. Mənzili necə almağım, qardaşın Sabirin
həmin mənzilə necə qeydiyyata düşdüyünü soruşdu. 

Qdlyan yenə heç nə əldə etməyəndə “Все – таки до тебя
доберусь” (“Sənə onsuz da əlim çatacaq”) – dedi. Bir də dedi ki,
“мы объязательно встретимся. Но ты крепкий орешик, до
тебя не возможно докопаться. Ничего. Время любит терпения”.
(“Biz mütləq görüşəcəyik. Səni sındırmaq olmur. Eybi yox. Zaman
səbri sevir”)

“Gedin, sizi yenə də çağıracağıq”.

Elə həmin gün Bakıya qayıtdım.

Polkovnik yanıb-yaxılır: “Özbək işi”ndə bu xalqın milis
zabit elitası və özbək xalqının görkəmli şəxsiyyətləri sıradan
çıxarıldı. Özbək türklərinin şərəfi, ləyaqəti alçaldıldı, amma erməni
dığası cəzasız qaldı.

Deyəsən, ermənilərlə üz-üzə gəlmək, qarşılaşmaq (R.Tu-
manyants, R.Koçəryan, T.Qdlyan...), vuruşmaq gerçəkdən də onun
taleyinə yazılmışdı. “Mənim taleyimə də, deyəsən, ermənilərlə
qarşılaşmaq, er mə nilərlə vuruşmaq düşdü” – deyir. Bu mücadilə,
bu qarşılaşma Qarabağda, Xankəndində, Şuşada davam etdi.
Xankəndində ermənilərin içində işlədi, onların iblis, xain, murdar
sifətini gördü...

Bu, onun alın yazısıdır...
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YADDAŞLARDAKI OBRAZ

u____________________________________________

Hər insan Allahın lütfü ilə bir ömür sürür. İnsan ömrünün
dəyəri insanlara, Vətənə, xalqa verdiyi işıqla ölçülür.

Amma bu işığı ölçmək mümkündürmü?

Sadir Məmmədovun taleyinə Qarabağın ağır günlərində
işləmək, vuruşmaq düşdü. Ağdamın Göytəpə kəndindən uzaq
Özbəkistana, Moskvaya, sonra Bakıya, Şuşaya, Xankəndinə,
Ağdərəyə qədər şərəfli yol keçdi. Bu yolda ölüm-itim təhlükəsi
oldu, hədə-qorxular, pusqular, təqiblər, təhdidlər də oldu. 

Düşmənlə hər gün üz-üzə gəldi, düşmənlərin içində yaşadı...

AMEA-nın müxbir üzvü, tibb elmləri doktoru, professor,
Şakir Musayev polkovniklə həm eloğludurlar, həm də dostdurlar.
Şakir müəllim danışır:

“Özbəkistanda necə hörmət qazanmışdı! General vəzifəsinə
təyin etmişdilər. Bu, elə-belə vəzifə deyil. İnanmıram, özbəklər
bu vəzifəyə elə-belə qoyaydılar. Peşakarlıq olmalıdır, comərdlik
olmalıdır. 

Əxlaqi dəyərlərin sahibi olmalısan. Vicdanlı, qeyrətli olmalısan.

Ona görə də atam uzaqgörənliklə, dönə-dönə bizə deyirdi:

– Sadirin qazandığı nüfuzu siz də qoruyun. Bu, elin-obanın
nüfuzudur”.

Rayonda, kənddə ona böyük sevgi vardı. Qoy sizə bir söz
deyim: vallah, bəlkə Sadir Məmmədov yeganə polis işçisidir ki,
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camaat ona dua edirdi. “Allah balasını saxlasın” deyirdilər. Çünki
Sadir hamıya yaxşılıq etmişdi, hamıya xeyirxahlığı keçmişdi. 

Sadirə olan sevginin miqyasını uşaqların gözü-könlü ilə
ölçmək lazımdır. Uşaq gözü, elin gözü tərəzidir. Sadir “UAZ”la
hər dəfə kəndə gələndə uşaqlar maşının qabağına qaçırdılar.
Heyrət, maraqla dolu baxışlarla onun maşından düşüb həyətə
girənə qədər müşayiət edirdilər. Sadir onlar üçün qəhrəmanlıq
simvolu idi. Hamının ürəyindən Sadir kimi olmaq arzusu keçirdi.
Bu, mənim lap yaxşı yadımdadır.

Sadir doğrudan da əsl qəhrəman olub!”.

Habil Qurbanov, hüquq elmləri doktoru:

“İlk tanışlığımız 1984-cü ildə Bakı
Orta Milis Məktəbində baş verdi. Mən orda
işləyirdim. Sadir müəllim mayor rütbəsində
SSRİ DİN Akademiyasını bitirib gəlmişdi.
Bizdə müəllim işləyirdi.

Mən 30 illik dostumu necə sə ciy yə -
lən dirərdim? Çox xeyirxah adamdır. Həmişə
yaxşılıq etməyə çalışır. Vətəninə, torpağına
çox bağlıdır. Üzündən-gözündən nur tökülür.
İradlarını belə insana gülə-gülə bildirir. İn -
sa nın çətin günlərində mütləq yanında olur.

Atalarımız dost olub – mənə “əmioğlu” deyir. Qardaşım oğ -
lu İlqar Hüseynov Sadirin insanlığından, şücaətindən çox danışır.

Heç kim Xankəndinə gedib gələ bilmirdi. Ona qarşı sui-
qəsdlər olurdu. Dəfələrlə maşınını atəşə tutmuşdular. Sürücüsü
Mehman avtomatı yanında gəzdirirdi. Deyirdi ki, burdan çıxa
bilmərəm. Mən burda ölkəni, Azərbaycanı təmsil edirəm”.
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Ədalət Yusif oğlu Məhərrəmov, 
Milli Qəhrəman Fondunun sədri:

“Onun paxıllığını çəkənlər, qısqananlar
da çox idi. Asif (Fred Asif) deyirdi ki, 34
yaşında polkovnik olmaq hər oğulun işi
deyil. M.Gözəlov vurulandan sonra onun
həyatına da ciddi təhlükə yaranmışdı, dəfələrlə
sui-qəsdlər edib, pusqular qurub aradan
götürmək istəyibdilər – növbədə o idi. Asif
tapşırardı ki, onu qo ru yun.

Qarabağda, Ağdamda nüfuzu o qədər
yüksək idi ki, hər adam ona yaxın düşə

bilmirdi. Özü Şuşada, Xankəndində, qardaşı Sabir Xocalıda xidmət
edirdi. Deyirdilər ki, bu gün-sabah onu vuracaqlar. Onun adı
aradan götürüləcək adamların siyahısında idi.

Allah onu öz pənahında saxladı”.

Təşəkkür Musa oğlu Musayev, 
Xocalı hava limanı milis bölməsinin əməkdaşı

“Atamın-anamın ruhuna and olsun ki, onun çəkdiyi əziyyəti
heç kim çəkməyib. Hər günü, hər dəqiqəsi ölüm idi. 

Orda-burda qiybət edənlərdən danışmaq istəyirəm: iki qardaş
ermənilərin arasında, ölümün ağzında olanda siz evinizdə rahat
yatmırdınızmı? Xocalının ağır günlərində Ağdamın qeyrətli
oğlanları güllə daşıyanda, çörək aparanda siz hardaydınız?

Sadir həftədə bir, iki həftədən bir evə gəlirdi. Ailə üzvləri
onu ağlaya-ağlaya yola salırdılar. Çünki hər gediş onun son gedişi
ola bilərdi. O, arxasına baxmadan “UAZ”ına minib Xankəndinə
qayıdırdı...”
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Natiq Məmməd oğlu Talıbov, 
DİN-nin keçmiş müavini, polkovnik:

“Sadir Məmmədov Xankəndində, er -
mə nilərin içində mərdi-mərdanə dayanmışdı.
Sa diri xalqın təəs sü bü nü çəkən, çox qeyrətli
bir oğul kimi ta nı mışam. Muxtar vilayətin
kənd lərində mi lis bölmələrinin ya ra dıl ma -
sı nın bi lavasitə tə şəbbüskarlarından biridir.
Böl mə lərə “bo ye voy” oğlanların işə qəbul
olun ma sında, si lahla, ərzaqla təmin olun -
ma sında onun bö yük zəhməti olubdur.

