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Şəkildə: Fikrət Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının görkəmli hüquq-

şüası, III dərəcə Dövlət Ədliyyə müşaviri Şükür Rzayevlə 
birlikdə 

 
Mən həyatda çox insanlarla ünsiyyətdə olmuşam. Cina-

yətkarlara qarşı, öz əməllərini ört-basdır edənlərə qarşı döyüşmü-
şəm. Həmişə haqqın tərəfində olmuşam. Qarabağda döyüş 
gedərkən erməni quldurlarına və onların havadarlarına qarşı 
göstərdiyim fəaliyyət hələ uzun müddət çoxlarının yaddaş-
larından silinməyəcəkdir. O dövrdə öz həyatını, canını xalqın 
azadlığı uğrunda qurban verməyə hazır olan vətənpərvər insanlar 
mənim xəyalımdan çıxmır. Döyüşçülərimizdən, döyüşçü ruhunda 
olan komandirlərdən biri Fikrət Nəbiyev xalqımızın azadlığı və 
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xoşbəxt gələcəyi naminə döyüşlərdə könüllü olaraq 5 il fəaliyyət 
göstərmişdir. O, təkcə Ağdam bölgəsində döyüş üçün 2000-dən 
çox əsgər və zabitin hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. Elə bu 
döyüşçülərin şücaəti nəticəsində Ağdam uzun müddət erməni 
təcavüzündən müdafiə olunmuşdur. Fikrət Nəbiyevin döyüş 
fəaliyyəti haqqında AzTV1 kanalında sənədli filmlər nümayiş 
etdirilmişdir. Həmin verilişlərdə şahid ifadələri və arxiv 
materiallarına əsaslanan faktlar göstərilmişdir. Mətbuat 
səhifələrində də həmin faktlara rast gəlmişəm. Bu faktlardan 
birində göstərilir ki, Fikrət Nəbiyev öz komandirini və şəxsi 
heyətin bir hissəsini ölümdən xilas etməklə qəhrəmanlıq 
nümunəsi göstərmişdir. Azərbaycan xalqı belə oğullarla fəxr 
etməlidir. 

Mən ona «niyə sən Milli Qəhrəman deyilsən?» -sualını 
verdim. O utancaq və təvəzökar bir nəzərlərlə üzümə baxaraq 
düşüncələrə daldı.  

Ümidvaram ki, Fikrət Həbib oğlu Nəbiyevin bu xidmətləri 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin diqqətindən kənarda qalmayacaq və onun 
tərəfindən layiqincə qiymətləndiriləcəkdir.. 

 
 

ŞÜKÜR RZAYEV 
III dərəcə dövlət ədliyyə  

müşaviri 
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Şəkildə: Fikrət Nəbiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar Institutunun «Cinayət 
hüququ və cinayət prosesi» şöbəsinin müdiri, hüquq elmləri 
doktoru, polkovnik soldan Alxas Kişiyev, tanınmış 
hüquqşünas fəlsəfə elmləri namizədi, Baş Ədliyyə müşaviri 
Yaşar Əliyev, sağdan elmi işçi, hüquqşunas Elvar Xəlilovla 
birlikdə 

 
Azərbaycanda xalqımızın çoxdan arzuladığı müstəqil dövlət 

yarandı. Ermənilər isə öz havadarlarının köməyi ilə Qarabağ 
torpaqlarını zəbt etmək, sonradan isə «böyük ermənistan» 
yaratmaq xülyalarını həyata keçirmək istəyirdilər. Qarabağ 
uğrunda müharibədə iştirak edənlərin içərisində tanıdığım Fikrət 
Həbib oğlu Nəbiyev də var idi. Fikrət cəsur bir insan, öz torpağını 
sevən vətəndaş kimi böyük igidliklər göstərərək müstəqil 
Azərbaycan Respublikasını mərdliklə qorumağa başladı. 
Həyatının beş ildən artıq bir dövrünü könüllü olaraq ancaq döyüş 
bölgəsində ölüm-dirim mübarizəsinə həsr etdi. Döyüşlərin birində 
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Fikrət müəllim Sovet Ittifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədov kimi 
öz həyatını təhlükə altına ataraq komandirini və onlarla 
döyüşçünü ölümdən xilas etdi. Təkcə bu igidliyinə və şücaətinə 
görə Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev Azərbaycan Respublikasının 
Milli Qəhrəmanı adına layiqdir. 

Həyatın bütün acılarını dadmış və əzablarına qatlaşmış 
Fikrət müəllim döyüşlərdən sonra Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar 
Institutunda elmi tədqiqatla məşqul olaraq, dissertasiya işi 
müdafiə etmiş və fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almışdır. Beləliklə Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev hərbi işdə olduğu 
kimi elmi sahədə də öz sözünü demişdir. 

 
ALXAS KIŞIYEV 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqi-
qatlar Institutunun «Cinayət hüququ və 
cinayət prosesi» şöbəsinin müdiri, 
hüquq elmləri doktoru, polkovnik 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, müharibə 

veteranı, 2002-ci ildən Prezident təqaüdçüsü, Qarabağ bölgəsinin 
ağsaqqalı Ələsgərov Sədrəddin Fəxrəddin oğlu ilə birlikdə 

 
Ələsgərov Sədrəddin Fəxrəddin oğlunun ifadəsi: (1929-

cu il təvəllüdlü Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, müharibə iştirakçısı, 
2002-ci ildən Prezident təqaüdçüsü, Qarabağ bölgəsinin 
ağsaqqalı, övladlarından 4-ü Erməni təcavüzkarlarına qarşı 
döyüşmüşdür). Mənim oğlum komandir Fikrət Nəbiyevin əsgəri 
Ələsgərov Elşən Güllücə kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə 
yaralanmış, müalicə olunduqdan sonra yenidən öz hərbi hissəsinə 
qayıdıb Vətən uğrunda 5 il döyüşmüşdür. Mən mütamadi olaraq 
hərbi hissədə olurdum. Polk komandiri, igid sərkərdəmiz, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şirin Valeh oğlu Mirzəyevin 
minaya düşüb şəhid olduğunu eşitdim. Çox məyus oldum. Ən 
yaxşı döyüşçü zabitlərimizi itirirdik. Hərbi hissədə xüsusi nüfuza 
malik olan Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev həm erməni 
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təcavüzkarlarına qarşı, həm də batalyonun sağlam qüvvələri ilə 
birlikdə daxili təxribatların və terrorların qarşısını almaqda 
müstəsna qəhrəmanlıq göstərən bir zabit olmuşdur. Belə 
oğlullarla Azərbaycan xalqı fərx edir. Fikrət Nəbiyevin-
Azərbaycanın layiqli oğlunun qəhrəmanlıqları xalqımızın 
qəhrəmanlıq salnaməsinə yazılmalıdır. Onu Azərbaycan 
Respublikasının Milli Qəhrəmanı kimi fəxri ada layiq hesab 
edirəm. Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev bizim milli qürur hissimiz, 
qəhrəmanlıq nümunəmiz və qələbəmizin əsasını təşkil edə bilən 
cəngavərlərimizdəndir. Ümüdvaram ki, Ulu Öndərimiz Heydər 
Əliyev irsini laiqincə davam etdirən hörmətli prezidentimiz İlham 
cənablar Əliyev Fikrət Həbib oğlu Nəbiyevin qəhrəmanlıqlarını 
layiqincə qiymətləndirəcəkdir.  

 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, müharibə veteranı, 2002-ci ildən 

Prezident təqaüdçüsü, Qarabağ bölgəsinin ağsaqqalı Ələsgərov 
Sədrəddin Fəxrəddin oğlu 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar 
İnstitutunun «Fəlsəfə tarixi» şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, 
professor Zümrüd Quluzadə ilə birlikdə 

 
 
 

TANKIN ÖNÜNDƏ DÖYÜŞƏ GEDƏN VƏTƏN  
OĞLU HAQQINDA 

 
Azərbaycan yalançı vətənpərvərlər, rüşvətxor, ləyaqətsiz 

məmurlar, buqələmun alimlər sayəsində yox, mərd, ləyaqətli, 
gördüyü bütün işlərdə – istər döyüş istər elmdə, yüksək 
professionallıq nümayiş etdirən Fikrət Nəbiyev kimi şəxsiyyətlər 
sayəsində tarixini davam edir.  

Mən fəxr edirəm ki, Fikrət müəllimlə (müəllim sözünü 
ehtiramla deyirəm) eyni vaxtda, eyni institutda işləyirəm və 
vaxtaşırı namərdliyin geniş yayıldığı dünyada bu mərdin daxili 
enerji və ağrını təzahür edən sərt simasını görürəm. 
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Allah onu və ona bənzər insanları Azərbaycana çox 
görməsin.  

Fikrətin anasına minnətdarlıq hissi və ən xoş arzularla  
 
 

Fikrətin institut üzrə həmkarı  
 

ZÜMRÜD QULUZADƏ 
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 
Tədqiqatlar İnstitutunun «Fəlsəfə 
tarixi» şöbəsinin müdiri, fəlsəfə 
elmləri doktoru, professor. 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA –ın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 

Tədqiqatlar İnstitutunun «Politalogiya» şobəsinin müdiri, professor 
Əlikram Tağıyevlə birlikdə 

 
 
 

QARABAĞ HƏSRƏTİNDƏ 
 

Vətənpərvərlik tərbiyəsində zəif yerlərimizdən biri təcrübəli 
hərbiçilərimizin həyat və döyüş yolunun kifayət qədər öyrənilib 
təbliğ olunmamasıdır. Bu baxımdan kapitan Fikrət Nəbiyevin 
keçdiyi həyat yolu gənclərimizə bir örnək ola bilər. Onlar da 
Fikrət müəllim kimi onlarla döyüş yolu keçmiş oğlan və 
qızlarımızın həyat salnaməsinə dərindən yiyələnməlidirlər. Fikrət 
kimi mərd oğullar döyüş bölgələrində qəhrəmanlıq göstərərkən 
onun yaşıdları sayıla biləcək bir çox meşşan əhval-ruhiyyəli 
gənclər gecə-gündüz kafe və restoranlarda, xüsusi maşınlarda hər 
cür komfortu olan villalarda veyllənirdilər. Elə onun nəticəsidir 
ki, biz Qarabağ uğrunda gedən döyüşləri uduzduq, erməni kimi 
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murdar xislətli bir millətin əsirinə çevrildik. Amma bütün bunlar 
müvəqqətidir. Fikrət kimi oğulları olan Vətən bunu erməniyə 
bağışlaya bilməz. 

 
Müqtədir şairimiz Hüseyn Cavidin yazdığı kimi: 
Mənə gülməkdəsiniz, gərçi bu gün, 
Var yarın sizlər üçün qorxulu gün. 
O zaman, iştə, ölənlər dirilər, 
Kim nə yapmışsa, cəza çəkdirilər. 
 

Ermənilərin bu müvəqqəti üstünlüyü bizim mərd 
əsgərlərimizin günahı ucbatından olmadı. O vaxtkı siyasi şərait, 
hakimiyyət uğrunda çəkişmələr, ermənilərin qlobal miqyasda 
apardıqları təbliğat kompaniyası, güclü lobbi yaratmaları, habelə 
beynəlxalq erməni icmasının köməkliyi və yardımı, daha yaxşı 
silahlanmış olmaları və xarici muzdlu qüvvələrdən istifadə 
etmələri onları irəli saldı. Bizdə isə o vaxtkı başbilənlər 
erməniilərlə mübarizə aparmaqdansa bir-birlərini qırıb-çatırdılar. 
Yenə də Hüseyn Cavidə müraciət edək: 

 
İdrakı sönük başçıların xisləti ancaq, 
Etmiş, edəcək milləti əllərdə oyuncaq. 
 

Lakin ümummilli siyasi liderimiz Heydər Əliyevin xalq 
tərəfindən hakimiyyətə gətirilməsi vəziyyəti dəyişdi. Erməni 
təcavüzü dayandırıldı, atəşkəsə nail olundu. Ölkənin daxilində və 
xaricində yeridilən konstruktiv siyasət öz bəhrəsini verdi, siyasi 
stabillik yarandı. Bundan istifadə olundu və ordu yenidən 
quruldu. İndi bu ordu istənilən anda düşmənə layiqli cavab 
verməyə hazırdır və verir də. Möhtərəm prezidentimiz İlham 
Əliyevin gərgin fəaliyyəti sayəsində Qarabağ probleminin həlli 
yolunda qızğın və məqsədyönlü iş gedir. Heç şübhə yoxdur ki, 
düşmən ram olub sülhə qol qoymazsa, onminlərlə Fikrət kimi 
oğlu olan Azərbaycan xalqı ayağa qalxacaq, öz milli ləyaqətinin 
bərpası uğrunda silaha sarılacaqdır. O zaman Fikrət kimi qəlbi 
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Vətən eşqilə yanan bütün oğullar öz sözlərini deyəcək, milləti və 
vətəni bu biabırçılıqdan və rüsvayçılıqdan xilas edəcəkdir. 

Eşq olsun Fikrət kimi Vətən oğullarına! 
Qoy onların əməlləri gənclər üçün nümunəyə çevrilsin! 
 

 
ƏLIKRAM TAĞIYEV 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 
Tədqiqatlar İnstitutunun «Politolo-
giya» şöbəsinin müdiri, Fəlsəfə 
elmləri doktoru, professor 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA –ın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 

Tədqiqatlar İnstitutunun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri doktoru, 
professor Müstafayev Azər Xoşbəxt oğlu ilə birlikdə 

 
 
 

ADİLİKDƏN ADİLLİYƏ DOĞRU 
 
Daima düşünən və düşündürən, yorulmaq bilməyən, həmişə 

həqiqət axtarışında olan, qəlbi yaşamaq və qurmaq- yaratmaq 
eşqi ilə doyünən, böyük mərifət və qabiliyyət sahibi Fikrət Həbib 
oğlu Nəbiyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və 
Siyasi –Hüquqi Tədqiqatlar Institutunda qısa bir dövr ərzində 
işləməsinə baxmayaraq kollektivin dərin hörmətini qazana 
bilmişdir. Çünki həyatın o qədər də rəvan olmayan keşməkeşli 
yollarını uğurla keçmiş, daima mübarizədə mübarizliyini sübut 
etmiş, Qarabağ döyüşlərində həyat və ölüm arasında ölməzlik, 
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mərdlik, cəsarət pilləsinə yüksəlmiş, sadə, adi, eyni zamanda 
böyük insan- Fikrət müəllim məhz barmaqla sayıla biləcək adil 
və nadir insanlardandır. Cəsurluq, Vətən və torpaq təssübkeşliyini 
yaşayan və Qarabağ döyüşlərindən üzüağ və dəyanətlə dönmüş 
Fikrət müəllim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında 
çalışdığı dövrdə də öz kəsərli sözünü demişdir. 1998-ci ildə 
başlayan sosial və siyasi fəlsəfənin həm nəzəri, həm də, praktiki 
baxımdan böyük aktuallıq kəsb edən bir sıra problemləri böyük 
həvəs və maraqla tədqiq edən Fikrət müəllim bu sahədə də bir 
sıra gözəçarpan uğurlar qazanmışdır. Dediklərimizin əyani sübutu 
kimi göstərə bilərik ki, 2004-cü ildə AMEA-nın Fəlsəfə və 
Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar Institutunun nəzdində fəaliyyət 
göstərən Dissertasiya Şurasında «Siyasi təfəkkür cəmiyyətin və 
təbiətin qarşılıqlı münasibətləri kontekstində» adlanan sosial 
fəlsəfə ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə 
etmişdir. Dissertasiya Şurasının üzvlərinin yekdil qərarına görə 
dissertant özünü bacarıqlı tədqiqatçı, istedadlı alim, yetkin bir 
vətəndaş kimi göstərə bilmişdir. Daima yorulmaq bilməyən, öz 
üzərində çalışan bu elm fədaisi eyni zamanda elmi yaradıcılığını 
təhsillə, tədrislə bilavasitə əlaqələndirməyi bacaran şəxslərdəndir. 
Belə ki, universal biliyə malik Fikrət müəllim uzun illər 
respublikanın müxtəlif təhsil ocaqlarında gənc nəslin təlim 
tərbiyəsinə və onun dünyagörüşünün formalaşmasına xidmət edə 
biləcək mühazirələri ilə çıxış etmişdir. Yeri gəlmişkən göstərmək 
lazımdır ki, filosofun «Siyasi təfəkkür» adlı kitabı təkcə 
Akademiya sistemində çalışan alimlər tərəfindən deyil, həm də 
tədris ocaqlarında çalışan professor –müəllim və tələbə heyəti 
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Belə ki, Fikrət müəllim 
tərəfindən bu istiqamətdə görülən işlər onlara Azərbaycanda 
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsini aşılamaq sahəsində 
tələbələrdə, gənclərdə yeni siyasi təfəkkürün, siyasi mədəniyyətin 
və siyasi dünyagörüşün formalaşması prosesinə ən layiqli tövhə 
sayıla bilər. Öz bənzərsizliyi və ləyaqəti ilə insanların dərin 
hörmətini, sevgisini qazanmış Fikrət müəllim haqqında qələmə 
aldığım sözlər söz xatirinə deyilmiş, sözgəlişi gözəl sözlər deyil, 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  16 

bunlar Böyük Insan (bizdə təəssüf hissi ilə də olsa deməliyik ki, 
çox zaman böyük insan dedikdə böyük vəzifə sahibi nəzərdə 
tutulur) haqqında deyilən real fikirlərdir. 