Muxtar vilayətdə milis bölmələrinin
silahla təmin edilməsi işilə əlaqədar tez-tez vilayətə ezam olunurdum.
Bir dəfə mən, polkovnik Sadir Məmmədov və Elman Məmmədov
bir gündə bir neçə kəndə vertolyotla uçurduq. Vertolyotumuz
Meşəli kəndindən yenicə havaya qalxmışdı ki, ermənilər atəşə
tutdular. Allahın bizə rəhmi gəldi. Vertolyot Kosalara uçanda çən-
duman olduğuna görə az qalmışdı ki, qəzaya uğrasın.

Daha sonra Xocalıda milis bölməsi üçün inzibati binanın
tikintisini nazir M.Əsədov mənə və Sadir Məmmədova tapşırmışdı.
Onun güclü nəzarəti və yaxından dəstəyi nəticəsində tikinti üç
aya başa gəldi. Açılışa rəhmətlik general Məhəmməd Əsədov da
gəlmişdi.

Sadir kimi cəsur, vətənpərvər və qeyrətli oğullar Azərbaycan
polisinin şərəf tarixidir”.
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Həmid Qalaoğlu Cəfərov, 
istefada olan polkovnik (1983-1988-ci illərdə 
DİN-də siyasi şöbənin və 1990-1993-cü illərdə 
şəxsi heyətlə iş idarəsinin rəisi:

“Sadir Məmmədov əslini-nəslini, soy-kö -
kü nü şərəfləndirən bir oğuldur. Ağdama, Şuşaya
gə lən rəhbər işçiləri qarşılayan, qoruyan bir
ki şi idi.

Sizə bir söz deyəcəyəm:

Heç kim bu kişinin uzaqgörənliyini nəzərə
almadı. Bəlkə də vaxtında onu dinləsəydilər,
yuxarıdakılar onun məsləhətlərini eşitsəydilər,
bu vəziyyətə düşməzdik. Sadir DİN-in yeganə
yüksək rütbəli nümayəndəsi idi ki, bilavasitə

düş mənin içində işləyirdi. Düşmənin güclü və zəif tərəflərini yax -
şı bilirdi. Ermənilər ondan çəkinirdilər. Sonacan döyüş meydanından
qaç madı. Hər kəs ordakı vəziyyətə dözə bilmirdi. Min bir bəhanə
ilə yerlərini dəyişdirirdilər, sakit rayonlarda xidmət edirdilər. Am -
ma Sadir müəllim postunu buraxmadı.

Sadir Məmmədov kimi oğulların adları Qarabağ tarixinin ən
şərəfli səhifəsinə yazılmalıdır və yazılacaq da! Buna mən tam
əminəm.

1991-ci ildə Xankəndində ermənilər azərbaycanlıların evlərini
yandırdılar, silsilə terror aktlar törədirdilər. Göstəriş gəldi ki, beş
nəfərdən ibarət qrup Xankəndinə getsin.

Səhv etmirəmsə, aprelin 1-i idi, Ağdama gəlmişdik. Bizi bir
çən-duman qarşıladı ki, gecəni Ağdamda qalmalı olduq.
S.Məmmədovun köməyi ilə Əsgərandan keçib, Şuşaya gələ bildik.
Rəhmətlik Mikayıl Gözəlovun kabinetində razılaşdıq ki, ordan da
Laçına gedək.
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Aprelin 3-də yenə bir çən-duman gəldi ki, bir-birimizi görə
bilmirdik. 3 dəfə yola çıxmağa cəhd etdik, mümkün olmadı. Nə -
hayət, çən çəkildi. Oturduq vertolyota. Yexsoq erməni kəndinin
üstündən uçanda bizi vurdular. Vertolyot əsməyə başladı, sonra
firlandı-fırlandı, meşənin üstündən necə keçdisə, qurbağa kimi
dağın başına düşdü. Yaman qorxmuşduq. Sadir isə özünü təmkinli
aparırdı”.

Maqbet Məhərrəmov Hacı oğlu, 
istefada olan polis polkovniki (1983-88-ci illərdə 
DİN-də partiya komitəsinin katibi, 1990-93-cü illərdə 
pasport və qeydiyyat-viza idarəsinin rəis müavini):

“Mən Həmid müəllim qədər gözəl danışa bilmirəm. Sadirlə
bizim bir yerdə şəklimiz də var. Vertolyotun yanında. Yadına
gəlirmi? Bütün işlərimiz ondan keçirdi. Qarabağla bağlı nə prob-
lemimiz vardı, operativ və yüksək səviyyədə həll edirdi. 1990-91-
ci illər idi. Ağdamdan Şuşaya gedən yolu ermənilər bağlamışdılar.
“UAZ-69”da özü oturdu qabaqda. Sadirdə sanki qorxu-hürkü
yoxuydu. Bizi sağ-salamat keçirdi Şuşaya.

Sadir Məmmədov millətini, vətənini ürəkdən sevən cəsur
bir zabitdir. O, bütün fəxri adlara layiqdir...”

Mürşüd İldırım oğlu Kərimov,
DQMV Dİİ-nin baş əməliyyat müvəkkili:

“Sadir müəllim görüb götürməli, öyrənilməli elə bir şərəfli
ömür yaşayıb ki! “Polis”, “əsl polis” sözlərini eşidəndə Sadir
müəllim ağlıma gəlir. Qarabağda çox hörmətli adam olub. Onun
yaxşılıqlarını heç vaxt unutmaram. Zəng edib yanına çağırtdırdı.
İdarədə neçə erməni yerini boşaltdırmışdı, azərbaycanlıları işə
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götürmüşdü. Məni əməliyyat müvəkkili kimi işə götürdü. Moskvadan
hələ heç əmrimi də almamışdım. Otağım kabinetinin böyründə
idi. Maşınları dəyişirdi, maşınlarının nömrələrini tez-tez dəyişirdi.
Təhlükəsizlik naminə. İndi də nömrələri yadımdadır: 75 08 TY,
80 80 ЯP, 34-50 ТЛ.

Qarabağın bir kəndindən səs gələn kimi, avtomat belində
maşına minib gedirdi Cəmilliyə, Kərkicahana, Qaradağlıya, Umud-
luya, Meşəliyə, Axulluya, Tuğa, Malıbəyliyə, Quşçulara...

1990-cı ilin oktyabr ayı idi. Kərkicahanda avtobus sürücüsünü
evində öldürmüşdülər. Cinayətkarların tapılıb tutulması əməliyatı
o qədər çevik və dəqiq yerinə yetirildi ki, bu gün də heyrətlənirəm.
Qatilləri ermənilərin öz əli ilə tutdu.

Hadisələrin hansını birini danışım. O günləri necə yaşamışıq!..
Sadir müəllimin yanında özümüzü cəsarətli, güvənli hiss edirdik.
Xəbər gəldi ki, Kərəmli kəndində üç nəfəri öldürüblər. Oturduq
vertolyota – Natiq Həsənov, Mehman Hüseynov, iki nəfər Xocalı
polis şöbəsinin əməkdaşı, mən və Sadir müəllim. Mardakertin
üstündən keçəndə vertolyotu güllələdilər.Vertolyot silkələndi.
Sadir müəllim gülə-gülə: “yoxsa qorxdunuz?” – dedi. “Yox” desək
də, amma qorxmuşduq... Birtəhər Kərəmli məktəbinin həyətinə
enə bildik. Sadir müəllim ağsaqqalıq etdi, yas-dəfn mərasimini
təşkil etdi. Meyidləri dəfn etdik.

Bizi qoruyurdu. Gecə olanda maşını özü sürürdü. Təhlükələri
xə bərdarlıq edirdi. Məsələn, bilirdi ki, Əsgərandan Ağdama ke -
çən də üç dəfə “marqat” etməsək, ermənilər öldürəcək. Bəzi hal -
lar da ərazidən çıxmamağımızı tələb edirdi.

Qarabağın milis (polis) bölmələrində bir azərbaycanlı da
yox idi. Bölmələrin rəhbərliyinə azərbaycanlıları yerləşdirdi.
Eşidəndə ki, bir kənddə “boyevoy” oğlan var, pasportunu, hərbi
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biletini alıb işə götürürdü. Erməniləri isə sıxışdırıb çıxardırdı.
Stepanakert şəhər DİŞ-in rəisi Benik Arutyunyanı təqaüdə göndərdi.

Bir Areqan Petrosyan vardı (arvadının atası azərbaycanlı
idi). Erməni olsa da, etiraf edirdi ki, Sadir Məmmədov Azərbaycanın
milli qəhrəmanıdır.