Bizim tanıdığımız Fikrət müəllim məhz belə nadir və böyük 
Insanlardandır. 

 
 

MÜSTAFAYEV AZƏR XOŞBƏXT OĞLU 
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor 
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GIRIŞ 

 
Cəmiyyətdə yaşayan insanların hər biri fərdi xarakterə 

malikdir. Həmin bu fərdi xarakter onlara öz mənşəyindən irsi 
olaraq keçir və bu ilahi keyfiyyət onun bütün ömrü boyu 
davranışını nizamlayır. Məhz öz təyinatı etibarı ilə öz həyatını 
qurmuş insan xoşbəxt ola bilər. Öz təbii təyinatına uyğun bir işlə 
məşğul olmayan şəxs isə bədbəxtdir. İnsan şüurlu fəaliyyətlə 
məşğul olduğu andan öz idealını gerçəkləşdirmək istəyir və bu 
istək ona ömrünün ən çətin və mürəkkəb illərini yaşadır. Ancaq 
insan bu çətin ömrü yaşadıqca yorulmur, incimir, əksinə sevinir, 
fərəhlənir. Arzularını gerçəkləşdirərək öz idealına yaxınlaşan hər 
bir şəxs yaşadığı ömrü məzmun etibarı ilə yaşayır, yaradır və öz 
mənliyini şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəldə bilir. Mənşəyi etibarı ilə 
irsi qüsurlara malik olan şəxs şəxsiyyət səviyyəsinə yüksələ bilmir, 
hətta həmin şəxsin idealı yüksək amallarla bağlı olsa belə, irsi 
qüsurlar ona mane olur. Bu monoqrafiyada öz şəxsi keyfiyyətləri 
ilə fərqlənən, xarakter etibarı ilə cəngavər ruhlu insandan, Fikrət 
Həbib oğlu Nəbiyevdən söhbət açacaq, onun döyüş fəaliyyəti 
haqqında şahid ifadələrini dinləyəcəyik. Eyni zamanda burada 
arxiv materiallarına və şahid ifadələrinə əsaslanan televiziya və 
mətbuat səhifələrində işıqlandırılmış məlumatlar veriləcəkdir. 
Sonra bu istiqamətdə elm adamlarının fikirləri dinləniləcəkdir. 
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İLK TƏƏSSÜRATLAR 

 
… Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev 1956-ci il yanvarın 15-də 

Lənkəran rayonunun Port-İliç qəsəbəsində dəmiryolçu ailəsində 
anadan olmuşdur. Atası Nəbiyev Həbib Cəbrayıl oğlu dəmir 
yolunda usta, baş usta, rəis vəzifələrində işləmiş, nümunəvi işçi 
kimi həmişə təriflənmiş və qiymətləndirilmişdir. Anası Nəbiyeva 
Mehrəngiz Əbülfət qızı dindar olmuş, Məşhədə getmiş, ərəb 
mütəxəssislərindən dərs almışdır və qaydaya görə dini təhsil 
haqda hüquqi sənəd almışdır. Eyni zamanda Ağdam Pedaqoji 
İnstitutunda oxumuş, ancaq ailə vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq 
institutu bitirə bilməmişdir.  

… Nənəmizin ifadəsinə görə bizim nəslimiz çox qədimdir. 
Hələ XX əsrin ilk dövrlərində bizim babamız ən varlı adam imiş. 
Ona görə də, dövlət tərəfindən göndərilən xüsusi təyinatlı 
yüzlərlə məmur ancaq babamızın qonağı ola bilərmiş. Nənəmgil 
yeddi qardaş, bir bacı olublar. Qardaşların demək olar ki, hamısı 
uzun müddət düşmənlərə qarşı döyüşmüş, öz cəngavərliyi ilə 
fərqlənmiş, ad qazanmış və şəhid olmuşlar. 

… Qəhrəmanımız Nəbiyev Fikrət Həbib oğlu da elə bu 
genetik konsepsiyada nəzərdən keçirilməlidir. Şəxsiyyət qüdrəti 
və cəngavərlik mənliyi onun alnına yazılmış qismətdir. Belə 
şəxslərin hünərini, qeyrətini heç olmasa etiraf etmək lazımdır. 
Dahi mütəfəkkirimiz Nizami Gəncəvinin sözü ilə desək, «hünərə 
göz yummaq bir hünər deyil»… 

Bəli, əvvəlcə Lənkəranda yaşayan Fikrət hələ kiçik 
yaşlarından öz fiziki imkanlarına və cəldliyinə görə 
valideynlərinin diqqətini cəlb edir. Beyləqanın (əvvəlki 
Жdanovun) Daşburun qəsəbəsində Orta məktəbə getmiş Fikrət 
sonra Mil üzümçülük sovxozunda, daha sonra isə Ağdamda 5 
saylı orta məktəbdə təhsil alır.  

 
 
 
 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  19 

 
 

 
Fikrət Nəbiyev Жdanov rayonunun Mil üzümçülük məktəbində 1-

ci sinifdə oxuyarkən (şəkili çəkən müəllim Qasımov E., 12.02.1963) 
 
Sonralar o, Ağdam şəhər internat məktəbində oxuyur və 

oxuduğu dövrdə əla qiymətlərlə qiymətləndirilməyə başlayır. 
Həmişə dərsə məsuliyyət hissi ilə yanaşdığını görən müəllim 
heyəti yaxşı oxuyan uşaqlarla -Qənimət Səfərov və Rafael 
Tarasovla birlikdə ona otaq ayırırlar.  

Fikrət başqa uşaqlardan öz iradəsilə fərqlənirdi. Bir gün 
məktəbin direktoru Şiraslan müəllim qiymət jurnalını götürüb 
təəccüblənir və soruşur ki, «Fikrət kimdir dursun ayağa?! (Fikrət 
ayağa durur) «Balam sinifdə səndən başqa şagird yoxdurmu? 
Deyəsən müəllimlər səndən başqa şagird tapmırlar. Hər gün, hər 
dərs durursan və beşini alıb oturursan. Çox maraqlıdır!» Fikrətin 
orta məktəbdə ən çox rəğbət bəslədiyi müəllimlər - Şiraslan 
müəllim, Xürrəm müəllim, Fazil müəllim, Ətiqə müəllimə, Cəfər 
müəllim, Şafa müəllim və Musa müəllim olmuşdu.  
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Fikrət müəllim (Orta məktəb illəri) 

 
Bu müəllimlər öz işinə məsuliyyətlə yanaşan şəxslər idilər. 

Belə ki, müstəsna hallarda və müəyyən edilmiş şərtlər əsasında 
bu müəllimlərdən rüblükdə əla almaq olardı. Məsələn, orta 
məktəbi bitirmək ərəfəsi idi. Fizikadan dərs keçən Fazil müəllim 
heç kimi əla qiymətlə qiymətləndirməzdi. Bir gün Fikrət Fazil 
müəllimə yaxınlaşır və onun əla qiymətlə qiymətləndirilməsi 
üçün nə etmək lazım olduğunu soruşur. Fazil müəllim isə ona 
bütün fizika kursunu öyrənməsini söyləyir. Belə bir şərt kəsir. 
«Əgər sən şagirdlərin qarşısında həmin kursa aid mənim 10 
sualıma düzgün cavab versən sənə beş verəcəyəm». Belə də olur. 
Təqribən 500 səhifədən ibarət olan fizika kursunu Fikrət düz bir 
həftə gecə-gündüz oxuyur, öyrənir və şərtə əsasən yazı taxtasının 
qarşısına çıxır. Müəllimin bütün suallarına düzgün və ətraflı 
cavab verən Fikrət əla qiymətlə qiymətləndirilir. 
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Fikrət Nəbiyev Orta məktəbi qurtardığı illərdə 

 
… O vaxt instituta girmək çox çətin idi. Belə ki, bir tərəfdən 

bürokratik əngəllər, digər tərəfdən planlı təsərrüfata əsaslanan 
dövlətdə tələbə olmaq indiki kimi asan deyildi. İnstituta qəbul say 
etibarı ilə də məhdud idi. Institutları qurtaran məzunlar isə təyinat 
əsasında Azərbaycanın və Rusiyanın müxtəlif şəhərlərinə işləmək 
üçün göndərilirdi. Göndərilənlərə «gənc mütəxəssis» statusu ver-
ilirdi. Onlar göndərildikləri müəssisədə üç il məcburi qaydada 
işləməli olurdular. Nəhayət, Fikrət Çingiz İldırım adına 
Azərbaycan Politexnik institutuna daxil olur. İnstitutun Yasamal 
qəsəbəsində yerləşən yataqxanasında qalır.  
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Fikrət Nəbiyevin dediklərindən: «İnstitut həyatı mənim 
üçün həm maraqlı, həm də əzizdir… Birinci kursda idim. 
Kimyadan bizə Leyla xanım dərs deyirdi. Mən hamıdan axırda 
imtahana girdim. Bileti götürüb hazırlaşmağa başladım. Leyla 
xanım mənə yaxınlaşıb xahiş etdi ki, sənə iki qiymət yazmağa 
razılıq ver! Mən təəccübləndim və bunun səbəbini soruşdum. Çox 
maraqlı bir cavab verdi. İndi bütün uşaqlara «4», «5» yazmışam. 
Heç qeyri-kafi alan yoxdur. Kafedrada məni danlayacaqlar. Mən 
dedim onda elə vaxt qiymət yazmalısınız ki, təqaüd ala bilim. O 
vaxt semestr imtahanları dövrü var idi ki, həmin dövrdə məqbul 
qiymətlər alan tələbə təqaüd ala bilərdi. Qeyri-kafi qiymətlə 
qiymətləndirildikdən sonra, o günün səhəri dekanlıqdan göndəriş 
vərəqi götürüb, kəsir imtahanımı vermək üçün kimya korpusuna 
yollandım.» 

Mən «Bəs necə olub ki, sənə qeyri-kafi yazıblar» sualını 
cavabsız qoydum. Həmin semestr təqaüd ala bildim. Sonrakı se-
mestr də davasız ötmədi. Bu dəfə dava mənimlə olmadı, 
müəllimlərin bir-biri ilə mənim üstümdə dava edəsi oldu». «Detal 
maşın» deyilən fəndən proyekt verməli idim. Həmin fəndən həm 
təcrübə, həm də mühazirə müəllimləri tələbələri 
qiymətləndirirdilər. Onlar öz aralarında razılığa gəlməli idilər. 
Çox maraqlıdır ki, onlar mənə çatanda bir müəllim «beş», digər 
müəllim isə «dörd» qiymət verilməsinə qərar verdi. Mübahisə 
qızışdı. Mübahisəni sülhə çevirmək işini mən həyata keçirməli 
oldum. Dedim, xahiş edirəm mənə «dörd» verəsiniz. Ancaq bir 
şərtlə. Əgər imtahanların hamısından beş alsam, mənim dördümü 
düzəltməyi öz üzərinizə götürməlisiniz. Elə həmin semestr «Tex-
noloji proseslər»dən hörmətli müəllimlərdən Arif Rəsulov im-
tahan götürdü. Bu semestrin birinci imtahanı idi. Uşaqlar zəif 
cavab verirdilər. Arif müəllim bu qrupa öz münasibətini bildirdi: 
«Bu nədir əvvəlki qruplar hayıf deyildi. Mənə beş istəyirəm 
deyib, özlərinin biliklərini münayiş etdirirdilər. Bu qrupda isə heç 
biri oxumağa gəlməyib». Elə bu vaxt mən əlimi qaldırdım. Arif 
müəllim dedi, sən nə deyirsən? Mən ona cavab verdim ki, 
müəllim mən «beş» istəyirəm. Çox gülməli bir vəziyyət alındı. O, 
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məni imtahan vermək üçün dəvət etdi. Biletimin suallarına cavab 
verməyə başlamaq istədim. O, mənə ancaq bir sual verəcəyini 
bildirdi. Sual həmin fənnin əsas prosessual gedişini əhatə edən 
sual idi. Mən ona cavab verməyə başladım. O, məni bir qardaş 
məhəbbəti ilə əzizləyib «beş»imi yazdı. Bu münvalla bütün im-
tahanlardan «əla» qiymətlər aldım. Sonra «detal maşın» kafedras-
ına qayıtmalı oldum. Kafedra müəllimi kafedra rəhbərinin 
göstərişi ilə mənə «beş» qiymət yazmalı oldu. Bununla da mən 
qrupda ilk əlaçı tələbə statusunu qazandım. 

 

 
Fikrət Nəbiyev Cingiz İldırım adına Dövlət Politexnik 

İnstitutunda oxuduğu dövrlərdə 
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Bu cür xoş və ya bəd macəra xarakterli hadisələr, xatirələr o 
qədər çoxdur ki, onları bir-bir söyləsəm nələr baş verəcəyini 
bilmirəm! Semestr imtahanı ərəfəsidir. Əvvəlcə ümumi qaydaya 
görə «zaçot»lar verilməlidir. Zaçotları verməyən tələbə imtahana 
buraxılmır. Səhər imtahandır. Ancaq hələ də fənnin birindən 
«zaçot» verilmir ki, verilmir. Müəllim bir nəfəri kafedra otağına 
salıb, onunla artıq üç saatdır ki, məşğuldur. Artıq axşamdır. 
Tələbə yoldaşlarımla birlikdə gözləməkdən yorulmuşam. 
Nəhayət, içəri girib öz iradımı bildirdim. Açığı, içəridəki 
müəllimin fəaliyyət qabiliyyətinin olmadığını, özündə 
olmamasını görüb, çölə çıxdım. Bir müddət gözlədikdən sonra 
yenidən içəri girib onu başa salmağa çalışdım. Çox keçmədi 
kafedra müdiri bütün müəllimləri yığıb məni içəri dəvət etdi. Və 
məsələ bizim tələbələrin xeyrinə həll olundu. Əvvəlcə mənə 
hədə-qorxu gəlməyə başlayan kafedra müdiri və müəllim heyəti 
haqlı olduğumu görüb məndən üzr istədilər… 

 

 
Şəkildə Fikrət Nəbiyevin Politexnik İnstitutunda dekanı olmuş 

Həzrətqulu müəllimlə birlikdə 
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Sonrakı semestrlərdə mən həmişə əlaçı oldum. Tələbə 

yoldaşlarım və hətta müəllimlərim də mənimlə fəxr edirdilər. 
Müəllimlərimdən Həzrətqulu müəllim, Ramazan müəllim, Arif 
müəllim, Çingiz müəllim, Məmmədsadıq müəllim xüsusilə fərqli 
insanlar idilər. Tələbə yoldaşlarımdan Vahid, Rzaxan, Elşad, 
Mais, Zakir kimi oğlanlar xüsusilə qiymətli oğlanlar idilər. 