Polkovnik-leytenant Güloğlan Şahmurad oğlu Məmmədov
onun yaxşılığını itirmir. Sadir müəllimdən kitab yazdığımı biləndə
Göyçayın Çaxırlı kəndindən Bakıya, Slavyan Universitetinə gəldi.
Söhbətə sualla başladı: “Rüstəm müəllim, Sadir Məmmədovun
insanlığından danışım, yoxsa qəhrəmanlığından? Bunun ikisi də
bir-birini tamamlayır”.

Sadir Məmmədov tez-tez Xocalıya gedib gəlirdi, ordakı və -
ziy yətlə yaxından maraqlanırdı, milis əməkdaşlarına gərəkli məs -
lə hətlərini verirdi.

Ağdərədə onun uğurlu karyerasının qarşısına qara niyyətli,
xəbis ürəkli qüvvələr sədd çəkdilər. Qarabağdan uzaqlaşdırıb sə -
rən camda saxladılar.

Vətənin ağır günlərində sakit, savaş, güllə səsindən uzaq
rayonlarda baş girləyənlər rütbə-vəzifə pillələrini sürətlə qalxdılar.
O, döyüşən zabitdən əməkli zabitə çevrildi, təqaüdə göndərildi.

Bəlkə kiminsə “şıltaqlığının”, paxıllığının nəticəsi idi? Onun
zəngin iş təcrübəsindən, peşəkarlığından niyə istifadə olunmadı?”

Onun Qarabağdan döyüş bölgəsindən uzaqlaşdırılmasının
səbəbi bu gün də müəmmalıdır. Şuşa sakini, Qarabağ müharibəsi
veteranı Qənimət Əliyev güman edir ki, Azərbaycan döyüşkən
oğullarının müharibə meydanından uzaqlaşdırılması kimlərəsə
sərf edirdi”.
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Sanki bu fikrin da va -
mı olaraq, Şuşa özü nü mü -
dafiə batal yonunun keç miş
bölmə komandiri Za hid
Abbasov bu gün də dü şünür
ki, “həmin ağır, mə suliyyətli
dönəmlərdə pol kovnik Sadir
Məm mə do vun Şuşadan uzaq -
 laş dı rıl ması Şuşanın iş ğalında
öz rolunu oynadı”.

İstefada olan baş əd liy yə müşaviri, AR DİN-nin müavini
və Baş İstintaq İdarəsinin rəisi, milis polkovniki Baba Şıxpənah
oğlu Rüstəmov danışır ki, “Sadir Məmmədov yaxşı işlədiyi üçün
həmişə çətin, ağır işlərə göndərirdilər. Harda vəziyyət ağırlaşırdı
– orda idi. Özü də heç vaxt etiraz etmirdi. İşini o qədər ürəklə
görürdü ki, adam həzz alırdı. İşində prinsipial və ədalətlidir.
Əyrilik yoxdur. Əli, ayağı düzdür. O dövrdə Sadir Məmmədov
kimi oğlanlar az idi. Onu Özbəkistana dəvət edirdilər. General
rütbəsi verirdilər.

Getmədi. Vətəndə qaldı.

Çünki buranın polkovnikliyini oranın generallığından üstün
tuturdu.”

Zakir Ağdamlı – (hə kim, şair) təəssüf hissi və şair coşğunluğu
ilə bil dirir ki, “Sadir Məm mə dov qardaşı Sabirlə (Xo ca lının ilk
polis rəisi, polis ma yoru) Qarabağ müharibəsinin odundan-
alovundan keç miş di. Mərd, yurdsevər, həssas və qürurlu bir in -
san dır. Onun qəh rəmanlığı, istintaq-əmə liy yat təcrübəsi gənc nəsil
üçün, gənc polislərin vətənpərvərlik ruhunda böyüməsində örnək
ola bilərdi”. 



201

Tanı oğlunu, Vətən!

Bütün müsahiblərim söhbət zamanı bir fikri xüsusi vur ğula -
yırdılar: “O, Qarabağda ağır döyüş yolu keçmiş və müharibədən
danışmağa haqqı olan əsl Azərbaycan oğludur”.

“Sadir Məmmədovun zəhməti qiymətsizdir. Zaman onun
qiymətini verəcək. Mən bunu fəxrlə deyirəm”.

DİN-də Kadrlar İdarəsində sabiq qrup rəhbəri, polkovnik
Məmmədrza Talıbovun sözü yadımdan çıxmır: “Sadir Məm mə -
do vun zəhmətini, əziyyətinin qiymətini bəndə verməsə də, Tanrı
ve rəcək. O, Milli Qəhrəman adına layiqdir– bunu tam məsuliyyətimlə
de yirəm”.

Onun şərəfinə şeirlər də yazılıb, haqqında onlarda məqalə
və bir kitab yazılıb. Gülxas xanım Səmədli Qarabağda danılmaz
haqqı olan bu insanı belə vəsf edir:

Tale yazım heç gülmədi üzümə,
Şərəflə Vətənə xidmət etmisən.
Oxudum dastanını mən yana-yana,
Tanrı öz qüdrətini göstərər, qardaş,
Xalqın ümidini üzməyək, qardaş!

Sadir müəllimin ömür və kişilik dastanı bir çox poetik mis -
ra ların yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu mətnlər yüksək bədii sə -
nət karlıq baxımından zəif görünə bilər, amma sözlərin səmimiyyətlə,
ürək dən süzülməsi şübhə doğurmur. Jurnalist R.İl yasoğlu yazır:

Xankəndini sonuncu tərk edən o qəhrəman,
Yenidən qayıdarıq, yurda gələr bir zaman.

Cəsur igidliyin düşüb dillərə,
“Zəhmli polkovnik” deyirlər sənə.



202

Tanı oğlunu, Vətən!

Qayıdaq o çətin ötən illərə,
Xidmətin layiqdir qəhrəman ada,

Gedirdin bir başa Şuşa, Xankəndə,
Quldur işğalçını saldın kəməndə,
Bağlasın vətənə elinə, kəndə,
Xidmətin layiqdir qəhrəman ada,

Düşmənlə vuruşan səni anlayır,
Döyüşdə olmayan yersiz banlayır.
Kim sənin kölgənə baxıb yanlayır?
Xidmətin layiqdir qəhrəman ada,

Həsrətəm vətənin hər bir daşına,
Daşnaqlar pul qoydu sənin başına.
Soğan doğrayırdın düşmən aşına,
Xidmətin layiqdir qəhrəman ada,

Doğulub anadan Sadir qəhrəman,
Düşmənə verməyib nə fürsət, aman,
Adını alarsan gələr bir zaman,
Xidmətin layiqdir qəhrəman ada,
Mükafat yaraşmaz hər ötən yada.

Hətta ömründə bir sətir yazmayan hüquqşünas Fazil Nəsibov
da Sadir Məmmədovun şücaətini eşidəndə ilhamı cuşa gəlib, onun
şərəfinə üç bəndlik şeir qoşubdu: 

Şuşa darda qalan anda,
Şuşalılar yanan anda,
Zülm ərşə qalananda
O, düşmənə əyilmədi,
Qorxu nədir, heç bilmədi,
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Həyatını atdı oda,
Torpağımı verməm yada –
Dedi, Sadir igid, ərən,
Mən, dığaya əyilmərəm.
Vətənini sevən igid,
Əl çəkməyib amalından,
Qurtaracaq Qarabağı
Erməninin işğalından.
Azərbaycan ellərində 
Toy-büsatlar qurulacaq,
Gözəl Şuşa şəhərinə
Bayrağımız sancılacaq.

“Qarabağ” qəzetinin baş redaktoru Çingiz Tofiqoğlu deyəndə
ki, “Qarabağ savaşı Sadir müəllimlə başlayıb, Sadir müəllimlə də
qurtaracaq. Qarabağı Sadir müəllim kimi kişilər alacaq”.

Mən bu sözlərdə qətiyyən mübaliğə görmədim...
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POLKOVNİK SADİR MƏMMƏDOVLA 

ÜZ-ÜZƏ, GÖZ-GÖZƏ

u____________________________________________

1-ci sual: Sadir müəllim, ümumiyyətlə, taleyinizdən razı sı -
nız mı? Bəlkə atanızın məsləhətinə baxsaydınız, müəllimlik et səy -
di niz, daha yaxşı olardı?

Cavab: Mənim atam öz zəhməti ilə, xalqına sadiq, haramı
sevməyən, elinə-obasına bağlı el ağsaqqalı idi. Və deyirdi ki,
müəllimlik peşəsindən şərəfli heç bir vəzifə yoxdur. Cəmiyyəti
yetişdirən müəllimlikdir. Lakin mənim həvəsim həmin peşədən
məni uzaqlaşdırdı. Ancaq sonda atamın dediyi yola düşdüm, heç
də heyfsilənmirəm. Çünki xalqıma şərəflə xidmət etmişəm, polis
polkovnikiyəm və hüquq üzrə fəlsəfə doktoruyam, dosentəm.

2-ci sual: V.P.Polyaniçkoya Azərbaycanda olan münasibətdən
razısınızmı? Siz Qarabağda onunla bir yerdə çalışmısınız. Sonuncu
dəfə Moskvada görüşmüsünüz. Sizdə elə anlar olubmu, ondan
şübhələnməyə, ona etibar etməməyə?

Cavab: Azərbaycanda Polyaniçkoya olan münasibətlə razı
deyiləm. Çünki Arkadi Volskidən (azərbaycanlıların qənimi və
qəddar düşməni) sonra DQMV TK-nə rəhbərlik etdiyi müddətdə
o, ancaq azərbaycanlıların mövqeyini üstün tutmaqla Azərbaycan
bayrağını Xankəndində (Stepanakertdə) dalğalanmağa və vilayətin
ərazisində Azərbaycan əhalisinin sərbəst yaşaması üçün hər şey
edirdi, lakin Azərbaycanda hakimiyyəti ələ almaq istəyən ünsürlər
Polyaniçkonun zəifləməsini istəyirdilər ki, tezliklə özləri hakimiyyətə
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gəlsinlər. Ona görə də onun haqqında həqiqətə uyğun olmayan
fikirləri yayırdılar. Bu yolla onu TK-dən uzaqlaşdırdılar və DQMV-
dən deportasiyalar başladı. Onun dövründə DQMV-də 24 erməni
kəndi boşaldılmışdı. Və oraya azərbaycanlılar köçürülürdü. Bundan
istifadə edən Qorbaçov və ermənilər onu TK-dən uzaqlaşdırdı.
Əlbəttə, bizim daxili qüvvələrin köməyi ilə. Çünki onda Azər bay -
can da çox zəif hakimiyyət mövcud idi.

Qaldı onunla aprel-may 1993-cü ildə Moskvada görüşməyim
– yalnız xatirələrlə bağlı idi. O soruşurdu ki, bəs xalq bu vəziyyətə
nə deyir? Bizim çəkdiyimiz əziyyətlər hara getdi?

Polyaniçkodan şübhələnməyə əsas olmayıb. Onun gördükləri
işlər göz qabağında idi. Ermənilər
ona və bizə qarşı dəfələrlə sui-
qəsd hazırladılar. xoşbəxtlikdən
biz yaşadıq.

3-cü sual: Son dərəcə ağır
dövrdə Azərbaycan polisini
Qarabağda təmsil edən yeganə
yüksək vəzifəli azərbaycanlı idi-
niz. Bu sizi qorxutmurdumu?

Cavab: Bəli, Qarabağda
Daxili İşlər orqanlarında yüksək
vəzifə desək, mən yeganə idim.
Lakin mənimlə bərabər əmək -
daş larım da var idi. Artıq mən
dərk edirdim ki, mən öz ana tor -
pa ğımın müdafiəsindəyəm, axı
mən qarabağlıyam. Artıq qor x -
du ğumu büruzə verə bilmirdim.
Hət ta birdən şərəf hissi ilə ruh -

S.Məmmədov DQMV Daxili İşlər
İdarəsinin əməkdaşları ilə. Soldan:
Mehman, Mürşüd, Natiq, Mə hi yəd -
din (Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı)
və Füzuli.
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la nırdım ki, gələcəkdə olmasam da, mənim övladlarım bununla
fəxr edəcəklər. Ancaq vahiməli və qorxulu anlarım çox olub. Al-
lah-təala məni qoruyub.

4-cü sual: Siz Xankəndində, Qarabağda işləyən zaman bir
neçə nazirlə ünsiyyətiniz olub. Hansı nazirlə dil tapa bilməyibsiniz?
Səbəbləri nə olub?

Cavab: Mən Qarabağda işləyən zaman 4 nazirlə işləmişəm:
Aydın Məmmədov, Məhəmməd Əsədov və Tofiq Kərimovla.
Ağdərədə rəis olanda isə 24 gün İsgəndər Həmidovla. Yuxarıdakı
hər üç nazir mənimlə hesablaşırdılar, çünki mənim vəzifəmə öz
arzusu ilə getməyə heç kim razı deyildi.

Nazirlərdən Məhəmməd Əsədov çox çevik, hər şeyi qiy mət -
lən dirən adam idi. O, vətənini çox sevirdi. Əməkdaşların xidmətlərini
qiy mətləndirirdi. Torpaqlarımız uğrunda şəhid olmağa hazır idi.
Çox qorxmaz və cəsur insan idi.

Tofiq Kərimovun öz fikri yox idi. İsgəndər Həmidovla heç
söz-söhbətimiz olmadı, çün ki mən başa düşürdüm ki, onunla dil
tapmaq çətin olacaq.

5-ci sual: Ümidsiz olduğunuz hallarda, əliniz-qolunuz yanına
düşən vaxtlarda nə edirdiniz? Nə düşünürdünüz?

Cavab: Bu cür vəziyyət yarananda ölkəni tərk etmək, ölkədə
yaranmış xaosdan yaxa qurtarmaq və səriştəsiz insanları görməməyə
çalışırdım. Çünki o vaxtlar Azərbaycanda (1991-1993) ha ki miy -
yət davası gedirdi.

6-cı sual: Sizcə, o dövrdə Azərbaycan rəhbərliyinin hansı
səhvləri Qarabağın itirilməsinə səbəb oldu?

Cavab: Zəif hakimiyyət, səriştəsiz insanların hakimiyyətə
gəlməsi, ölkədaxili çəkişmələr, vahid komandanlığın olmaması,
müxtəlif zonalar üzrə cərəyan edən hadisələr, güclü dövlətlərin
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mövqeyinin öyrənilməməsi və onlara qarşı açıq nifrətin büruzə
verilməsi və s. bir sözlə, hakimiyyəti zəbt etmiş bir qrup insanın
şəxsi maraqları və ölkə daxili intriqalar. Milli birliyin yoxluğu.

7-ci sual: Sizinlə rus hərbçiləri arasında narazılıqlar olurdu-
mu?

Cavab: Bizimlə hərbçilər arasında narazılıq yaranmamışdır
– yadımda deyil. Ancaq tez-tez hərbçilərlə əməliyyat tədbirləri
keçirirdik, xidməti mübahisələr olurdu və həmin mübahisələr
təşkilat komitəsində çözülürdü. Bu işdə bizə ən yaxşı dəstəyi
komendant Safonov və Polyaniçko verirdi. Demək olar ki, 90%
mübahisələr mənim xeyrimə həll olunurdu.

8-ci sual: Xalqda o zaman ruslara etibar olmadığı halda, Siz
onlara necə güvənirdiniz?

Cavab: Lətifəsi bizdən uzaq, deyir “nə” ilə dostluq et, an -
caq ağacını əlindən yerə qoyma… Biz sovet ordusunun əsgərləri
ilə birgə xidmət göstərirdik, hər an arxadan zərbə görə bilərdik.
Mən onlarla diplomatik davranmağa üstünlük vermişəm. Çox eh -
ti yatla hərəkət etmişəm. Həmin dövrdə hərbçilər təkcə ruslardan
iba rət deyildi. Müxtəlif millətlərin nümayəndəsi var idi. 

Mən ancaq özümə güvənirdim. Çünki hər an, hər saat hər
cür hadisə baş verə bilərdi.

9-cu sual: Necə oldu ki, Sizi yalnız qaynar və münaqişəli
rayonlara təyin edirdilər?