Haqsızlıqla vaxtaşırı üzləşən Fikrət Nəbiyev həmişə haqqın 
qələbə çalmasına yardımçı olmuşdur. Bu səbəbdən də sonralar 
Fikrət hüquq təhsili də alır.  

 
Şəkildə Fikrət Nəbiyev tanınmış hüquqşünas, hüquq elmləri 

doktoru Elşad Abdullayevin rəhbərliyi ilə Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi 
fənnindən Dövlət imtahanı verir. 

 
 
O, İnstitutda hərbi işə xüsusi maraq göstərirdi. Tədris rus 

dilində, əsasən rus hərbi mütəxəssislərinin rəhbərliyi ilə 
aparılırdı. Fikrət rus dilini yaxşı bilmirdi. Ancaq o, hərbi hesabatı 
o qədər dəqiq həyata keçirirdi ki, həmişə ümumi qaydaya uyğun 
olaraq hədəf vaxtında və az mərmi istifadə edilməklə məhv 
edilirdi. Hərbi təlimlərin nəticələrinə görə də yüksək fiziki və 
zehni hazırlıq qabiliyyətinin olduğunu nümayiş etdirən Nəbi  - 
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yev leytenant hərbi rütbəsinə yiyələnir. 

 
Şəkildə Fikrət Nəbiyev qrup tələbələri ilə birlikdə. (çıxış edərkən). 

 
İnstitutu bitirən Nəbiyev təyinat əsasında 

«Azərelektroterm» İstehsalat Birliyinə göndərilir. O, əvvəllər 
texnoloq işləyir. Sonra isə sex rəisi vəzifəsinə irəli çəkilir. 
Sonralar «Bakelektroavtomat» zavodunda böyük bir sexin rəisi 
kimi fəaliyyət göstərir. Təqribən 600 nəfər işçisi olan bir sexə 
rəhbərlik etmək asan məsələ deyildi. Fikrət bu işin öhdəsindən 
məharətlə gəlir. Plan və tapşırıqları vaxtında və artıqlaması ilə 
yerinə yetirir. Təqribən dörd ildən yuxarı bir müddət ərzində sex 
rəisi işləyir. 

Eyni zamanda Könüllü xalq drujinasının rəhbərlərindən biri 
olan Nəbiyev əvvəlcə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasına üzv 
qəbul edilir. Sonra isə milis orqanlarında işləmək üçün daxili işlər 
nazirliyinə təqdimat verilir və işə götürülmə ərəfəsində Fikrəti 
Daxili İşlər Nazirliyində işlə təmin etmək əvəzinə, tez-tələsik 
Moskvaya hərbi qulluğa göndərirlər. 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev hərbi and içərkən. 

 
İdman ustası Mirəli Seyidovun rəhbərliyi altında karate 

idman növü ilə 3 ildən artıq bir müddət ərzində məşğul olmuş 
Fikrətin bədəni və yumruqları dəmir kimi bərk idi. O, idman 
ustaları olan Gülmurad, Çingiz kimi dostları ilə bir zalda məşq 
etmişdir. Tibbi müayinədən keçən vaxt həkimlər onun 
göstəricilərinin adi haldan çox fərqli olduğunu görüb, 
təəccüblənmişdilər... 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev hərbi təlim zonasında (soldan ikinci). 

 
Moskvada hərbi hissənin mərkəzi orqanında kadrlar 

şöbəsinin rəisi onu generalın qəbuluna aparır. Generalla qarşı-
qarşıya oturan Nəbiyevin «seykənləri» onun gözündən yayınmır. 
Fikrətin dediklərindən: 

«Generalla qarşı-qarşıya oturmuşduq. Mənim əllərim stolun 
üstündə idi. O, məndən soruşdu: « Вы спортсмен ». Mən cavab 
verdim ki, «da». O gülümsəyib soruşdu: « У нас есть такое ме-
сто. Там много раз преступления были. Там угон машины, 
изнасилования, солдаты убивали друг-друга. Вы сможете там 
порядок наводить?» Mən ona cavab verdim ki, « Служу Совет-
скому Союзу!» O çox şad oldu və kadrlar şöbəsinin rəisinə 
mənim əmrimi verməyi tapşırdı. 

«...Artıq Moskva ətrafı rayonlardan birində - Kolomna 
şəhərindəyəm». Nəzarət məntəqəsindən keçib qarnizonda 
yerləşən hərbi hissəyə özümü təqdim etdim.  

...Mən rota komandirinin müavini kimi siyasi sahəyə 
baxırdım. Siyasi məşğələlərin təşkili və aparılması mənim 
sərəncamımda idi. Eyni zamanda müəyyən oyunların, filmlərin 
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göstərilməsindən tutmuş bütün rota həyatı ilə bağlı məsələlərə 
mən baxırdım. 

 
 

 
Şəkildə Fikrət Nəbiyev öz əsgərləir ilə birlikdə  

(Moskva, 1984). 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev zabitlərlə birlikdə  

(soldan ikinci, oturmuş vəziyyətdə, Xarkov, 1983). 
 
Fikrət Nəbiyev az bir müddətdə əvvəlcə rotada sonra isə 

bütün batalyonda hərbi nizam intizamı həyata keçirə bilir. Onun 
hərtərəfli hazırlığı nəticəsində bütün əsgər və zabit heyəti onunla 
razılaşmağa məcbur olur. Batalyonun şəxsi heyəti onun göstərişi 
ilə dayandığı zaman milçək uçsa onun da səsi eşidilirdi. Belə bir 
sual ortaya çıxır. Niyə məhz vəzifəcə yüksək, qulluq etdiyi 
müddətə görə daha çox təcrübə qazanmış zabitlər buna nail ola 
bilməmişdilər? Əvvəla ona görə ki, davranış qaydalarına əməl 
etmək hər bir insanın işi deyildi. Onların çoxu demək olar ki, içki 
düşkünü olduğundan özlərini həm əsgərin, həm də öz zabit 
yoldaşlarının gözündən salmışdılar. Bir də hərbi hissədə iş 
görmək üçün iradəli olmalısan. Bu keyfiyyət isə onlarda yox 
dərəcəsində idi. Öz verdiyi sözə əməl etmək, özünü aparmağı 
bilmək hər insana xas ola bilməz. Fikrət Nəbiyev rotada qayda 
yaratmaq üçüe müəyyən profilaktik tədbirlər həyata keçsirir. Bir 
gün Fikrət bir karateçi -boksçunun öz əsgər yoldaşlarına əziyyət 
verdiyini eşidir. Onu Lenin otağına (Leninskaya komnata) dəvət 
edir. Leninin zaldakı heykəlini kənara çəkdirir. Əsgərləri də 
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oturacaqlarda oturtdurur. Ayağının çəkmələrini, corabını soyunur. 
Həmin o «zülmkar» əsgərin də döyüş vəziyyətinə gəlməsini tələb 
edir. Əlbəyaxa döyüş başlayır. Döyüşün gedişində Fikrət «mavaşi 
geri» zərbəsi ilə rəqibinin başına ayaqla yaxşı bir şapalaq vurur. 
Şapalağın şaqqıltısından «zülmkar qoçunun» gözü partlayır. 
Onun zülmündən cana doymuş bütün əsgər heyəti ayağa durub 
komandirin qələbəsini məhəbbət dolu alqışlarla qiymətləndirir. 
Rotanın «zülmkar» bir starşinası isə rotadan başqa hərbi hissəyə 
qaçıb gedir. 

Başqa rotalarda da müəyyən «qoçular» var idi. Onlardan 
biri ilə Fikrət meşədə qarşılaşmalı olur. Fikrət onun da hesabını 
verir. Üçüncü bir rota komandiri Fikrət Nəbiyevi öz rotasına 
dəvət edir. Komandirin otağında döyülməkdən gözləri belə 
görünməyən əsgər və iki bığıburma cantaraq əsgər var idi. Ko-
mandir Fikrətə bu əsgərlərin öhdəsindən gələ bilmədiyini söyləyir 
və ondan kömək etməsini xahiş edir. Bu rotada da «qoçuların» 
missiyasına son qoyulur. Bu cür macəra xarakterli cəzalar 
verməklə özbaşınalığın qarşısı alınırdı. 

...Bir gün əsgərlərin birinin hər gün üz-gözünün şişmiş, 
qaralmış görən Fikrət onu yanına çağırır. Bunun kim tərəfindən 
edildiyini soruşur. Əsgər əvvəlcə bu şişlərin guya maşının detal-
larının onun üstünə düşməsi nəticəsində baş verdiyini söyləyir. 
Sonra hər şeyi etiraf edən Vaytkus adlandırılan bu əsgər söyləyir 
ki, bəs bütün əsgərlər məni vurur. Kim məşq etmək istəyirsə, 
mənim üstümə gəlir. Çox maraqlıdır. Belə bir vəziyyətdən Fikrət 
Nəbiyev necə çıxacaqdır? O, şəxsi heyətə düzlən komandası 
verir. Vaytkusu qarşıya çıxarıb şəxsi heyətə müraciət edərək 
deyir: «Вы его знаете?» Hamı gülür: «Да, знаем, это Вайткус». 
Yəni həmin o məşq mişeni kimi istifadə etdiyimiz o məzlum 
əsgər! Fikrətin bu situasiyada dediyi sözlər belə olur: «Да, этот 
человек до этого дня был Вайткус! А с сегодняшнего дня он 
мой близкий друг! Кто его тронет передо мной будет за это 
отвечать». 

Artıq bir aydan sonra Vaytkusu tanımaq olmur. Kökəlmiş, 
gülərüz, heç bir yerində zədəsi olmayan əsgər olmuşdu bu Vayt-
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kus! Fikrət ondan soruşur: Ну, Вайткус, как дела? Vaytkus ona 
cavab verir ki, komandir, вы знаете, сейчас, все боятся меня. 
Fikrət onun qoluna əlini vurub deyir ki, наверное, у тебя появи-
лись мускулы... 

Hərbi qarnizonun başqa batalyonlarında da müxtəlif 
«oyunlar» həyata keçirilir, azərbaycanlıları yeri gəldi-gəlmədi 
«qauptvaxt» cəza rotasına göndərirdilər. Bu haqda Fikrət 
Nəbiyevə dolayı yollarla məlumat çatan kimi o hərbi hissənin 
komandirinə zəng vurub onların buraxılmasını istəyirdi. İstək 
dərhal yerinə yetirilirdi. Çox qəribədir. Batalyon komandirlərinin 
əmrlərini Fikrət Nəbiyevin istəyindən üstün tutmayan cəza rota-
sının komandirinin hərəkətini nə ilə izah etmək olar? 

Əvvəla, burada şəxsi keyfiyyətə üstünlük verilirdi. Sonra isə 
cəza rotasının komandiri karate idman növü ilə məşğul olmaq 
üçün Fikrətdən müəyyən təlimatlar almaq fikrində idi. 
Göründüyü kimi, Fikrət milli zəmində də çox iş görürdü. 
Beləliklə, batalyonda bütün qoçuluq missiyasını həyata 
keçirməyə qabil olan qüvvələrin hərəkətlərinə son qoyuldu... 

Fikrətə qarşı qarnizondan kənarda müəyyən təxribat işləri 
həyata keçirilirdi. Məsələn, bir gün Fikrət mindiyi maşına bir 
başqa adamın oturduğunu görür. Fikrət maşının şoferi Qandabu-
radan soruşur ki, « кто это?» Qandabura cavab verir ki, это мой 
родственник və əlavə edir ki, он скоро сойдет. Fikrət bunu belə 
xatırlayır: Hava soyuq, yer buz, yolun kənarları iki metr 
hündürlükdə qar yığınları altında idi. Meşənin ortasında o, 
naməlum şəxs maşını saxlatdı. Mən maşından düşüb ona yol 
verməli oldum. Bizim maşınla iki metr hündürlükdə qar dağının 
arasında çox kiçik bir məsafə vardı. Naməlum şəxs mənim 
yanımdan birtəhər keçmək əvəzinə məni qabağına qatıb «Davay, 
poqovorim» deyib əlini cibinə atdı. Elə bu vaxt mən ona cəld 
hərəkətlə iki şapalaq vurdum. Hərif səndələdi. Mən ona yax-
ınlaşıb var qüvvəmlə başına zərbə endirdim. O huşunu itirdi. 
Keçib maşına oturdum. Mənim əsgərim ağlayırdı. O, mənə 
məlumat verdi ki, həmin şəxs onu cibindən çıxardığı xəncərlə 
hədələmiş və məni öldürmək üçün gəldiyini söyləmişmiş... 
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Başqa bir təxribat hadisəsi. Maşınla Moskva aeroportuna 
getmək istəyən komandiri Fikrət yola salmalı olur. Yeni il 
gecəsidir. Maşın qarşıda yolun ortasında qoyulmuş qaz balonları 
ilə dolu lapetlə toqquşur. Xoşbəxtlikdən, balonlardan heç biri 
partlamır. Fikrət ortada oturduğundan onun üz-gözü və ayağının 
biri ağır zərbəyə məruz qalsa da, sümüklərinə heç nə olmur. O 
biri komandirin isə hər iki ayağı və bədəninin sümükləri qırıq-
qırıq olur və hərbidən tərxis olunur... 

Bütün bunlara baxmayaraq, Fikrət öz hərəkətlərini elə qurur 
ki, heç bir qanun pozuntusuna yol verməsin. Artıq Fikrət 
müəllimin dövründə batalyonun şəxsi heyəti hərbi qanunlara tam 
cavab verirdi. Onun qabiliyyəti sayəsində hərbi hissədə il yarım 
xidmət etmiş əsgərlə, təzəcə hərbi hissəyə qədəm qoymuş əsgər 
arasında heç bir fərq müşahidə edilmirdi. O, əsgərlər arasındakı 
ayrı-seçkilik münasibətlərinə son qoymuşdu. 

Fikrətin atası vəfat etdiyi üçün o hərbi hissədə ancaq iki il 
işləyə bilir. Evə, ailəyə qayıtmaq lazım gəlir. Əsgər və zabitlər 
onu məyusluqla yola salırlar. Bir çox komandirlər etiraf edirlər 
ki, Fikrət getsə hərbi hissə yenə əvvəlki kimi yaramaz hala 
düşəcəkdir. 

Fikrətin tələbə yoldaşı olmuş Vahid Səfərovun 
dediklərindən: 

- Bəli, artıq bir il olardı ki, Fikrət Moskvadakı hərbi hissədə 
işləmirdi. Biz mülki geyimdə birlikdə Bakıdan Moskvaya getdik. 
Səhərdir. Hərbi hissəyə bir neçə kilometr var. Biz söhbət edə-edə 
yolun kənarı ilə piyada gedirdik. Elə bu vaxt möcüzə baş verdi. 
Yolun o biri tərəfində hərəkət edən maşın kolonu öz istiqamətini 
dəyişib bizim getdiyimiz istiqamətdə bir-birinin dalınca 
düzülməyə başladı. Əsgərlər maşından düşüb sevinclə «ko-
mandir!» deyə-deyə Fikrət müəllimin üstünə atıldılar. Milli 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bu əsgərlər elə bil ki, öz vali-
deynlərini tapmışdılar. Öz fiziki imkanlarına görə bizdən bəlkə 
bir qədər qüvvətli görünən bu əsgərlər sevinclərindən ağlaşırdı-
lar… 
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Fikrət Nəbiyev tələbəlik dostu Vahid Səfərovla birlikdə 

 
...Xocalı soyqırımı hadisəsi bütün türk dünyasını lərzəyə 

salır. Fikrət artıq yerində qərar tuta bilmir və Bakıdan Ağdama 
yola düşür. Qəhrəmanımız polkovnik Şirin Mirzəyevi axtarıb 
tapır. Özünü təqdim edir. Şirin Mirzəyev onu batalyon 
komandirinin müavini təyin edir. Fikrət hərbi hissəyə gəldiyi ilk 
gündən təşəbbüsü ələ alır. 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev döyüş dostları Şəfayət Əliyev, Kamil 

Qədimov və Şakir müəllimlə birlikdə 
 
Rota komandiri Kamil Qədimovun dediklərindən: 
«Mənim rotam getdikcə mənə qulaq asmaq istəmirdi. 

Səbəbi də o idi ki, rotada təxribatçılar var idi. Onlar nəyin bahas-
ına olursa-olsun rotanı əllərinə keçirmək məqsədini qarşılarına 
qoymuşdular. Bu barədə Fikrət müəllimə məlumat verdim. Ko-
mandir rotanı düzdürdü. Rotanın qarşısında Fikrət müəllim, mən 
və həmin o insanlar var idi ki, onlar artıq rotada hökmranlıq 
etməyə başlamışdılar. Fikrət onlardan soruşdu ki, sizin yeriniz 
haradır? Onlar baş üstə, baş üstə deyib öz yerlərinə əkildilər. 
Fikrət müəyyən profilaktik tədbirlər həyata keçirdikdən sonra 
mənim bu rotanın komandiri olduğumu təsdiqlədi və qanunu po-
zanın cəzalandırılacağını söylədi. Tezliklə, həmin təxribatçılar 
batalyondan uzaqlaşdılar. Biz Azərbaycanda ilk dəfə milli ordunu 
yaratmağa müvəffəq olduq. Qəhrəmanımız Şirin Mirzəyev, 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  36 

Mustafa Əliyev, Fikrət Nəbiyev, İbad Həsənov, Şafaət Əliyevlə 
birlikdə ilk həqiqi xidmət ordusunu yaratdıq. Təkcə Ağdamda iki 
mindən artıq əsgər və zabit hazırlandı. Biz əsgərlərin fiziki, tak-
tiki və mənəvi hazırlığını həyata keçirərək düşmənlərin ərazimizə 
soxulmasının qarşısını alan real qüvvə hazırlayırdıq»…  

 
Fikrət müəllim xüsusilə fərqlənirdi. O, əsgərlərin fiziki və 

taktiki hazırlığı ilə məşğul idi. Əsgərlər onun Bakıdan xüsusi 
təyinatla göndərilmiş karate ustası olduğunu söyləyirdilər. 
Doğrudan da dağların döşündə yüzlərlə əsgəri fiziki cəhətdən 
hazırlamaq böyük bir şərəf işi idi. Hər məşq zamanı dəfələrlə 
möcüzəli hadisələrin şahidi olan əsgərlər böyük ruh yüksəkliyi ilə 
döyüşə getməyə hazır idilər. Məsələn, məşqlərin birində 
kompleks hərəkətlər həyata keçirən batalyonun yüzlərlə əsgərinin 
eyni vaxtda zərbə mövqeyindəki qışqırtısı dağları lərzəyə salırdı. 
Elə bu vaxt dağların o tərəfindən böyürtü eşidildi. Sonra dağın 
döşündə toz-dumana qarışdı. Yüzlərlə vəhşiləşmiş öküz bizə tərəf 
gəlirdi. Nəhayət, onlar bizi dövrəyə alıb dayandılar. Bu cür hallar 
dəfələrlə baş verib... Dağın o tərəfindəki ermənilər də elə bu 
qışqırtının, bu nərənin gücündən lərzəyə gəlmişdilər. Bu, Koroğlu 
dəlilərinin nərəsi idi. Əsgərlər mütəmadi məşqlər nəticəsində 
dağlara birnəfəsə çıxıb -düşə bilirdilər. Həmin döyüşçülər uzun 
müddət ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə soxulmaq cəhdinin 
qarşısını aldı və hücum əməliyyatları həyata keçirdi. 
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Şəkillərdə Fikrət Nəbiyev şəxsi heyətlə birlikdə(1992) 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev şəxsi heyətlə birlikdə (1992) 

 
Qəhramanov Vüqar Bəylər oğlunun ifadəsi: (1973-cü il 

11 sentyabrda Ağdam rayonunun Göytəpə kəndində anadan 
olmuşdur) Mən 1992-ci il martın 1-də ilk Həqiqi Xidmət 
Ordusuna həqiqi xidmətə çağrıldım. Batalyonumuzun fəaliyyəti 
bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı. Bizi ordu 
quruculuğunun ilk qaranquşları hesab edirdilər. Fikrət müəllim 
bizə karate dərsi keçir, əlbəyaxa şərq döyüş növünü öyrədirdi. 
AzTV-dən həmin dövrlərdə bizim hərbi hissədə müxtəlif 
çəkilişlər həyata keçirilirdi. 215Kl adlanan verilişin rəhbərliyi 
milli qəhrəmanımız Cingiz Mustafayev, Ədil müəllim kimi 
insanlar televiziyada bizim fəaliyyətimiz haqqında məlumatlar 
verirdilər. Fikrət müəllim ən sayılan şəxslərdən biri idi. Onun ilk 
ordu quruculuğunda göstərdiyi, təmiz hərbi qanunlara əsaslanan 
əsl hərbçi fəaliyyəti bizi qorxmaz ruhda tərbiyə etməsi onun 
əvəzedilməz bir insan olduğunu sübut edirdi. Təxribatçılara, 
terrorçulara qarşı mübarizəsi də onun bir vətənpərvər döyşçü 
olmasını göstərirdi. İlk ordu quruculuğuna mane olan qüvvələrə 
qarşı öz cəsarəti, iradəsi ilə qalib gələn Fikrət müəllim onalara 
qarşı barışmaz münasibət nümayiş etdirmişdi. 
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…Bir axşam güllə səsinə oyandım. Komandirimizi və 
batalyonun bir qrup hərbçisini öldürmək istəyən terrorçuların 
UAZ markalı avtomabildə uzaqlaşdığını gördüm. Öyrəndim ki, 
terror aktını həyata keçirmək istəyən bu insanlar hərbi, psixoloji 
və fiziki cəhətdən daha güclü olan Fikrət müəllimin qarşısında 
davam gətirə bilməyib, qaçmağa müvəffəq olmuşlar. Onun 
Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı olacağına inanıram. 
Mən Fikrət müəllimlə fəxr edirəm. 

Məhərov Məhərrəm İldırım oğlunun ifadəsi: (1974-cü il 
martın 5-də Ağdam rayonunun Qərvənd soveti Orta qışlaq 
kəndində anadan olmuşdur). Mən 1992-ci il mayn 2-sində hərbi 
xidmətə çağrılmışdım. Komandirlərimizdən Fikrət müəllim bizi 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edirdi. O düşmənə qalib gəlmək 
sirrini bizə öyrədirdi. Birinci növbədə bunun üçün bizi fiziki 
cəhətdən hazırlayırdı. Bizə əlbəyaxa döyüşü öyrədir, döyüş 
taktikasını nəzəri və praktiki olaraq başa salırdı. O bizim sağ -
salamat qalmağımızın səbəbkarı olmuşdur. Terrorla, təxribatlarla 
bağlı bütün hadisələrə qarşı barışmaz olan Fikrət müəllim növbəti 
terrorun qarşısını məharətlə aldı. O komandiri və şəxsi heyətin bir 
hissəsini real ölüm təhlükəsindən xilas etdi. Buna görə ona 
borcluyuq və ona öz təşəkkürümüzü bildiririk. 

Ələskərov Elşən Sədrəddin oğlunun ifadəsi: (1974-cü il 
iyunun 2-də Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində anadan 
olmuşdur). Mən 1992-ci ilin may ayında hərbi xidmətə 
çağrılmışam Fikrət müəllimin ən nüfuzlu zabit olduğunu öz 
gözlərimlə görmüşəm. Belə ki, bütün şəxsi heyətin fəaliyyəti 
onun iradəsinə tabe idi. Mən Fikrət müəllimin qəhrəmanlıqlarını 
Azərbaycan xalqının milli qürurundan doğan fədakarlıq nümunəsi 
hesab edirəm. 

Xocalı divizyonunun komandir müavini Pənah Məmmə-
dovun dediklərindən: İlk baxışdan adama elə gəlir ki, adamlar 
eynidir. Onlar öz düşüncə, davranış və bacarıqları baxımından 
bir-birinə oxşayırlar. Ancaq bunun belə olmadığını Xocalı diviz-
yonunda xidmət etmiş olsaydın görərdin! O dövrlərdə 
qanunsuzluğun hökm sürdüyü bir vaxtda mənim idarə etdiyim 
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maşın Qubadlı Polis rəisi tərəfindən müsadirə edilmişdi. Mənim 
isə axtarışımı təşkil etmişdilər. Səbəb də bundan ibarət idi ki, 
həmin maşınla gedərkən çoldə qoyun otaran uşaqdan öz 
pulumuzla qoyun alıb aparmışdıq. Çox maraqlıdır ki, qoyun 
sahibi polisə şikayət vermiş və güya bizim qoyun otaran uşaqdan 
onu qorxuzaraq aldığımızı göstərmişdi. Belə bir vəziyyətdən 
qurtarmaq son dərəcə çətin idi. Divizion komandiri dəfələrlə bu 
işlə bağlı xahişə getmiş, ancaq nəticəsi olmamışdı. Bu hadisədən 
xeyli müddət keçmişdi. Fikir məni götürmüşdü. Elə bu vaxt bizim 
divizyona yeni siyasi işlər üzrə müavin göndərildi. O, Fikrət Hə-
bib oğlu Nəbiyev o biri komandirlərdən seçilmirdi. Ancaq əməli 
fəaliyyətə gələndə onun tayı-bərabəri yox idi. Belə ki, elə birinci 
gündən divizyonda ta səhər idmanından tutmuş, səhər və axşam 
«razvodlarınadək», postlardakı gedişə nəzarətdən tutmuş təlim 
tərbiyənin bütün aspektlərinədək xüsusi idarəçilik bacarığı olan 
bu oğlan mənim o qədər xoşuma gəldi ki, onunla dostlaşdım. Bir 
gün də öz dərdimi ona dedim. Ömrümdə belə bir adam 
görməmişdim. Onunla Ağdamdan Qubadlıya, Qubadlı Polis 
idarəsinə, prokurorluğuna getdim. Məni tutub içəri basdılar. 
Hadisə Beyləqan ərazisində baş verdiyindən məni Beyləqan Polis 
idarəsinə gətirdilər. Dəmir barmaqlıqlar arasından Fikrət 
müəllimə yalvarıb deyirdim ki, komandir məni qoyub getmə! O 
da gülüb deyirdi ki, qorxma! Xülasə bir neçə gün Fikrət müəllim 
də elə mənim kimi əvvəl Qubadlı, sonra isə Beyləqan rayon Polis 
idarəsində gecə-gündüz qaldı. Ancaq məni tərk edib heç bir saat 
da məndən uzaqlaşmadı. O getsəydi, yəqin ki, məni ən azı 
möhkəm döyəcəkdilər. Nəhayət, Fikrət müəllim Beyləqan rayon 
Polis idarəsinin rəisi ilə şəxsi söhbət etdi. Fikrətin sübutları 
əsasında işə yenidən baxılmalı oldu. Şikayətçilər çağrıldı. İbtidai 
istintaqın nəticəsi olaraq məlum oldu ki, uşaq qoyun üçün mən-
dən aldığı pulu atasından gizlətmiş və qorxusundan atasına yalan 
məlumat vermişdir. İşə elə həmin istintaq mərhələsində xitam 
verildi. Məni azadlığa buraxdılar. Fikrət müəllimə məni bu 
bəladan qurtardığı üçün pul təklif etdim. Ancaq o pula ehtiyacı 
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olmadığını bildirdi. Belə bir mərd insanı mənə Alllah yetirmişdi. 
Mən ona ömrüm boyu borcluyam. 

Sonra biz Qubadlıya gəldik, polis rəisi tərəfindən zorla 
alınıb saxlanılmış maşını qaytarmaq istədik. Qubadlıda mənim 
UAZ markalı maşını gördüm deyən olmadı. Fikrət müəllim 
müəyyən hərbi hissələrdə oldu, müəyyən şəxslərlə əlaqə saxladı. 
Nəticədə UAZ-ın yerini təxmini müəyyənləşdirdik. Maşın 
Qubadlı kəndlərinin birinin kolxoz sədrinin həyətində idi. Demək 
olar ki, həmin maşını zorla qaytardıq. Bir neçə aydan sonra 
Qubadlı rayonu ermənilər tərəfindən zəbt olundu. Fikrət müəllim 
olmasaydı birinci, mən azadlıqda olmazdım, ikinci, mənə məxsus 
maşın yəqin ki, «ermənilər»də qalmışdı. 

Xocalı divizionunun texniki-təmir üzrə rəisi Əfrayıl 
müəllimin dediklərindən: 

Fikrət müəllim diviziona gəldiyi ilk gündən onun hərbi 
mütəxəssis olması diqqəti cəlb edirdi. Divizion onun gəldiyi 
günədək heç vaxt belə hərbi intizama malik olmamışdı. Fikrət 
müəllimin həyatında Moskva hərbi təliminin böyük əhəmiyyəti 
var idi. Belə ki, təkcə «razvodun» həyata keçirilməsi işində onun 
necə səviyyəli bir hərbiçi olduğu görünürdü. Fikrət müəllim 
Beyləqan döyüş bölgəsinə divizion komandiri kimi getdikdən 
sonra Xocalı divizionunda böyük hərc-mərclik olması və, nəha-
yət, divizionun dağılması onu göstərirdi ki, məhz Fikrət 
müəllimin nüfuzu və hərbi qabiliyyəti sayəsində Xocalı divizionu 
sayılan hərbi hissələrdən birinə çevrilmişdi. Beyləqanda divizion 
komandiri işləyən Fikrət Nəbiyev məni öz divizionuna dəvət etdi. 
Bu o vaxt baş verdi ki, mən artıq Xocalı divizionunda işləmirdim. 
Oradakı hərc-mərclikdən tənqə gəlib oranı tərk etmişdim. O za-
man Fikrət müəllim Beyləqan döyüş bölgəsində diviziyon 
yaradırdı. O, Beyləqan Şirə zavodunun partlayışı nəticəsində 
metalolom vəziyyətində anbarlarda qalmış zenit qurğularını təmir 
edib, bölgədəki döyüş nöqtələrinə çıxarmışdı. Bu işdə şəxsi 
heyətlə birlikdə mən ona kömək edirdim. Beləliklə Fikrət Həbib 
oğlu Nəbiyev Beyləqan divizionunu yaratdı və onu döyüş 
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qabiliyyətinə malik hərbi hissə vəziyyətinə gətirdi. Mən onun 
qeyrətinə qibtə edirəm.  