Cavab: Həmin dövrdə (1988-93-cü il) müharibə gedən əra -
zi lərdə rəhbər vəzifəyə getməyi heç kim arzulamırdı. Çünki bu
çox riskli iş idi. Məni Şuşa rayon Daxili İşlər Şöbəsindən DQMV-
nə Dİİ-nin rəis müavini təyin etdilər, yəni vəzifəmi böyütdülər.
Ağ dərədən isə qarətçilərə qarşı mübarizə apardığıma görə. Ölkədə
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tam dağınıqlıq, özbaşınalıq hökm sürürdü. çoxlu silahlı dəstələr
möv cud idi. Hər bir komandir mənəm-mənəm deyirdi. Çoxlu qar -
şı durmalar var idi. Sanki Azərbaycanın sonu idi. Respublika idarə
olun murdu. Mən isə efir vasitəsilə öz fikrimi söyləyirdim və s.

10-cu sual: Qardaşınız Xocalıda şəhər polis şöbəsinin rəisi
idi. Onun taleyi üçün narahat olurdunuzmu? ona ən çox hansı
məsləhətləri verirdiniz?

Cavab: Qardaşım Sabirin də ən ağır dövrdə DQ-də Xocalıda
xidmət etməsinin baiskarı mən olmuşdum. Çünki M.Əsədov
biləndə ki, o mənim qardaşımdır, demişdi ki, onsuz da DQ-a xid -
mətə getməyə hər adam cürət etmir, mən ora layiq kadr tapa bil -
mi rəm, elə get qardaşınla baş-başa ermənilərə qarşı vuruşun.

Çox çətin situasiya yaranmışdı. Bizim ikimizdən birimiz ax -
şam, gecə evə gəlməsəydik, bütün qohum-əqrəba, qardaş-bacı,
atam-anam yatmırdılar ki, başlarına nə hadisə gəldi.

Mən ona «daima özünü və əməkdaşlarını qoru, hər saat, hər
gün onları təlimatlandır» deyirdim. Onun Xocalısı çox çətin
durumda idi. Çünki Xocalı dörd bir tərəfdən ermənilərlə əhatə
olunmuşdu. Mən tez-tez gecələr postları yoxlayanda onların
ayıqlığı və hazırlığı yüksək səviyyədə olurdu.

Lakin bütün bu əzab-əziyyətə baxmayaraq onun da xidməti
qiymətləndirilmədi. Əksinə, çalışırdılar ki, onu ləkələməklə, məni
də ləkələsinlər. Lakin bacarmadılar. Çünki biz saf və şərəflə
xidmət etmişik. Bu gün də keçmişimizlə fəxr edirik.

11-ci sual: Girovların azad edilməsi əməliyyatı ətraflı təsvir
edilmir. Bu haqda geniş danışmaq olmazmı?

Cavab: Girovların azad olunması barədə daha geniş danışmaq
olar. Bu heç də qəhrəmanlıq deyil. Yalnız bir neçə girov dəyişdirilməsi
barədə danışsam, kifayət edər. Məsələn:
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1990-cı ilin yanvar ayının 20-də («Zəhmli polkovnik» s. 83-
84) mənim tabeçiliyimdə işləyən 4 nəfər polis işçisini: Hafiz,
Səfər, İlqar və Elçini ermənilər girov götürmüşdülər…

Ümumiyyətlə girov düşmək, əsr düşmək dəhşətdir...

14 noyabr 1991-ci il tarixdə DQMV prokurorunun müavini
Şükür Həbib oğlu Rzayevin girov düşməsi və s. Girov dəyişmələr
çox olub.

12-ci sual: Qarabağ könüllü müdafiə dəstələri ilə əlaqəni
necə qururdunuz? Axı, ruslar tərəfundən sizin hər hərəkətiniz
izlənirdi?

Cavab: Mən demək olar ki, mütəmadi olaraq, Ağdam ray-
onunda, Şuşada və digər sərhəd rayonlarında mövcud olan könüllü
müdafiə dəstələrinin qərargahında görüşlər keçirirdim. Ən sıx
əlaqəni Ağdamda mili qəhrəman fred Asiflə, ala Yaqub (Qatır
Məmmədlə), Ağdam xalq cəbhəsinin sədri Eldar Bağırovla, Şirin
Mirzəyevlə görüşərək erməni təxribatlarının qarşısını almağa
tədbirlər görürdük. Eyni zamanda general Ərşadın dəstəsilə.

Burada bir məqam var idi. Onlar DQMV-nin ərazisinə girə
bilmirdilər. İçəridə olan yalnız mən və mənim milis əməkdaşlarım
idi. Mən tez-tez onlara istiqamətlər verirdim ki, nə etsinlər,
təxribatlara uymasınlar. Çünki hərbçilərlə toqquşma baş verə
bilərdi. Biz bir nöqtəyə vururduq. Onlar hamısı mənə böyük
hörmətlə yanaşırdılar. Hətta narahat idilər ki, biz qardaşlar odun-
alovun içərisindəyik.

13-cü sual: Şuşanın müdafiəsini necə təşkil edirdiniz?

Cavab: Şuşa özu-özlüyündə, relyefinə görə müdafiəyə
ehtiyacı olmayan bir ərazidə yerləşirdi. Mən Şuşada milis şöbəsinin
rəisi olanda şəhərin dörd tərəfində könüllü dəstələrin, əhalinin
köməyi ilə postlar qurmuşduq. Bu işdə mənə ən yaxın köməkçi
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rayon Xalq Deputatları Sovetinin sədri Mikayıl Gözəlov idi. Bütün
silahları əhalidən və milislərdən yığmışdılar.

Lakin mənim təşəbbüsümlə 1989-cu il noyabrın 3-də Şuşanın
ermənilər yaşayan kəndlərində Qaladərəsi, Daşaltı, Kirov, Eqsaoqda
tədbir keçirib Gorusdan (Ermənistandan) gələn vertolyotu 28
nəfər yaraqlılarla həbs etdik. (bax: «Zəhmli polkovnik», s. 77, 79-
84).

14-cü sual: Kovalyovla münasibətinizə, Polyaniçko ilə necə
və nə az yer verirsiniz. Onunla təmasınız az olub?

Cavab: Kovalyovla və Polyaniçko ilə mən demək olar ki,
hər gün, hər an bir yerdə olurduq. Onların hər ikisinə qarşı sui-
qəsd olanda mən də onlarla bir yerdə olmuşam. Biz ən azı ayda 2-
3 dəfə Bakıya, Daxili İşlər Naziri M.Əsədovun qəbuluna gedirdik.
Nazirlə təkbətək görüşlərimiz olurdu, əvvəl Kovalyov qəbula
girirdi, sonra isə mən. Kovalyovun nazirə verdiyi məlumatları
təhlil və müqayisə edirdik.

15-ci sual: Ağdərədə rəis olanda Azərbaycanın dövlət
qurumları ilə problemləriniz olurdumu? Problemlər ən çox nədən
qaynaqlanırdı?

Cavab: Mən 9-cu sualın cavabında izah etdim. Ən çox
problem qarətlə bağlı idi. Sərhəd rayonundan axışıb gələn bəzi
vətəndaşlar, könüllü dəstələr qarətə, talana gəlirdi. Biz isə onlara
qarşı tədbirlər görürdük. Az qalırdı silahlı toqquşmalar baş versin.
Çünki Ağdərədə milisdən başqa digər dövlət qurumları yox idi.
hərbçilərlə az qalırdı xoşagəlməz toqquşmalar baş versin. Həm də
Ağdərənin müdafiəsi bizim öhdəmizə düşürdü. Mən tez-tez Ağdam
və Tərtər rayon milis şöbəsinin rəisləri ilə mübahisələr edirdim ki,
Ağdərəyə avtomaşın buraxmasınlar.

16-cı sual: Ən çox hansı hadisələrlə bağlı ürəyinizdə de yil -
mə miş sözünüz var?
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Cavab: Ürəyimdə çox şey var. Ən ağır dövrləri 1988-1992-
ci illər DQMV-də, Ağdərədə xidmət etmişəm. Əlbəttə, bu gün
həmin şərəfli xidmətimə görə fəxr edirəm. Özlərini qəhrəman
kimi təqdim edən insanlar məni görəndə danışmağa (müharibədən)
cəsarət etmirlər.

Bir epizod yadımdadır:

Mən DQMV Dİİ-nin rəis müavini idim. Kadrlar şöbəsinin
rəisi erməni Ariqam Petrosyan (may 1991-ci il idi) mənə dedi ki,
yoldaş Mamedov, siz bu riski etməklə yəqin xalqınızın qəhrəmanı
olacaqsınız. Ancaq mən inanmıram ki, bu çətinliklərdən sağ-
salamat qurtulacaqsınız. Yaxşısı budur, oradan çıxın. Siz milisdən
çox diplomat vəzifəsini yerinə yetirirsiniz. Hər an sizinlə bağlı
bədbəxt hadisə baş verə bilər.