 
Fikrət Nəbiyevin dediklərindən: Döyüş bölgəsində 

olduğum o beş il müddətində mən əynimdəki döyüş paltarını 
soyunmurdum. Ona görə indi də mənim o vaxtkı əsgər və 
zabitlərim məni görəndə öz xilaskarlarını, görürlər. Bu mənə Allah 
tərəfindən verilən vergi idi. Mən kimə hörmət etmişəmsə, həmişə 
əvəzsiz etmişəm. Əvəzini Allah özü verər demişəm. Əvəzində 
Allah məni bir çoxbəlalardan qurtarırdı. Yaxşı yadımdadır. Bizim 
Ağdamın Bağbanlar kəndi ərazisində postlarımız vardı. O vaxt 
Bakıdan nümayəndə gəlmişdi. Mən həmin şəxsi aparıb, postlardakı 
vəziyyətlə tanış etdim. Onun əsgərlərlə görüşüb söhbət etməsi 
üçün şərait yaratdım. Postlardakı texnikanın, silahın az olması 
haqqında ona məlumat verdim. O, texnika gətiriləcəyinə söz verdi. 
Elə postlardan aralaşmışdıq ki, bizə tərəf güllələr atıldı. Güllənin 
biri mənim başımın yanından süzüb keçdi. Biz yerə yatdıq. Bu 
kəndin tənəkliyindən atılan namərd üzdəniraq erməniləşmiş 
müsəlman gülləsi idi. Belə təxribatlar və terrorlar vaxtaşırı həyata 
keçirilirdi. Ona görə döyüş bölgəsində olmağın özü böyük hünər 
idi. Döyüş isə daha təhlükəli xarakter daşıyırdı. Belə ki, hər 
döyüşdə yağış kimi yağan güllələr və mərmilər adamın bədənini 
keyləşdirirdi. Əsgərlərimiz ölümün gözünün içinə dik baxırdılar.  

Əvvəllər hərbidə briqada sistemi mövcud idi. Yəni bu o 
demək idi ki, hərbi strukturlarda hər biri on-on beş hissədən 
(batalyonlardan, divizionlardan) ibarət olmaqla briqadalarda 
birləşirdi. Briqadalar da bütün tapşırıqları bilavasitə Müdafiə 
Nazirliyindən alırdı. Bu struktur daxilində briqadaların hər birinin 
tərkibində əsasən hava hücumlarının qarşısını al biləcək hərbi 
hissələr- divizionlar var idi. Həmin divizionların birinin də 
komandiri mən idim. Sonralar korpus sisteminin yaranması ilə 
bağlı divizionları batareya səviyyəsinə gətirdilər. Ştat ixtisarı baş 
verdi. Briqada komandiri dəyişildi. Mən başqa bir işlə təmin 
edilmədim və ordudan tərxic olundum.  
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Şirin Mirzəyev adına batalyonda 3-cü rotanın starşinası, 
gizir Elşən Əliyevin dediklərindən: Fikrət müəllim bizim 
komandirimiz olub. Bir gün batalyon komandiri M.Əliyevi 12 
nəfərdən ibarət avtomatlı xüsusi təyinatlı hərbiçilər fiziki güc 
işlədərək götürüb apardılar. Həmin vəziyyətdən Fikrət müəllimin 
xəbəri olmamışdı. O batalyona gəldikdə, artıq məsələdən xəbər 
tutduqdan sonra batalyonda gücləndirilmiş hərbi qayda yaratdı. Bu 
cür təxribatlara qarşı müqavimət göstərmək üçün göstəriş verdi. 
Təxribatçılar Fikrət müəllimi də tutulacağı haqqda xəbərdar 
etmişdilər. Ancaq Fikrət müəllim bütün bu təxribatçılara cavab 
verəcəyini bildirmişdi. Batalyonun belə bir vaxtında iki polis zabiti 
vəziyyətdən istifadə edib batalyona girmişdi. Onlar qohumları olan 
bir əsgər üçün izacə almağa gəlmişdilər. Mən həmin zabitlərdən 
birini tanıdım. Mənim atam həmin təxribatçı zabitin hesabına şəhid 
olmuşdu. O mənim üstümə avtomat çəkən və beləliklə ermənilərin 
havadarı olan zabit idi. Mən bu barədə Fikrət müəllimə xəbər 
verdim. Fikrət müəllim elə o saat ona verdiyi icazə kağızını alıb 
çırdı və onları batalyonun həyətindən qovdu. Onlar bir neçə 
saatdan sonra yenidən öz təxribatlarını həyata keçirmək üçün qa-
yıtdılar. Fikrət müəllim yenidən onları batalyondan qovdu. Onu da 
deyim ki, ermənilərlə belə əlbir olan insanlar dəfələrlə bizim 
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batalyonu Çullu və Tərnöyüt kəndində bütünlüklə məhv etmək 
istəyən terrorçular idilər. Ordu quruculuğu həyata keçirdiyimiz 
Çulluda və Tərnöyütdə gecə-gündüz qrad və minamyot yağışlarını 
unutmaq olarmı? Bu yağışlardan şəxsi heyətin itgisiz sovuşmasının 
əsas səbəbkarlarından biri də Fikrət müəllim olmuşdur. Mən 
onunla fəxr edirəm. 
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DƏYIRMI MASA 

 
I görüş  

 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: Mən əvvəlcə yazdığıim «Siyasi 

təfəkkür» adlı monoqrafiyamda diqqəti bilavasitə cəlb edən 
müəyyən siyasi və iqtisadi məqamları sizin nəzərinizə çatdırmaq 
istəyirəm. Ona görə ki, burada qeyd olunan fikirlər bizim 
müraciət etdiyimiz mövzu ilə bağlıdır. 

Bilirsiniz ki, durğunluq dövründə biz hamımız alimdən 
tutmuş dövlət məmurunadək, fəhlədən tutmuş dövlət rəhbə-
rinədək həmin dövrü tərifləyirdik. Natiqlərimiz və ziyalılarımız 
hər yerdə - kitablarda, mətbuatda, xalq arasında artıq 
kommunizmin astanasında olduğumuzu söyləyirdilər. Ali 
məktəblərdə tezliklə fiziki əməklə zehni əmək arasında, kəndlə 
şəhər arasında əksliyin aradan götürüləcəyindən, dövlətin ölüb 
gedəcəyindən böyük həvəslə xəbər verilir, kommunist özünüidarə 
sisteminin üstünlükləri haqqında danışılırdı. Totalitar siyasi rejim 
şəraitində yaşayan xalq böyük ümidlə o xoşbəxt günləri 
gözləyirdi. Bir ara hətta bütün siyasi dərslik və kitablarda, 1980-
ci ildə kommunizmin artıq formalaşacağı göstərilirdi. Bu yalan 
təbliğat bir tərəfdən mənəvi idraki dəyərlərimizi korlayır, digər 
tərəfdən isə cəmiyyətə məxsus olan maddi nemətlərimizin bir 
hissəsini məhv edirdi. Ancaq xalqın şüurlu hissəsi başa düşürdü 
ki, belə bir siyasi rejim şəraitində yaşamaq ən azı dözülməzdir. 
Xalqa məxsus ideal hakimiyyəti mənimsəmiş kommunist 
partiyası xalqı artıq cana doydurmaqdadır. Xalqı bu boyunduruq 
altından çıxarmaq lazımdır! Ancaq o zaman heç kim bunu necə 
etmək lazım olduğunu bilmirdi. Adamların əksəriyyəti isə heç 
ağıllarına belə gətirə bilmirdi ki, nə vaxtsa güc bəla ilə üzv 
yazıldığı kommunist partiyasından imtina etməli olacaq, 
sosializmə və kommunizmə qarşı gizli duyduqları nifrəti nə 
vaxtsa açıqca ifadə edəcək, xalqı tədricən cana doyuran totalitar 
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siyasi rejimə qarşı çıxış edəcəklər. Yalan vədlərə inanmış xalq 
yalnız siyasi rejimin özünü ifşası dövründə ayıldı. 

Bu siyasi patoloji şüurun özünüdərki idi. Siyasi patoloji 
iradə isə cəmiyyəti olmalı olduğu vəziyyətə gətirmək üçün 
yenidənqurma adlanan uğursuz bir cəhd etdi. SSRİ-nin sonuncu 
dövlət başçısı Qorbaçov tərəfindən edilən bu cəhd SSRİ-nin 
dağılması ilə nəticələndi. Müttəfiq respublikalar azadlıq əldə 
edib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tam hüquqlu üzvləri 
oldular. 

Totalitar siyasi rejim şəraitindən qurtulan xalqlar demok-
ratik siyasi rejimə keçidin başlanğıcını qoydular. Qərbin totalitar 
siyasi rejimə tabe edilmiş sosialist ölkələri də yalançı, simasız 
təməl üzərində yaradılmış ideyadan imtina edərək, azad rəqabət 
yolunu seçdilər və əslində öz müqəddəratını həll etmək 
səlahiyyətini bu prosesdə aldılar. Xalqlar əsl siyasi azadlığı 
vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət, bazar iqtisadiyyatı sisteminə 
keçidin nəticəsi olaraq əldə etdilər və yalnız öz siyasi azadlığını 
əldə etdikdən sonra öz mənafelərindən çıxış edərək dünya 
ölkələri ilə ayrı ayrılıqda inteqrasiya etdilər. 

Lakin o da doğrudur ki, siyasi azadlıq xalqlara heç də 
Qorbaçov tərəfindən verilmədi. Siyasi azadlığı heç kim heç bir 
ölkəyə vermir. Onu gərək qazanasan. Vətəndaşlar öz azadlığı 
uğrunda özü mübarizə etməlidirlər.  

Xatırladaq ki, Azərbaycan kimi neft diyarı olan «yağlı 
tikə»ni əldən vermək istəməyən Rusiya ilk öncə hiyləgər təcavüz 
yolunu tutdu. Bu, erməni-Azərbaycan münaqişəsini təzələmək və 
onun qanlı təcrübəsini bir daha canlandırmaq yolu idi. İmperiya 
1988-ci ildə Qarabağ münaqişəsini yaratdı. Qarabağın 
Ermənistana birləşdirilərək «Böyük Ermənistan» yaratmaq 
haqqında geniş planları gündəmə gətirildi. Əvvəlcə İrəvana, sonra 
Zəngəzur və Göyçə mahalına yiyələnən ermənilər öz 
havadarlarının köməyi ilə indi də Dağlıq Qarabağa yiyələnmək 
istədilər. 

Dünənə qədər öz torpağımızda «kirvə-kirvə» deyib 
gözümüz üstə saxladığımız ermənilər az qala bütün Bakı 
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əhalisinin yarısını təşkil edirdilər. Onları yüksək vəzifələrdə 
yerləşdirib, sonra onların göstərişlərinə qulaq asmağa məcbur 
edilən azərbaycanlılara qarşı aşkar bir təcavüz başlandı.  

1990-cı il yanvarın 20-də törədilən qırğın Azərbaycan 
xalqının azadlıq uğrunda mübarizəsini boğmaq üçün İmperiya 
tərəfindən edilən daha bir qanlı cəhd idi. Maskalanmış «böyük 
qardaşımızın» iç üzü artıq bütün dünyaya bəlli oldu. 

Alma-Atada, Tbilisidə törədilən qanlı hadisələr Bakıda 
daha dəhşətli şəkildə davam etdirildi. Lakin, nə Bakı hadisələri, 
nə sonra törədilən Vilnus hadisələri xalqların azadlıq əzmini qıra 
bilmədi. 

Ancaq bu ayrılma prosesi, azadlıq əzmi, bazar rəqabəti, 
hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, demokratiya ideyalarının 
gerçəkləşdirilməsi prosesi xalqlar və millətlər üçün bir çox 
problemlər və çətinliklər də yaratdı. 

İqtisadi mənada bu çətinlik nədə oldu? Keçmiş SSRİ 
dövründə müəssisə, zavod və fabriklər elə təşkil edilmişdi ki, hər 
hansı bir hazır məhsul almaq üçün bir neçə respublika ərazisində 
fəaliyyət göstərən müəssisələr istər istəməz bir-biri ilə əlaqə 
saxlamalı idi. SSRİ-nin dağılması prosesində respublikaların bir-
birinə qarşı münasibəti dəyişdi. Müəssisə, zavod və fabriklər 
tədricən dağılıb məhv olmağa başladı. İnsanlar işsizliklə 
qarşılaşdı. Əvvəllər SSRİ dövründə qanunla (İnzibati 
hüquqpozmalar haqqında Qanunla) dörd ay işsiz olan hər hansı 
bir şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaq təhlükəsi altında 
olduğu halda, sonradan SSRİ-nin dağılması ilə bağlı iş qabiliyyəti 
olan əhali içərisində aşkar bir işsizlik meydana çıxdı. Aclıq, 
səfalət halları bir reallığa çevrildi. 

İctimai təhlükəsizlik səviyyəsinin get-gedə aşağı enməsi 
müşahidə olundu, cinayətkarlıq artdı. 

Müstəqillik qazandıq. Amma, bununla bəlalarımız bitmədi. 
Rusiya Ermənistana havadarlıq etməyi öz boynuna götürmüşdü. 
1992-ci il fevralın 26-da törədilən Xocalı soyqırımı Azərbaycana 
edilən yeni acı təcavüzün nəticəsi idi. Azərbaycanlılara qarşı 
edilən bu soyqırım faşist təcavüzündən də dəhşətli oldu.  
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Təpədən dırnağadək silahlanmış 366-cı moto-atıcı alayın 
erməni-rus birləşmələri mühasirə şəraitində olan Xocalı şəhərinin 
dinc, silahsız sakinlərinə gecə hər tərəfdən əvvəlcə top mərmiləri 
və güllələrlə atəş açdılar. Sonra isə şəhər sakinlərini vəhşicəsinə 
qırdılar.  

Belə misli görünməmiş bir cinayətə görə rus-erməni «faşist 
mafiyası» beynəlxalq məhkəmə qarşısıqda cavab verilməli idi. 
Ancaq bu faciəyə laqeyid münasibət öz bəhrəsini verdi. Hazırda 
bir milyon əhali öz ölkəsində qaçqına çevrilmişdir. 

1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqı bu bəladan 
qurtarmaq üçün bir çox işlər görülmüşdür. Birinci, təcavüzkarı 
dünya istimaiyyətinə öz adı ilə təqdim etmək istiqamətində 
uğurlar qazanılmışdır. İkinci, siyasi arenada müvəffəqiyyət 
qazanmaq üçün daxili sabitlik zəminində iqtisadiyyatı 
yüksəltmək, yəni, mövcud müəssisələri əvvəlki səviyyəsinə 
qaldırmaq və inkişaf etdirmək, təzə müəssisələr yaratmaq, 
ölkənin müdafiə qüdrətini yüksəltmək, ordunun iqtisadi 
vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, onun texniki təchizatını təmin etmək 
sahəsində əsaslı müvəffəqiyyətlər əldə edilmişdir. Üçüncü, 
orduya tam döyüş ruhu aşılanmaqdadır. Tarix sübut edir ki, 
cəngavərlik bizə irsi olaraq keçmişdir. Cəngavərliyi bizə ulu 
babalarımız öyrətmişlər. Xalqın döyüş əzmi, milli mənliyi özünə 
qaytarılmaqdadır. Dördüncü, xalqa iqtisadi azadlıq əzmi, 
təşəbbüskarlıq ruhu aşılanmaqdadır. Bəzən Azərbaycanda 
mövcud olan bir çox iqtisadi çətinliklərə ölkədəki müharibə 
şəraitinin nəticəsi kimi baxırlar. Ancaq mən buna belə baxmıram. 
Düzdür, müharibə şəraitinin az-çox buna təsiri var. Belə bir 
vəziyyətin yaranma səbəbini mən əsasən özümüzdə, öz milli 
xüsusiyyətimizdə, 70 ildən artıq bir müddətdə SSRİ şəraitində 
idarə, müəssisə və təşkilatlarda «tənbəllər dünyası» yaradılması 
faktında görürəm. İndi də bir çox adamlar əməli işlə məşğul 
olmaq xüsusiyyətinə malik deyillər. Bu hal keçid dövrü üçün 
xarakterikdir. Yəqin ki yaxın gələcəkdə bu ziddiyyət aradan 
qalxacaqdır. Azad xalq üçün hər şeyi hakimiyyət etmir. Azad 
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xalqın özü cəmiyyəti olduğu vəziyyətdən olmalı olduğu vəziyyətə 
gətirməkdə hakimiyyətlə əlbir olmalıdır. 