Mənim bir günahım var. O da Allah-təalanın bu günə qədər
mənə qismət etdiyi can sağlığı, yaşamağım və xalq arasında “xalq
qəhrəmanı” adının səsləndirilməsi. Məni tanıyanlar, görənlər tez-
tez bu sözləri səsləndirirlər. Hər hansı bir kağız üzərinə işıqlandırılan
Milli qəhrəman adındansa, əsl xalq qəhrəmanı olmaq şərəflidir
(Qaçaq Nəbi, Qatır Məmməd və b.)

17-ci sual: Erməniləri qanlı talanlar, təxribatlar törətdiyinə
görə onları həmişə dialoqa dəvət etmisiniz. Bu dövlət siyasəti idi,
yoxsa ermənilərlə dialoqa inanırdınız?

Cavab: Ermənilərin dialoqa dəvət edilməsi milisin işi deyildi.
Bu işlərlə Təşkilat Komitəsi və Bakıda yerləşən aidiyyatlı orqanlar
məşğul olurdu. Yalnız cinayət xarakterli hadisələr baş verəndə
görüşlərimiz təşkil olunurdu. Yalnız hərbçilərin və Təşkilat Ko -
mi təsinin əməkdaşlarının vasitəçiliyi və iştirakı ilə.

Biz onlara heç vaxt inanmırdıq. Onların səmimiyyəti yox
idi. Onlar yalnız daşnaksütun partiyasının nizamnaməsi ilə
işləyirdilər.
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18-ci sual: Qarakənd və Xocalı hadisələri ilə bağlı suallar
ortaya atırlar. Sizcə niyə?

Cavab: Bu suala cavab belədir: Özlərini reklam etmək
istəyən və bu hadisələri görməyən bəzi televiziya verilişlərində
sanki döyüşüblər və s.

Hörmətli Rüstəm müəllim, mən bu məsələ ilə əlaqədar sizə
«525-ci» qəzetdə çap olunmuş müsahibəmi təqdim etmişəm. Xahiş
edirəm onu da oxu!!!

19-cu sual: Siz müharibə dövründə Qarabağda xidmət et-
misiniz. Özünüzü hərbçi, yoxsa polis zabiti kimi qəbul edirsiniz?

Cavab: Mən həm hərbçi kimi, həm polis kimi, həm də dip -
lomat kimi xidmət etmişəm. Çünki o dövrdə diplomatiyam
olmasaydı, bu günə qədər yaşamazdım.

Hal-hazırda isə bir müəllim, ziyalı kimi özümü görmək
istəyirəm. Çünki o əzab-əziyyətdənsə, qiymətsiz qalmış xidmətdənsə,
bir elmi məqalə yazmaq, mühazirə oxumaq bu gün mənim üçün
çox mənfəətli və qiymətlidir. Bu gün respublikamızda elələri var
ki, guya erməni başı kəsib və özünü qəhrəman kimi qələmə verir.

Bəyəm insan insanın başını kəsər? Bu, vəhşilikdir. Adam
düşmənini öldürər, qətlə yetirər. Lap erməni olsun, ya da faşist.
Bu cür «qəhrəmanlara» nifrət edirəm. Onları dəstəkləyənlərə də
yazığım gəlir. Bəlkə də bu cür «qəhrəmanlar» silah tutmağı da
bilmirlər. 

20-ci sual: Sizə qarşı hansı ədalətsizliklər sizi ağrıdır?
Cavab: Ümumiyyətlə, bütün ədalətsizlikləri qəbul etmirəm.

Vicdanı olan, xidməti olan hər bir insanı ədalətsizlik ağrıdır. Mən
yaşadığım bütün dövrlərdə xalqıma, elimə, obama xidmət etməyimlə
fəxr etmişəm.

Mən kiməsə, özümdən böyük vəzifədə olanlara həmişə
hörmətlə yanaşmışam. Ancaq hər hansı bir fərdə xidmət etməmişəm.
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Lakin gözümün qarşısında bu yolu tutanlar yüksəliblər., yüksək
çinə, rütbəyə nail olublar. Bu cür insanlara nifrət etmişəm. Bu cür
xidmətlərə qiymət verən rəhbərlərə nifrət etmişəm. Bax, bu cür
ədalətsizliklər məni ağrıdır. Bəzən bu cür yaltaqlara dəstək verənləri
görəndə nifrətim daha artır.

Fərdlərə xidmət edənlər qiymətləndiriləndə tam ədalətsizliyin
şahidi olursan. Hətta bu cür yüksək rütbələr alanlar da çoxdur.
Bax, bu cür ədalətsizliklərə dözmək çətindir. Həyatda şərəflə ya -
şa maqdan yüksək heç nə ola bilməz.

21-ci sual: Haqqın, ədalətin zəfər çalacağına inanırsınızmı?

Cavab: Normal cəmiyyətdə yaşayan insan daima ümidlə
yaşayır. Vaxtı ilə mən Buxara vilayətində yaşayanda mənim rəisim
Curakul Qafurov tez-tez dediyi bir məsəl yadımdadır «kazak
terpi, atamanom budiş» (kazak səbr et, ataman olarsan). Odur ki,
hələ ki, inanıram!

22-ci sual: Girovluqdan azad etdiyiniz insanlarla sonralar
görüşünüz olubmu?

Cavab: Məxsusi olaraq görüşlərim olmayıb, ancaq təsadüfən,
məclislərdə ara-sıra görüşmüşəm. Ancaq mərhum Şükür Rzayevlə
tez-tez görüşərdik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox cəsarətli
və dəyərli insan idi. Qardaşı Əbülfət müəllim də gözəl insan idi.
Mən rəhmətliklə milis məktəbində işlədim. Çox riskli adam idi.
Ermənilər onu da girov götürmək istəmişdilər. Lakin bacarmamışdılar.
Ona ağır bədən xəsarətləri yetirmişdilər. Ümumiyyətlə, Şükür
mü əllimin ailəsi bu hadisələrdə ən çox zərər çə kən  ailələrdən idi.
Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun!

Həmin girovlardan bir çoxu dünyasını dəyişib. Allah hamısına
rəhmət eləsin.

23-cü sual: Hansı nazirin sizə köməyi dəyib, konkret olaraq
nədə?
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Cavab: Hansısa nazirin mənə köməyi dəyməyi mənim
xidmətimlə bağlı olub. Xidmətlərimə görə daima rütbələrim,
mükafatlarım, təltiflərim olub. Hansısa qara qaşıma, qara gözümə
görə köməyi dəyən nazir olmayıb. Ancaq xainlikdən, gözü
götürməməzlikdən pislik edən nazir də olub. Hətta inkişafıma
mane olan nazir də olub, təqib edən nazir də olub, adını demək
çirkinlik olar. Çox izləyib, təqib edib, ancaq heç nə əldə edə
bilməyib. Yoxsa məni …

24-cü sual: Sizin üçün qəhrəmanlıq nədir?

Cavab: Mənim üçün qəhrəmanlıq gözəl ailə, cəmiyyətdə
tutduğu saf mövqe, keçdiyi həyat yolunda çətinliklərə sinə gərmək,
xalqının etimadını qazanmaq, düşmənə qarşı amansız olmaq,
insanların həyatını qorumaq, torpaqlarının keşiyində durmaqdır. 

Bu gün qəhrəmanlıqdan danışmaq, mənim fikrimcə, tezdir.
Çünki baxmayaraq ki, xidmətlərim çoxdur, ancaq torpaqlarımızı
qoruya bilmədik. Nəticədə Qarabağımız, böyüklərimizin qəbirləri
erməni tap da ğındadır. Ən böyük arzumuzu gerçəkləşdirək, Qa ra -
ba  ğımıza böyük Qayıdış olsun, valideynlərimizin məzarlarını zi -
ya  rət edək, o zaman qəhrəmanlıqdan ağızdolusu danışa bilərik.

Elə o situasiyalardan sağ-salamat çıxmışam, mənim üçün ən
böyük qəhrəmanlıqdır.

25-ci sual: General Safonov haqqında nə deyə bilərsiniz?
Faktiki olaraq general vəzifəsində otursanız da, sizi bu ada təqdim
edə bilməzdimi?

Cavab: General Safonov V.N. DQMV üzrə hərbi komendant
idi. Çox savadlı, azərbaycanlılara meylli, obyektiv zabit idi. Onun
xidmətləri çox olub. Ermənilər onu da, Polyaniçkonu da sevmirdilər.
Safonova qarşı ermənilər tərəfindən sui-qəsdlər hazırlansa da,
bacarmadılar. Safonov özü Rostov şəhərində təqib olunduğuna
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görə yaşayış yerini dəyişib Volqoqrada köçdü. O da bir başa
Moskvanın göstərişi ilə DQMV-dən uzaqlaşdırıldı. Səbəbi isə
1991-ci ilin may ayında DQMV-n ərazisində passport rejimi
keçiriləndə ermənilərin yaşadıqları 24 kənd erməni boyeviklərindən
təmizləndi. Ona görə də həm Safonov həm də Polyaniçko vilayətdən
uzaqlaşdırıldı. Çünki, o vaxtlar ermənilər Moskvaya şəxsən Qor-
baçova şikayət etmişdilər. Hətda həmin dövrdə həm Stepanakertdə
və Yerevanda onların əleyhinə mütəmadi olaraq mitinqlər keçir-
ilirdi.

Məni general vəzifəsinə Azərbaycanda heç kim təqdim et -
mə di. Bu səlahiyyət Daxili İşlər Nazirinin funksiyasına aiddir. Sa-
fonov isə hərbçi idi.

Mən general vəzifəsində, Özbəkistan Respublikası DİN-nin
Baş Cinayət Axtarışı İdarəsində müavin idim (1992-1993-cü illər).
Onda da Ulu Öndər H.Əliyevin qayıdışından sonra mən də Azər -
baycana qayıtdım.

26-cı sual: Hamı sizin qəhrəmanlığınızdan danışır. Sizə
Milli qəhrəman adı verilməsini istəyirsinizmi?

Cavab: El gözü – tərəzidir. Mənim xidmətlərim xalqım
üçün olub. Hər hansı bir fərd üçün olsaydı, bəlkə də bu ada yi yə -
lə nərdim. Ümumiyyətlə, bu ada kimin layiq olmasını xalq bilər,
gə ləcək göstərər.

27-ci sual: Ən çox kimdən umursunuz? Niyə?

Cavab: Ən çox ədalətli insanlardan, haqq-ədalətdən umuram.
Mənə qarşı qəlbində xainlik edən insanlardan umuram. Ən çox o
insanlardan ki, mənim xidmətlərimin şahidi olublar. Mənim
xidmətlərimi dilə gətirməyən insanlardan, hansı ki, tez-tez kütləvi
informasiya vasitələrində çıxış edərək, özünü reklam edənlərdən.
Şahidi olmadığı hadisələrdən danışan ikiüzlülərdən umuram.
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Ən çox umuram o insanlardan ki, məni görəndə üzümə qarşı
tərifləyənlərdən, amma lazımi yerlərdə susanlardan.

Tanrımdan başqa, heç kimdən heç nə ummuram!

Sonda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki,
təvazökarlıqdan uzaq olsa da, ikinci bir azərbaycanlını göstərsinlər
ki, mənim qədər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə Xankəndində,
vilayətin bütün kəndlərində, Ağdərədə dəfələrlə, hər an ölümlə
qarşılaşa-qarşılaşa, ölümün üzünə dik baxa-baxa, əzab-əziyyətlə
xidmət etsin.

Ümumiyyətlə, ailə üzvlərimiz – böyük qardaşlarım Sabir,
mərhum Sahib və onun 4 (dörd) oğlu – İlham, Asəf, Müşfiq və
Fədai də hadisələr başlanan gündən sona qədər əllərində silah
ermənilərə qarşı mübarizə aparıblar.

Mən bütün bunları xalqıma, vətənimə borc kimi qiy mət lən -
di rirəm. Rütbə, ad, mükafat üçün xidmət etməmişəm və hətta ağ -
lı ma belə gəlməyib.

Ancaq bu gün ölkə prezidenti, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev əmr verərsə, mən və mənim qohumlarım yenidən cəbhəyə
atılar və layiqincə vuruşar. Mən bunları tam əminliklə Sizə de yi -
rəm…
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ÖRNƏK İNSAN HAQQINDA KİTAB

u____________________________________________

Polkovnik Sadir
M ə m m ə d o v

haq qında Azərbaycanın
gör kəmli alimi Rüstəm
Ka maldan çox eşitmişdim.
Rüs təm mənə istedadlı
şair-publisist Əbülfət Mə -
dət oğ lu nun “Zəhmli pol -
kov nik” kitabını da ver -
miş di – onu da gözdən
ke çirmişdim. Sadir Məm -
mə dov Qa ra ba ğın (Azərbaycanın) dəyərli oğullarından biridir.
Onun dəyəri yük sək vətənpərvərliyində və cəsurluğundadır. Sadir
ki mi qeyrətli polis zabitlərinin əxlaqı, həyat yolu gənc nəsil üçün
bir örnəkdir.

Sadir Məmmədov Qarabağın (Azərbaycanın) çətin və ağır
günlərində Özbəkistanda rahatlığını və uğurlu karyerasını buraxıb,
vətənə qayıdır. Sadir müəllim Qarabağda işlədiyi-vuruşduğu dövrdə
vəziyyət çox gərgin, qanlı-qadalı idi. Separatçılıq, terror bütün
vilayəti başına götürmüşdü. Gediş-gəliş, demək olar ki, kəsilmişdi.
Orda işləmək də, yaşamaq da təhlükəli idi. Hər oğul buna dözmür -
dü... Azərbaycanlıların vilayət polis (milis) şöbələrinə işə gö tü rül -
mə sində, Xocalıda polis şöbəsinin açılmasında Sadir Məmmədovun
əməyi olubdur. Şuşada, Xankəndində, Ağdərədə rəis kimi deyil,
bir hərbçi kimi, bir əsgər kimi xidmət edibdir. Sui-qəsdlərə,
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təqiblərə məruz qalıb, hər gün ölümlə üzləşibdir. Amma müqəddəs
məqsədindən dönməyibdir. Zəhmi və qorxmazlığı ilə ermənilərin
canına qorxu salıb, ağıllı və ehtiyatlı tədbirləri, yüksək qayğıkeşliyi,
insani keyfiyyətləri ilə əməkdaşlarını-silahdaşlarını düşmən xə ya -
nət lərindən və güllələrindən qoruyub saxlamışdır. Bunu kitabdakı
xa tirələr və etiraflar, polkovnikin ünvanına söylənilən səmimi
söz lər də təsdiq edir.

Rüstəm Kamalın bu kitabını maraqla oxudum. Polkovnikin
ləyaqətli (və halal!) həyatı, çəkdiyi çətinliklər, əziyyətlər, başına
gələn macəralar, ölüm-itim dolu şərəfli xidməti gözümün qabağında
canlandı. Onu ya xın dan tanıyanların, onunla bir yerdə Qarabağda
vuruşanların söz ləri, xatirələri bu dəyərli insanın obrazına inandırdı.
Rüstəm Ka mal düzgün olaraq qəhrəmanını canlı və bütöv obrazını
təqdim etmək üçün müxtəlif aspektlərdə xarakterini açıb göstərir,
portret ştrix lə rin dən, bədii detallardan bacarıqla istifadə edir.
İmkan daxilində xro noloji ardıcıllığı gözləyir, mövzunun imkan
verdiyi pafosun “do zasını” gözləyir. Faktlara istinad edir, mətbuat
materiallarından is tifadə edir – bu da təhkiyənin publisistik-sə -
nəd lilik ovqatını güc ləndirir. Kitabda Rüstəmin poetik ruhu da
hiss edilməkdədir. Su daşı, Mürsəqul kişi ilə bağlı epizodlarda və
s. epik sərbəstlik, lirik haşiyələr var.

Xalqımızın (bütün Qarabağın!) dəyərli oğlu, şücaətli və və -
tən pərvər polis za biti Sadir Surxay oğlu Məmmədov əsər qəhrəmanı
ol mağa la yiq dir. O, bunu şərəfli həyatı ilə qazanıbdır. Hələ bundan
son ra da ne çə-neçə kitablar yazılacaq...

Nizami Cəfərov,
AMEA-nın müxbir üzvü,

professor, millət vəkili



219

Tanı oğlunu, Vətən!