Əgər əvvəllər millətimizin inadkarlıq hissinin korşalması, 
prinsipal xarakterinin zəifləmə anları, öz milli birliyini yaratmaq 
əzmində möhkəm olmaması millətin rus və fars işğalçıları 
tərəfindən bölünərək öz imperiyaları daxilinə alınması ilə 
nəticələnmişdisə, indiki zamanda əlavə Qarabağ muxtariyyətinə 
yiyələnmiş ermənilərin «Böyük Ermənistan» yaratması ilə 
nəticələnməsinin əsası qoyula bilər. 

Millətin hətta çətin vəziyyətdə bir araya gəlməməsi, «kreslo 
davası» çox qədimdən var. Yəni Azərbaycan xalqını ümumi milli 
düşmənimiz olan ermənilərə qarşı birliyə yönəltmək çox çətin 
olsa da mühüm məsələdir. 

Ziddiyyətli münaqişə ilə bağlı tarixi faktlara müraciət edək. 
1920-ci il noyabrın sonunda əhalisinin əksəriyyəti Azərbaycan 
türklərindən ibarət olan keçmiş İrəvan xanlığı (sonralar İrəvan 
quberrniyası adlandırıldı) ərazisində Ermənistan Sovet 
respublikası yaradıldı. Bu ərazidə ta qədimdən başlayaraq 
Azərbaycan türkləri yaşamışdır. 1826-cı ildən başlanan Rusiya-
İran müharibəsi ərəfəsində İrəvan xanlığının tərkibində olan 737 
kənddən 674-ündə azərbaycanlılar, 25 kəndində azərbaycanlılar 
və ermənilər, yalnız 38 kənddə ermənilər yaşayırdı. Bütün bu 
kəndlərdə 200-250 min nəfər azərbaycanlı yaşayırdı ki, bu da 
əhalinin 78%-ni təşkil edirdi. Hətta 1905-ci ildə İrəvan 
quberniyasının 624 kəndindən 341-ində azərbaycanlılar, 37 
kəndində azərbaycanlılar və ermənilər (qarışıq halda) və 199 
kənddə ermənilər yaşayırdı. Erməni kəndlərinin sayının artması 
İran və Türkiyədən ermənilərin buraya köçməsi sayəsində 
olmuşdur. Göstərilən ərazidə erməni dövlətinin yaradılması 
Rusiya çarizminin Qafqazda Türkiyəyə qarşı apardığı 
düşmənçilik siyasətinin davamı idi. Lenin özü də «Türkiyə 
Ermənistanı» ifadəsini tez-tez işlədirdi. Ermənistan Sovet 
Respublikasını yaratmaqla isə Rusiya Sovet hökuməti özündən 
cənubda Rusiya ilə müsəlman dövlətləri arasında xristianlar 
yaşayan bufer dövləti yaratmağa nail oldu. Bundan əvvəlki 1918-
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1920-ci illərdə mövcud olan daşnak Ermənistan Respublikası 
hökumətinin fəaliyyəti nəticəsində Ermənistanda azərbaycanlılar 
yaşayan 208 kənd dağıdıldı və əhalisi qovuldu. Ermənistandakı 
azərbaycanlıların öz doğma yurdlarından qovulması siyasəti sovet 
hakimiyyəti illərində də davam etmişdir. Yalnız 1931-1988-ci 
illərdə azərbaycanlıların yaşadığı 61 kənddən, azərbaycanlıların 
və ermənilərin birgə yaşadığı 104 kənddən bütün azərbaycanlı 
əhali qovuldu. 1988-ci ilin sonunda isə qalan 72 azərbaycanlı 
kəndi zəbt edildi və 1989-cu ilin sonuna Ermənistanda bircə nəfər 
də olsa azərbaycanlı qalmadı. Beləliklə, 90 illik Rusiya çarizmi 
dövrü və 70 illik sovet hakimiyyəti dövründə azərbaycanlılar ata-
baba əraziləri olan Irəvan xanlığından tamamilə qovuldular. Hələ 
SSRİ dövründə Ermənistan SSR Ali Soveti Azərbaycanın tərkib 
hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə 
birləşdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Həmin qərarı praktiki 
cəhətdən həyata keçirmək üçün Ermənistanın millətçi dairələri 
cürbəcür kələklərə əl atdılar. Nəticədə Dağlıq Qarabağ 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Belə bir 
vəziyyətdə MDB-yə daxil olan Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 
bərpa etmək üçün MDB dövlətlərindən qanuni hüquqlarının 
müdafiə olunmasını tələb etmiş və etməkdədir. Ermənistana 
havadar olan bəzi dövlətlərin Azərbaycana münasibətdə qeyri 
obyektiv mövqeyi respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpa 
olunmasına əngəl törədən amillərdən başlıcasıdır. 

 
Bataliyon komandiri İbad Həsənovun ifadəsi: Mən 1992-

ci ilin mart ayında təşkil olunmuş 836 saylı hərbi hissəsinin tədris 
batalyonunun qərargah rəisi olmuş, həmin vaxtdan etibarən 1996-
cı ilə qədər Azərbaycanın Ordu sıralarında xidmət etmişəm. 
Əvvəlcə batalyonun qərargah rəisi, sonra batalyon komandiri 
olmuşam. Həmin vaxtdan etibarən Fikrət Nəbiyev bizim 
batalyonun komandirinin müavini vəzifəsini daşıyırdı. 1992-ci 
ilin əvvəlindən Azərbaycanın Ağdam bölgəsində biz batalyon 
təşkil etmişdik və həmin batalyon 2 ay hazırlanandan sonra 
döyüşdə iştirak edirdi. Yaxşı xatirimdədir ki, 1992-ci ilin iyun 
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ayında Qarabağın ən qaynar nöqtələrindən olan Sırxavənd 
əməliyyatı, Əliğalı əməliyyatı, Fərrux əməliyyatı başlayır. Ondan 
sonra Əsgəran əməliyyatı. Bizim batalyonumuz həmin 
döyüşlərdə şəxsən iştirak edib. Sonra Gülablı uğrunda gedən 
döyüşlərdə iştirak etmişik. Orada böyük hündürlük var. Bizim 
batalyonun əsgərləri oranı minamyotlardan atəşə tutmuşdular.  

Mən bu gün çox məmnunam ki, bizim Fikrət Nəbiyev 
həqiqətən də bu gün bizim yanımızdadır. Döyüşlərdən  salamat 
çıxmaq orada bir qəhrəmanlıq idi. Fikrət Nəbiyevin o vaxt bizim 
batalyonun tərkibində, Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 
göstərdiyi şücaət, qəhrəmanlıqlar mənim yaxşı xatirimdədir. 
Əvvəlcə batalyonun hazırlanmasında, gənclərin orduya cəlb 
olunmasında, rəhmətlik Şirin Mirzəyevin böyük əməyi olub. 
Bizim də hamımızı Qarabağda döyüşçü kimi yetişdirən, bizi 
hazırlayan, bizə ruh verən ən böyük sərkərdələrdən biri 
polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyev olub. İndi o, bizim aramızda 
yoxdur, ona rəhmət diləyirəm. Belədir ki, Fikrət Nəbiyev o vaxt 
bizim batalyon komandirinin müavini olub. 

Ağdam rayonunun Əliağalı kəndi var. Onun ilk döyüşü 
həmin o kənddə olub. Fikrət Nəbiyev kimi döyüşçünün qəhrə-
manlıqları onda olub ki, ora aparılan şəxsi heyət mühasirəyə 
düşsə də, həmin şəxsi heyət mühasirəni yarıb çıxmağı bacarıb. 
Artıq ermənilər Əliağalını mühasirəyə almışdılar. Həmin vaxt 
Fikrət Nəbiyev başçılığı ilə apardığı 2 bölüyü sağ-salamat oradan 
çıxarmışdı. Bu böyük bir qəhrəmanlıqdır. Əvvəla 1992-ci il 
Azərbaycanda keçid dövrü sayılırdı. Belə ki, həm Azərbaycanda 
müharibə gedirdi, həm də hakimiyyət uğrunda mübarizə gedirdi. 
Həmin dövrlərdə hər yerdə ölkəyə qarşı, dövlətə qarşı, orduya 
qarşı təxribat işləri gedirdi. Bizim batalyonun komandiri o vaxt 
mayor olan Mustafa Əliyev idi. O, batalyonun layiqli 
komandirlərindən biri idi. Şəxsən mən Mustafa müəllimdən çox 
şey öyrənmişəm. Düzdü o vaxt mən qərargah rəisi idim, ancaq 
Mustafa müəllim bizim batalyonumuzun komandiri idi. Rəhbər o 
idi. Bizi hazırlayan da o idi. Hərbidə tabeçilik var. Mustafa 
müəllimlə biz əvvəlcə o vaxt Əliğalı uğrunda gedən döyüşdə, 
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Sırxavənd müharibəsində olmuşduq. Bizim apardığımız 2 bölüyə 
mən rəhbərlik etmişəm. Sırxavənd mühasirəsindən çıxdıq və biz 
o vaxt Sırxavəndi xeyli müdafiə etdik. Ondan sonra səfərbər ol-
muş müxtəlif qüvvələrin Sırxavəndə gəlməməsinə görə biz 
məcbur olub oranı tərk etdik. Bizim ordumuz orada xeyli itki 
verdi. Sırxavənddən sonra Əliğalı gəlir, Xaçın çayı boyunca Ağ-
damın bir hissəsi sayılır ora. Orada döyüşlər gedirdi. Əsgərləri 
oraya apararkən Fikrət Nəbiyev, bizim Kamil Qədimov, Şəfayət 
Əliyev də orada idi. Kamil Qədimovun da rotası o vaxt orada 
döyüşlərdə iştirak edirdi. Ümumiyyətlə, mən deyirəm ki, Əliğalı 
mühasirəsi çox güclü mühasirə idi. Ermənilər hər tərəfi tutduqdan 
sonra oranı yarıb çıxmaq özü də böyük qəhrəmanlıq idi. 

Yaxşı xatirimdədir ki, o vaxt çox böyük narahatçılıq 
keçirirdik. Hətta batalyonu mühasirədən çıxarmaq üçün ehtiyatda 
qalan rotalarla Əlimədətliyə getdik ki, qalan hissələri Əliğalıdan 
çıxara bilək. Şirin Mirzəyevin batalyonu orada idi. O vaxt 
rəhmətlik Ş.Mirzəyev özü də bütün qüvvələrini oraya yeritmişdi 
ki, mühasirədə qalan uşaqları çıxardaq. Onda Fikrət Nəbiyevin 
qəhrəmanlığı nəticəsində mühasirəni yarıb çıxmışdıq. Mənim 
xatirimdədir ki, ondan sonra biz də mühasirədən çıxan uşaqların 
hamısını bir-bir bağrımıza basdıq. Hətta batalyon komandirimiz 
Mustafa Əliyev özü də çox kövrəlmişdi. Elə bilirdi ki, batalyon 
əlli-ayaqlı gedib. 

Komandirlərin xüsusilə Fikrət Nəbiyevin səyi və qoçaqlığı 
nəticəsində bizim 2 bölüyümüzün əsgərlərindən heç biri məhv 
olmamışdı. Ermənilər oraya çox güclü qoşun yeritmişdilər. Onlar 
Qarançı istiqamətində güclü qoşun yeritmişdilər. Sonra bizim 
batalyonu Ağdam rayonunun Çullu kəndindən Tərnöyütə, oradan 
da Quzanlıya köçürdülər. O vaxt bizim komanda heyətimiz ham-
ısı savadlı zabitlər olduqlarına görə «kadroviklərimiz» əsgərlərə 
bütün əməliyyatlarda iştirak etmə qaydalarını öyrədirdilər. At-
maq, vurmaqdan əlavə bizim əsgər və zabitlərimizdə çox güclü 
ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik hissi vardı. 1992-ci ildə orada 
döyüşən əsgərlərin heç birində mən qorxaqlıq görmədim. Hətta 
qorxaq uşaqlar belə o birilərinə baxıb ürəklənirdi. Fikrət Nəbiyev 
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də bizim aramızda idi və onun vəzifəsi də elə gənclərdə 
vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq idi. O, bu işin öhdəsindən 
layiqincə gəlirdi. Mən bir qərargah rəisi kimi deyə bilərəm ki, o 
vaxt Vətənimiz uğrunda, Qarabağ uğrunda, bütövlükdə 
Azərbaycan uğrunda döyüşən oğlanların hamısı qəhrəman idi. 

Mənim də xatirimdədir ki, Fikrət Nəbiyev o vaxt bir çox 
qəhrəmanlıqlar göstərib. Sonra biz gəldik Quranlı kəndinə. Bizim 
batalyonu köçürdülər ora. Orada batalyonun təlim-məşq toplantı-
ları davam edirdi. O vaxt Azərbaycanda keçid dövrü olduğuna 
görə, təxribatçılar da var idi. Orduya qarşı, dövlətə qarşı təxribat 
işləri gedirdi. Yadımdadır, Mustafa müəllimə qarşı bir neçə 
təxribat işi olmuşdu. Hətta Mustafa müəllimin həbs olunmağı da 
mənim gözümün qarşısındadır. Sonra layiqli oğlanların, Ağdamın 
yaxşı, qeyrətli oğlanlarının hesabına Mustafa müəllimi oradan 
çıxarmışdılar. 

Mustafa müəllimə qarşı bir təxribat da olmuşdu. Bizim 
batalyona naməlum markalı UAZ maşını, içində 5 nəfər avtomatlı 
girmişdi. Fikrət Nəbiyev də yaxşı idmançı idi. Fikrət Nəbiyev 
döyüşçülüklə bərabər həm də güclü bir idmançı idi. Fikrət 
Nəbiyev karateçi idi. Onun qolunu heç kim qatlaya bilməzdi. O 
vaxt Mustafa müəllimin üstünə avtomatçılar töküləndə Fikrət 
Nəbiyev durdu qabağa və onları elə cəzalandırdı ki, qorxuların-
dan maşina minməkləri ilə qaçmaqları bir oldu. Orada ölüm 
100% gözlənilirdi. Çünki avtomat çəkmişdilər, yalan sözdən 
fayda yoxdur, o vaxt atan atanın idi. Ötənin də qanı batıb gedirdi. 
O vaxt Fikrət Nəbiyevin, bizim şəxsi heyətin hesabına həm ağ-
saqqalımız, həm komandirimiz Mustafa müəllimi müdafiə edə 
bildik. Orada Fikrət Nəbiyevin mən deyirəm ki, xüsusilə böyük 
xidmətləri var və bu xidməti unutmaq olmaz. Bizim batalyonu-
muz son vaxtlar, təlim-məşq toplantılarını dayandırıldıqdan sonra 
Mustafa müəllim batalyondan briqadaya Qarabağ şöbəsinin rəisi 
göndərildi və mən 1992-ci il sentyabr ayının birində batalyon 
komandiri təyin olundum. Ağdam rayonunda Bağmanlar kəndi 
var. Bağmanlar kəndində o vaxt şərab zavodu vardı, bizim dislo-
kasiya yerimiz ora idi. Orada Bağmanlarla Gülablı arasındakı 
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ərazini qorumaq bizə tapşırılmışdı. Fikrət Nəbiyev orada da 
uşaqları ruhlandırmaqla qəhrəmanlıq göstərib. Gecə postlarında 
uşaqlarla yanaşı rota komandirləri də iştirak etməli idi. Ancaq 
Fikrət Nəbiyev özü də hər gecə o uşaqlarla bərabər postda 
dayanıbdır. Bu faktlar əsasında mən belə başa düşürəm ki, bizim 
dövlətimiz də, elimiz də, obamız da Fikrət Nəbiyevin o 
xidmətlərini heç vaxt unutmamalıdır. 