TƏLTİF OLUNMUŞDUR...

u____________________________________________

• Özbəkistan Respublikası DİN-nin Buxara Vilayət Aİİ-nin 10
may 1978-ci il tarixli 104 saylı əmrinə əsasən “Milis Əlaçısı”
döş nişanı ilə;

• SSRİ DİN-nin Akademiyasının 14 oktyabr 1983-cü il tarixli 424
saylı əmri ilə “Qüsursuz Xidmətə görə” III dərəcəli medalla;

• Azərbaycan SSR DİN-nin 6 iyul 1987-ci il tarixli 262 saylı əmri
ilə “ əla xidmətə görə” döş nişanı ilə;

• Dağlıq Qarabağ Vilayəti üzrə xüsusi komendaturanın 3405 hərbi
hissənin komandiri polkovnik L.Y.Çervotkinin 22 sentyabr 1988-
ci il tarixli əmri ilə II də rə cəli ”Xidmətdə fərqləndiyinə görə”
medalı ilə;

• Azərbaycan Respublikası DİN-nin “Fəxri Fərmanı” ilə (19 may
1989-cu il tarixli 208 saylı əmri ilə);

• Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 11 dekabr 1989-
cu il tarixli 085082 saylı fərmanı ilə “İctimai asayişin qo run ma -
sın da göstərdiyi xidmətə görə” medalı ilə;

• DQMV və ətraf raonların fövqəladə vəziyyət üzrə komendantı
general-mayor V.N.Safonovun 7 may 1990-cu il tarixli əmri ilə
“Tərifnamə” ilə;

• XXI əsr “Azərbaycan Ziyalıları layihəsinin Qalibi” diplomu ilə
(2005-ci il); 
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• “Naxçıvan” və “Araz” cəmiyyətləri rəyasət heyətinin qərarı ilə
da xili işlər orqanlarının inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə
“Mir Cəlal Paşayev” mükafatı ilə (2007-ci il);

• “Vektor” Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qə -
ra rı ilə “XXI əsrin Tanınmış Ziyalısı” Beynəlxalq diplomu ilə;

• İdeal sülhün təbliği sahəsindəki xidmətlərinə görə “Qalib Sultan”
dip lomu ilə (2013-cü il).

• Respublika Veteranlar Təşkilatının qərarı ilə vətənpərvərlik sa -
hə sindəki xidmətlərinə görə general Səməd bəy Mehmandarov
yu biley medalı iə (2016-cı il).
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ÖMRÜN SALNAMƏSİNDƏN
K A D R L A R
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Atası Surxay Məmmədov         Anası Saray xanım

Sadir Məmmədov 2 yaşında               Nəvəsi Sadir 2 yaşında
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Oğlu Turalla

Polkovnik forması geymiş
Tural Sadiroğlu



227

Tanı oğlunu, Vətən!

227

Soldan: anası Saray xanım, həyat yoldaşı Gülzar xanım, 
qızları Günel və Nigar, qardaşının nəvəsi Surxay

Soldan: Ülvi müəllim (xala oğlu), həyat yoldaşı Aynur xanım,
Könülün anası Rəna xanım, atası İlham müəllim, həyat 
yoldaşı Gülzar xanım. Ortada İlham müəllimin anası, 

Könülün nənəsi Əminə xanım
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Qızı Nigarla
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Oğlu Tural, gəlini Könül xanım və nəvəsi Sadir
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Kürəkəni Murad və nəvəsi Həcərlə
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Tanı oğlunu, Vətən!

Qızları Günel və Nigar ilə

Nəvəsi Həcər babaları ilə. Həcərin öz babası Rasim Şahmalıyev
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Qızı Günel, nəvələri Aylin, İdris və Sadir



233

Tanı oğlunu, Vətən!

233

Qardaşının nəvələri Surxay və Fərid ilə

Qaynı və qudası Nazim Şirinovla
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Tanı oğlunu, Vətən!

Qaynı oğlu və kürəkəni Anarla

Sadir, Sahib, Alina, Sabina və
Aylin



235

Tanı oğlunu, Vətən!

235

Nəvələri Aylin və Sadir

S.Məmmədov oğlu Turalın dostları ilə
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Nəvəsi Sadir 5 yaşında
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237

Soldan: qardaşım uşaqları Aqil, Asəf, Elşən, Elnur, İlham, Fədai,
Müşfiq, Tural və bacım oğlu Tunar

S.Məmmədov nəvəsi ilə qohumlar arasında. Soldan: Murad,
Tural, İlham müəllim, Rəşad, Feyruz və Teyyub
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Qardaşı nəvəsi Alina

238

Bacısı oğlu Şamxal Tokio şəhərində
Bacıoğlu Tunar
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Bacıoğlu Tunar və qardaşı oğlu Elşən

Moskva. Rusiya Federasiyası DİN-in Moskva Ali Hüquq
Məktəbinin müdavimi, oğlu Turalın andiçmə mərasimində
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240

Bacısı Sara oğlanları Şamxal və Tunarla. Tokio, avqust, 2016-cı il

Böyük qardaşı Sahib və oğlanları Müşfiq və Azər
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Xocalı soyqırımı mövzusunda çıxış edərkən – 25.02.2011-ci il
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242

Kafedrada
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Akademik Kamal Abdulla mükafatı təqdim edir

Yazıçı-publisist Y.Pompeyev və akademik Kamal Abdulla. 
S.Məmmədov çıxış edir
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Tanı oğlunu, Vətən!

244

Rüstəm Kamal, Şaban Hüseynov (BSU)

Əsgər Əhməd və S.Məmmədov tələbələrlə
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Beynəlxalq konfransa hazırlıq

Yazıçı-publisist Yuri
Pompeyevlə (sağda) görüş

Sadir Məmmədov və Şirinbəy Əliyev
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Universitetin Elmi Şurasında

“Araz” Cəmiyyəti polkovnikə Mir Cəlal Paşayev
mükafatını təqdim edərkən
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247

Əsgərlərlə görüş
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Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsində müşavirə zamanı

248

NBPİ-də müşavirədə Novruz Novruzov ilə
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Həmyerlisi, Azərbaycanın xalq artisti Arif Babayevlə

Eloğlusu, Azərbaycanın xalq artisti Qədir Rüstəmovla
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Dostları Sabir Hüseynov və Bəhram Yaradanquliyev

Dostları: 1-ci sinifdən bir yerdə oxuduğu, 60 ildən çox 
dostluq etdiyi Şahin Ələkbərov və Füzuli müəllim
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251

S.Məmmədov Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyeva 
ilə birlikdə universitetin 70 illik yubiley tədbirlərində iştirak etmək 

üçün Bakıya gəlmiş xarici qonaqlarla. 16.12.2016

Soldan: Sabir Hüseynov, Şəmsəddin Axundov. 2000-ci il
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Tanı oğlunu, Vətən!

252

Professor Habil Qurbanov və Sadir Məmmədov 

S.Məmmədov çox hörmət bəslədiyi dostu Ramin müəllimlə
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Tanı oğlunu, Vətən!

Soldan: Ziya Yusifzadə, Sabir Hüseynov, Ənvər Rəhmanov

Dostları: Əlirza Süleymanov və Zaur Rzayevlə



254

Tanı oğlunu, Vətən!

Dostları professor Habil Qurbanov və 
yazıçı-publisist Mustafa Çəmənli

Uşaq-gənclər kitabxanasında Qarabağ mövzusunda çıxışı zamanı
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Moskva. Qızıl Meydanda



256

Tanı oğlunu, Vətən!

256

Azərbaycan mətbuatının səhifələrində
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Rüstəm Kamal – tənqidçi, 
ədəbiyyatşünas, esseçi. 2 iyul 
1962-ci ildə Rustavi şəhə-
rində anadan olub. 1979-cu 

ildə Qazaxın İkinci Şıxlı kənd orta məktəbini bitirmişdir. İ.Kant 
adına Rusiya Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini, aspiran-
tura və doktoranturanı bitirib. Filologiya elmləri doktorudur. 
Azərbaycanın bir çox ali məktəblərində müxtəlif vəzifələrdə (ka-
fed ra müdiri, dekan) çalışıb. Hazırda Bakı Slavyan 
Universitetində Azərbaycan ədə biy ya tı kafedrasının 
professorudur. 2010-cu ildə Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər 
Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.

Prezident təqaüdçüsü (2001, 2011), "Qızıl Kəlam" mükafatı 
laureatı olmuşdur. Bir çox monoqrafiyaların və filoloji esselərin 
müəllifidir.
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