Məsələn, mən bir komandir kimi ondan razı qalmışam. 
Uzun müddət bir xidmət etmişik. Fikrət Nəbiyevlə bir yerdə 
əvvəlcə qərargah rəisi olmuşam. Fikrət müəllim də batalyonun 
şəxsi heyətinin komandir müavini olub. Uşaqları hərbi, fiziki 
cəhətdən onları hazırlayıb. Fikrət Nəbiyev idmançı olduğu üçün 
özünün müdafiə proqramlarının hamısını uşaqlara öyrədib. Mən 
çox məmnunam ki, elə döyüşlərdən heç olmasa Fikrət Nəbiyev 
kimi oğlanlar sağ çıxıb. Şəhidlərimizə Allah min rəhmət eləsin. 
Onların ruhu qarşısında biz həmişə borcluyuq. Məsələn, mən 
bütün həyatım boyu şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Çünki 
Azərbaycanın döyüşən oğlanları əsl qəhrəman oğlanlardır və 
çoxu Vətən uğrunda qurban gediblər. Heç olmasa onları anarkən, 
onlara, ailələrinə dövlət tərəfindən yaxşı bir iş görüləndə mən 
sevinirəm. Çünki onlar Vətən uğrunda, Bizim Vətənimiz uğrunda 
özlərini qurban veriblər. Heç cür dana bilmərəm ki, Ağdam 
uğrunda döyüşlər getsə də, Azərbaycanın bütün nöqtələrindən 
oraya, hətta yaşı çatmayan uşaqlar belə gəlib, Azərbaycan 
uğrunda, Qarabağ uğrunda döyüşürdülər. 13-15 yaşında uşaqlar 
qaçıb gəlib bizim batalyona qoşulurdular.  

Fikrət Nəbiyev həm də elmi işçidir. Mən çox sevinirəm 
ona. Çünki bir adama 2 xoşbəxtlik eyni vaxtda nəsib olmur, həm 
qəhrəman olasan, həm savadın ola. Bu hər insana nəsib olmur. 
Çünki Allah bir tərəfdən verəndə, bir tərəfdən kəsir. Amma bizim 
Fikrətdə həqiqətən Allah-təala vergisidir. Mən çox xoşbəxtəm ki, 
Fikrət Nəbiyev belə ağır döyüşlərdən sağ-salamat çıxıb, bizim 
sıralarımızdadır. O vaxt Qarabağ uğrunda döyüşürdü. İndi də öz 
elmi ilə bizim elimizin, obamızın dayağında durub. İndi o, elmi 
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savadı ilə bizim balalarımıza xidmət edir, bizim gənclərimizə 
xidmət edir, Azərbaycana xidmət edir. 

Fikrət Nəbiyev, mən çox şükür edirəm ki, sən bizim ara-
mızdasan. Mən arzu edirəm ki, sən tutduğun bu yolu qəhrəman 
kimi başa vurasan. Elimizin, obamızın həmişə qəhrəman oğlu 
olmusan. Bu gün də mən onu sənə arzulayıram. O vaxt döyüşçü 
olmusan, indi də elmi işin var. Bundan gözəl nə var ki, xalqa 
xidmət etmək, xalqın dayağında durmaq. Hələ bizi nələr gözləyir, 
bilmirik. Fikrət müəllim bir hüquqşünas kimi öz yolunu tutub, 
davam edəcək. 

 
Batalyon komandirinin müavini Şəfaət Əliyev: Hesab 

edirəm ki, Fikrət müəllim gələcəkdə də Azərbaycan dövləti, 
Azərbaycan xalqı əgər yenidən torpaq uğrunda, Qarabağ uğrunda 
müharibə edərsə, o elmi işini dayandırıb Azərbaycanın qeyrətli 
bir oğlu kimi öz zabitlik məharətini yenidən cəbhə bölgəsinə 
yetməklə göstərəcək. Əminəm ki, Fikrət müəllimdə o hünər, o 
vətənpərvərlik, o qeyrət yenə də vardır. 

 
Batalyon komandiri İbad Həsənov: Biz keçmiş nəslin 

nümayəndələriyik. Çünki yaşımız 50-dən keçibdi. Amma Vətən 
bilirsiniz kimindir? Vətən uğrunda ölməyi bacaran oğlanlarındır. 
Görürsüz, Məmməd Araz deyir ki: 

Vətən mənə oğul desə nə dərdim, 
Mamır olub qayasında bitərdim. 
Bax, Fikrət müəllim kimi oğlanlar o mamırlığı qəbul edib, 

onun qayasında bitməyi bacaran, onun dar günündə köməyini 
əsirgəməyən oğlanlardır. Mən Qarabağ döyüşlərinin 
əksəriyyətində olmuşam. 1991-ci ildən Şirin Mirzəyevin bata-
lyonunda, onun müavini olmuşam. Allah Şirin müəllimə rəhmət 
eləsin. O vaxt deyirdim, indi də deyirəm ki, bizim uduzmağımızın 
səbəblərindən biri də elə sərkərdələrin vaxtsız aramızdan getməsi 
idi. O hamımızın komandiri idi. Biz ondan döyüşməyi 
öyrənmişik, vətənpərvərlik öyrənmişik. Fikrət müəllim də Şirin 
Mirzəyevin tələbəsi idi. Mən əminəm ki, bizim dövlətimiz, bizim 
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məmurlarımız Fikrət müəllimin şərəflə yerinə yetirdiyi vəzifə 
borcunu nəzərə alacaqdır, gələcəkdə qəhrəman kimi, xalqımız 
tərəfindən tanınmasına kömək edəcəklər. Mən buna əminəm. 
Mən bir daha deyirəm ki, biz hərbçi olmuşuq, biz tabe olmağı ba-
carırıq. Yoldaşlar içərisində ən yaşlısı mənəm. Mənim 60 yaşım 
var. Amma mən elə bir adamam ki, Vətən dara düşsə, bu gün əmr 
olunmamış səhər tezdən öz torbamla yenə həmin sırada dayan-
mağı bacararam. Mən bilirəm ki, Fikrət müəllim də belə oğlanlar-
dandır. Çünki Fikrət müəllimi mən görmüşəm, onu şəxsən tanıy-
ıram. Ona görə də başa düşürəm ki, bizim dövlətimiz onun 
zəhmətini layiqincə qiymətləndirəcəkdir. 

 
Batalyonun rota komandiri Kamil Qədimov: Fikrət 

müəllimin xüsusi olaraq əməyini qeyd etmək istəyirəm. Şəxsi 
heyətin döyüş hazırlığında əsas iş Fikrət müəllimin üzərinə 
düşürdü. Etiraf etmək lazımdır ki, burada hamının əməyi olub. 
Amma Fikrət müəllimin xüsusi əməyi olub. O vaxt, düz deyirsiz, 
təxribatlar vardı, gələn adama şübhə ilə baxırdılar. O vaxt ölüm 
hadisələri də olurdu. Biz bunların şahidi olmuşuq. 

 
Batalyon komandirinin müavini Əliyev Şəfayət: 
Doğrudan da, danışmaq çox çətindir. Azərbaycan 

dövlətinin 20-22%-i erməni işğalçılarının tapdağı altındadır. 
Vicdan yol vermir deyim, vətənpərvərlik yol vermir deyim, yəni 
and olsun xaliqə, and olsun şəhidlərin ruhuna, əgər Azərbaycan 
xalqının, Azərbaycan dövlətinin prezidenti, Ali Baş Komandanı-
mız, İlham Əliyev cənabları sabah hərbi hissələrə göstəriş verə ki, 
düşmən tapdağı altında olan torpaqların azad olunmasından ötrü 
döyüşə getmək lazımdır, onsuz da bizə ehtiyac olmayacaq. Ona 
görə ki, hal-hazırda Azərbaycanın gözəl, qüdrətli ordusu, peşəkar 
zabitləri var. Azərbaycanın qeyrətli övladları var. Bizə ehtiyac 
olmayacaq, amma əgər olarsa baxmayaraq mənim 48 yaşım var, 
bir zabit kimi, yenidən silaha sarılıb, Azərbaycan dövləti 
uğrunda, Azərbaycan xalqı uğrunda, Qarabağın azad olunması 
uğrunda, şəhidlərimizin ruhu rahat olsun deyə, onların tökdüyü o 
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qan yerdə qalmasın deyə döyüşə atılmağa, şəhid olmağa hazıram. 
Bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi, bir zabit kimi. 

Və elə başa düşürəm ki, Fikrət Nəbiyevin keçmiş fəaliyyəti 
ilə əlaqədar Azərbaycan Xalqı Fikrət Nəbiyev haqqında müsbət 
rəydə olmalıdır. Hal –hazırda Fikrət Nəbiyev elmi işçi kimi 
fəaliyyət göstərir. O fəlsəfə elmləri namizədidir. Ola bilər ki, 
Fikrət müəllimin başqa sahədə də yolu açılar. Azərbaycan xalqı 
üçün, dövləti üçün yaxşı bir elmi ixtira eləsin. Mən elə başa 
düşürəm ki, biz eyni ruhlu, eyni əqidəli, səviyyəli şəxslərik. Biz 
Şirin Mirzəyevin ruhu qarşısında baş əyirik. Biz onun həyat 
məktəbini, döyüş məktəbini keçmişik. Mən yenə təkrar edirəm, 
əgər sabah Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan İlham Əliyev cənabları əmr edərsə, Fikrət müəllim də, 
İbad Həsənov da, Kamil Qədirov da, Şəfayət Əliyev də, mənim 
əsgərim Vüqar da, (ümumiyyətlə saymaqla qurtarmaq olmaz) bu 
şəxslər yenidən döyüşə atılmağa hazırdırlar. Bəli onu da qeyd 
edim ki, Fikrət Nəbiyevə dövlət səviyyəsində ad verilməli, onun 
fəaliyyəti qiymətləndirilməlidir. Azərbaycan xalqı müdrik 
xalqdır. Azərbaycan Respublikası demokratik respublikadır. 
Azərbaycan prezidenti demokratik fikirli bir şəxsdir. Mən ona 
qibtə edirəm. Mən 3 rəngli bayrağımızla fəxr edirəm. Mən 
Azərbaycan şəhidləri qarşısında baş əyirəm. 

Vüqar –döyüşçü: - Mən də keçmiş bir döyüşçü kimi 
komandirlərim haqqında danışmaqdan qürur duyuram. Mən 
Fikrət müəllimi 1992-ci ildən tanıyıram. Bu gün mənim ko-
mandirim Fikrət müəllim haqqında xoş sözlər söylədilər. Mən 
doğrudan da fəxr edirəm ki, bizim belə gözəl döyüşçü 
yoldaşlarımız olub. O vaxt bizə komandir olmaqla bərabər Fikrət 
müəllim səngərdə ağır günlərin yoldaşı olub. Komandirlərin hər 
biri bizə ata olub. Bunu etiraf etmək lazımdır. Fikrət müəllim bizə 
döyüşdən qabaq, taktiki döyüş öyrədib. Onu da deyim ki, o bizi 
bazar günləri də yığırdı. Fikrət müəllim karateni yüksək 
səviyyədə bilirdi. Əlbəyaxa döyüşü bizə tam öyrədirdi. Fikrət 
müəllim haqqında mən çox danışa bilərəm. Komandirlə bir yerdə 
bir neçə döyüşdə iştirak etmişik. Biz 1992-ci ildə kapitan 
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Həsənovun başçılığı altında Sırxavənd, Qazançı əməliyyatında 
iştirak etdik. O vaxt, iyul ayın 14-ündə, 15-ində bizdə mühasirə 
vəziyyəti yarandı. Çaşqınlıq əmələ gəldi, ordudan kömək olmadı. 
O müddətdə batalyonumuzun qüvvəsi bizə köməyə gəldi və biz 
Fikrət müəllimin rəhbərliyi altında bizi qarşılayan döyüşçüləri 
gördük. Doğrusu sevindik ki, bizi unutmurlar, bizə kömək edirlər. 
Fikrət müəllim haqqında çox danışmaq olar. Komandirlərin 
dediyi kimi, naməlum adamların təxribatlarının olmağı haqqında 
deyə bilərəm. Mən onu təsdiqləyə bilərəm ki, bizim rota Çullu 
kəndindən, yəni ştabdan müəyyən qədər- 200 metr aralı idi. O 
vaxt bizim  yatmaq saatı idi. Bu zaman atəş səsi eşitdik. 3 nəfər 
tez ştaba tərəf yüyürdük. Biz ora çatanda gördük ki, artıq UAZ 
markalı maşın gedir. Məlum oldu ki, Fikrət müəllim öz həyatını 
təhlükə qarşısında qoyub, bizim zabitlərin, şəxsi heyətin, 
komandirlərimizin, Mustafa Əliyevin təhlükəsizliyini təmin 
etmək üçün öz həyatını təhlükə qarşısında qoyub terrorçuları 
tərksilah etmişdi. Həqiqətən də birinci növbədə Fikrət müəllim 
mayor Əliyevin təhlükəsizliyi üçün öz həyatını təhlükəyə atıb 
Mustafa müəllimi ölümdən qurtarıb. 

Fikrət müəllimlə bir neçə döyüşün, o cümlədən Kapitan 
Həsənovun dediyi kimi Naxçıvanik əməliyyatının iştirakçısı ol-
muşuq. Bizim batalyon çox güclü döyüş qüvvəsinə malik idi. 
Fikrət müəllimin də bu işdə öz payı var idi. Ona görə də ona 
uğurlar arzu edirəm. İndi elmi işlə məşğuldur. Mən elə bilirəm ki, 
komandirin dediyi kimi nə vaxtsa prezidentimiz keçmiş 
döyüşçülər haqqında fərman verərsə, yəqin ki, kapitan 
Həsənovun dediyi kimi Fikrət müəllim də birincilər sırasında 
duracaqdır. Mən arzulayıram ki, prezidentimiz Fikrət müəllimin 
Ağdam-Qarabağ uğrunda döyüşlərindəki qəhrəmanlıqlarını 
nəzərə alıb ona layiqli qiymətini versin. 

 
Batalyon komandirinin müavini Şəfayət Əliyev: Mən bir 

neçə işi qeyd etmək istəyirəm. O batalyonda, o taborda mayor 
Əliyevin rəhbərliyi dövründə də, kapitan Həsənovun, Fikrət 
Nəbiyevin, Kamil Qədimovun, Xaliq Cəfərovun, mərhum Vüqar 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  59 

Gəraylının fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. Mən batalyonda 
İbad müəllimin, Fikrət Nəbiyevin rəhbərliyi altında və onların ali 
komandanı olan mayor Mustafa Əliyevin, ondan da ali səviyyədə 
olan polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevin fəaliyyətini qeyd 
edirəm. Azərbaycan xalqı, Qarabağ xalqı, Ağdam xalqı 
Ş.Mirzəyevə çox şey borcludur. 

Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına qibtə edirəm ki, 
Şirin Mirzəyev, polkovnik-leytenant Şirin Valeh oğlu Mirzəyev 
Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanıdır. Onun zəhməti yerdə 
qalmadı, qiymətləndirildi. Bir zabit kimi bir balaca bunda 
təskinlik tapıram ki, bizim belə bir sərkərdəmiz fəxri ada layiq 
görüldü. Bəli, Azərbaycanın qəhrəman oğlanları var. Real 
qəhrəman olub o adı almayanlar da vardır. Onlardan biri də Fikrət 
Həbib oğlu Nəbiyevdir. 

 
Batalyon komandiri İbad Həsənov: Vətən uğrunda şəhid 

olmaq olar. Şəhidlik ən böyük zirvədir. Onu fəth etmək hər ada-
mın işi deyil. Vətən uğrunda şəhid olmaq xoşbəxtlikdir. Mənim 
özüm də şəhid olaram, övladlarım da. Mənim üç oğlum var. 
Onların sabah müharibəyə getmələrinə razıyam. Təki Vətənim 
azad olsun. Çünki hər bir övladı doğan ana tapılar, amma Qara-
bağı doğan ana tapılmayacaq. Ona görə də ən böyük zirvə Vətən 
uğrunda şəhid olmaqdır. Görürsünüz ki, şəhidlərin adı qalır. 
Amma elə adam var ki, 100 il yaşayır, heç kim demir ki, o adam 
yaşayıb, ya yox. Vətən layiqli övladları ilə sayılır. 

 
Rota komandiri Kamil Qədimov: İbad müəllim, Fikrət 

müəllim, Vüqar müəllim, mənim əsgərim, balaca qardaşım, biz o 
vaxt rahat olarıq ki, şəhidlərimizin ruhu qarşısında öz borcumuzu 
yerinə yetirək. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, qarabağın 
azad olunması uğrunda şəhid olmağa burda oturan yoldaşların 
hamısı – Fikrət müəllim də, İbad müəllim də, Vüqar müəllim də, 
bütün əsgər yoldaşlarımız da hazırdır. Çünki onların dar günündə 
onlarla oturmuşam, onlarla durmuşam, onların əqidəsinə 
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bələdəm. Vətən uğrunda kimin zəhməti varsa, o dövlətimiz 
tərəfindən layiqincə qiymətləndirilsin. 

 
Batalyon komandiri İbad Həsənovun dediklərindən:  
 

Fəqət zirvələrdən baxan kəslərin,  
Qanı bu torpağa axan kəslərin, 
Canını odlara yaxan kəslərin  
Şəninə heykəllər ucalacaqdır. 
Ona xor baxanı kor eyləyəcək,  
Vətən müqəddəsdir, Vətən ocaqdır. 
Tarix bildirəcək, haqq söyləyəcək,  
Vətəni satanlar tapılacaqdır. 

 
Mən buna əminəm. Haçansa Vətəni tamahının qurbanı 

eləyənlər öz layiqli cəzasını almalıdır. Kimin ki, bu vətən 
uğrunda zəhməti var, Allahdan arzu edirəm ki, bizim dövlətimiz 
bunu layiqincə qiymətləndirsin. Biz buna inanır və bilirik ki, bu 
belə olacaq. Fikrət Nəbiyev belə oğlanlardan biridir. 

 
Komandir batalyonun müavini Şəfaət Əliyevin ifadəsi: - 

Bir şeyi də qeyd edim. Azərbaycan xalqı sabiq prezidentimiz 
Heydər Əliyevə çox şey borcludur. Azərbaycanın demokratik bir 
dövlət olması, atəşkəsi qoruyub saxlaması, Azərbaycanda 
gənclərin yenidən şəhid olmaması mərhum prezidentimiz Heydər 
Əliyev cənablarının siyasəti nəticəsində mümkün olmuşdur. Hal-
hazırda onun oğlu İlham Əliyev cənabları həmin yolu davam et-
dirir. Heydər Əliyev cənabları Azərbaycan xalqına çox töhfələr 
vermişdir. Heydər Əliyev cənabları Azərbaycanın ümummilli 
lideridir, dünya səviyyəli siyasətçidir. Türk dünyasında belə 
deyirlər ki, o dahinin qarşısında Azərbaycan xalqı çox şey bor-
cludur. Bunu da qeyd edə bilərəm ki, kapitan İbad Həsənov, kapi-
tan Fikrət Nəbiyev, kapitan Kamil Qədimov Heydər Əliyev qu-
ruculuğu, Heydər Əliyev rəhbərliyi, Heydər Əliyev 
vətənpərvərliyi altında fəaliyyət göstərmiş vətəndaşlardır. Yəni 
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Azərbaycan xalqının dövlətinin azadlığı, demokratiyası, 
Azərbaycan xalqının nurlu gələcəyinin yaranması, gənclərin 
həyata baxışı, hamısı Heydər Əliyev siyasəti sayəsində for-
malaşmışdır. Bu faktları danmaq olmaz. Biz hörmətli 
prezidentimizə dayağıq, onun siyasətini dəstəkləyirik. Onun 
dövləti idarəetmə mexanizminə, gələcək siyasətinə inanırıq. 
Əminəm ki, Azərbaycan Avropada tanınan bir dövlət olacaq. 

 
Fikrət Nəbiyev: - Mən sizin hər birinizlə fəxr edirəm. Mən 

ilk gündən sizin kimi qardaşlarla, Sizin kimi yüksək mənliyə, 
ideala malik olan təmiz adamlarla fəxr etmişəm. Bu gün 
Azərbaycan torpağının bir hissəsi erməni və rus faşistləri 
tərəfindən zəbt olunub. Bizim İbad müəllim kimi, Şirin Mirzəyev 
kimi qəhrəmanlarımız olmasa, Şəfayət kimi, Kamil kimi, Vüqar 
kimi yüzlərlə cəsarətli cəngavərlərimiz olmasa bu gün 
Azərbaycan torpağı yox idi. Bizim Heydər Əliyev kimi 
qəhrəmanlarımız olmasaydı, hakimiyyətə gəlməsəydi, öz siyasəti 
nəticəsində müharibəni dayandırmasaydı Qarabağ torpağı artıq 
hissə-hissə zəbt olunmuşdu. Yəqin ki, bu belə olmalıydı. Əhalinin 
ancaq bir hissəsi Arazdan o tərəfə İrana keçə biləcəkdi, bir hissəsi 
təcavüzün qurbanı olacaqdı. Sağ qalanlar İranda qışqırıb 
deyəcəkdi ki, Bakı bizimdir. Dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin 
belə misrası var: «Hünərə göz yummaq bir hünər deyil». Heç ol-
masa qəhrəmanlıq səviyyəsində iş görən insanları 
qiymətləndirmək lazımdır. Etiraf etmək lazımdır ki, Məmməd, 
Əli, Həsən qəhrəmandır. O, vətən yolunda, dövlətçilik yolunda 
əziyyət çəkən, torpağın zəbt olunmasının qarşısını alan insandır. 
Biz o vaxt əsgər hazırlığı ilə bağlı elə vəziyyət yaratmışdıq ki, 
uzun müddət Ağdam ərazisi boyu erməni rus təcavüzkarları 
tərəfindən zəbt olunmasına qarşı sədd yaranmışdı. Təkcə Ağdam 
bölgəsində 2000-dən çox ancaq bizim əsgərimizvə zabitimizin 
döyüş fəaliyyəti olmuşdur. Bu əsgərlər təcavüzkarların qarşısını 
almışdır. Bu əsgərlərin həm fiziki, həm də mənəvi hazırlığı çox 
güclü idi. Onlar bir nəfəsə dağa dırmaşıb düşə bilirdilər. Bunları 
deməkdə məqsədim odur ki, əsgər olaraq bu bizim borcumuz idi. 
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Biz bir azərbaycanlı kimi bu işi görməliyik. Bu təcavüz təkcə 
milli ayrıseçkiliyin nəticəsi idi. Bu azərbaycanlı olduğumuza görə 
bizə olunan təcavüz idi. Məsələn, 1941-45-ci illər müharibəsində 
milli qaynaqdan söhbət gedə bilməzdi. Qarabağ döyüşü milli 
dəyərlərə malik olan qəhrəmanlıq döyüşü idi. Bunu etiraf etmək 
lazımdır.  

Sizin hamınıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin fik-
rinizi, ürək sözünüzü eşitdim. Mənim arzum ondan ibarətdir ki, 
siz neyləyim, necə eyləyim sualı altında qalmayasınız. Biri var 
kimsə nəsə desin, biri var özün görəsən. Sizin şəxsinizdə 
cəngavər ruhlu bütün insanlara uzun ömür, ailə səadəti, gələcək 
həyatda müvəffəqiyyət arzu edirəm. 

 
Batalyon komandirinin müavini Şəfayət Əliyev: Fikrət 

müəllim biz də sizə tutduğumuz yolda uğurlar, can sağlığı, səadət 
arzu edirik. Allah öz cəlalı xatirinə ürəyinizdəki niyyəti 
qəlbinizdə qoymasın, həyata keçirsin. Sizin timsalınızda İbad 
Həsənova can sağlığı, uzun ömür, Kamil Qədimova, Vüqar qar-
daşıma, ümumən Azərbaycan xalqının gənclərinə uzun ömür, can 
sağlığı, mehribanlıq, səadət diləyirəm. Şəxsən sizin içinizdə, əldə 
etdiyiniz nailiyyətlərə qibtə edirəm. Allah cəlalı xatirinə sizin tut-
duğunuz yolda sizin nə fikir, nə arzularınız varsa, həyata keçirsin. 
Biz də bir Azərbaycanlı kimi, yoldaş kimi, keçmiş zabit kimi, 
Sizinlə, İbad müəllimlə, Mustafa Əliyevlə hal-hazırda 70 yaşlı 
polkovnik-leytenant, 70 yaşlı ağsaqqalla fəxr edək. 

 
Batalyon komandiri İbad Həsənov:  Bir keçmiş döyüşçü, 

bir Azərbaycanlı kimi mənim bir arzum var. Tezliklə müharibə 
olsun və biz müharibə yolu ilə öz torpaqlarımızı azad edək. 

 
Batalyon komandirinin müavini Şəfaət Əliyev: - Mən 

bunu arzulamazdım. Azərbaycan xalqının elə gözəl ordusu var ki, 
bizə ehtiyac qalmayacaq. 

Mən onu demək istərdim ki, prezidentimizin siyasətinin da-
vamçısı İlham Əliyev cənabları torpaqlarımızı sülh yolu ilə azad 
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edəcək və döyüşməyə ehtiyac olmayacaq. Əgər Ali Baş koman-
dan göstəriş verərsə, biz hamımız torpağımızın azadlığı uğrunda 
ölümə getməyə hazır adamlarıq.  

Fikrət müəllim! Arzu edirəm ki, doktorluq işi müdafiə 
edəsən! Döyüşdə göstərdiyin qəhrəmanlığı elmdə də göstərəsən 
və o zirvəyə çatasan. 

 
 

Bərdə rayonu 
07 may 2005-ci il 
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DƏYIRMI MASA 

 
II görüş 

 
Fikrət Nəbiyevin dedikləri: 
Əvvəlcə özüm haqqında bir neçə söz demək istəyirəm; Mən 

bir döyüşçü olaraq 1991-1996-cı illərdə Ağdam və Beyləqan döyüş 
bölgəsində hərbi xidmətdə olmuşam . Ağdam döyüş bölgəsində iki 
mindən çox əsgər və zabitin döyüşə hazırlanmasında, Azərbaccan 
Respublikasının Milli Qəhrəmanı polkovnik-leytinant Şirin 
Mirzəyevin yaratdığı 836 saylı alayının tərkibində polkovnik- 
leytinant Mustafa Əliyev, İbad Həsənov, Şəfayət Əliyev, Kamil 
Qədimov, Xalid Cəfərov və başqa zabitlərlə birlikdə ilk Milli Ordu 
quruculuğunda iştirak etmişəm. Əvvəllər tabor komandirinin siyasi 
işlər üzrə müavini işləyirdim. Mənim vəzifəm əsgərlərin fiziki və 
mənəvi hazırlığı ilə məşğul olmaq idi. İdman ustası Mirəli Seyi-
dovun krate döyüş məktəbini keçmişdim. Hər məşq dövründə 
döyüşçülərin qol və ayaq zərbələri dağları lərzəyə gətirmişdi. 
Əsgərlərimizin düşmənlə əlbəyaxa döşüşə girmək əzmi güclü idi. 
Bu bir tərəfdən dağın o tərəfindəki düşmənləri heyrətə 
gətirmişdisə, digər tərəfdən baş verən qışqırtının gücündən 
vəhşiləşmiş heyvanların taboru mühasirəyə alması faktı hamının 
gözləri qarşında baş verən real bir möcüzə idi. Bizim böyük 
məsuliyyət hissi ilə hazırladığımız əsgərlər uzun müddət Ağdamın 
erməni birləşmələri tərəfindən  zəbt edilməsinin qarşısını alan 
böyük qüvvə idi…  

O dövrdə xalqımızın ziyalılarının ordu quruculuğunda 
bilavasitə iştirakı əsgərlərin döyüş əzmini artırmışdı. Xalq 
yazıçılarımızdan Anarın, Famil Mehdinin öz yazıçı dostları ilə 
yenicə təşkil olunmuş ilk həqiqi xidmət taboru qarşısındakı 
təkrarsız nitqini mən əsl vətənpərvərlik adlandırıram…  

Mənim ifadəmə əsaslanan faktlardan biri İbrahim İbad 
oğlunun «Sərkərdə» (İşıq, 1995, səh. 131) kitabında öz əksini 
tapmışdır: «Tam silahlanıb savaş meydanına yollandıq. Düşmən 
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Qaralar və Əliağalı kəndlərinə doluşmuşdu. Daxili xidmət qo-
şunlarının bir qrup əsgəri geri qaçırdılar. Tanklar da onların arx-
asınca düşmüşdü. Şirin Mirzəyev yaxınlaşıb gəlişimiz barədə 
məlumat verdik. Sonra komandir texnikaları geri qaytarmağa səy 
göstərdi. Dedi: qorxmayın, arxanızca gəlirik. » 

Tankların mexaniki : «komandir bizi ölümə vermə» deyib 
ağlayırdı.  Axırda əlacsız qalıb onları razı salmaq məqsədi ilə 
bildirdik ki, biz irəlidə gedirik, siz də arxamızca gəlin. Dərhal ci-
nahlara bölünüb irəliləməyə başladıq. Şirin Mirzəyev hamıdan 
qabaqda düz ermənilərin üstünə yeriyirdi… Komandirin cəsarəti 
alayın şəxsi heyəti ilə köməyə göndərilmiş polislərin birliyi 
nəticəsində elə həmin gün düşmən Əlağalı kəndindən təmamilə 
geri oturduldu. Milli Qəhrəmanımız Şirin Mirzəyev bu döyüşdə 
böyük qəhrəmanlıq göçstərdi və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. 

Sonralar ölkədə özbaşınalıq artdı, Təxribatların nəticəsi 
olaraq tabor komandiri Mustafa Əliyev bir neçə gün xüsusi 
təyinatlı silahlılar tərəfindən aparılıb dəmir barmaqlıqlar arasında 
saxlanılaraq, fiziki və mənəvi təcavüzə məruz qoyuldu. Bir gün 
onu avtomat silahla öldürməyə çalışan təcavüzkarlarla rastlaşdım. 
Onlardan biri UAZ markalı maşından avtomat silahı maşının 
qapısından çıxarıb atmaq istəyən vaxt özümü onun üstünə at-
dım… Beləliklə, mən ölümlə nəticələnə biləcək terror aktının 
qarşısını ala bildim. Mustafa Əliyev vətənpərvər olduğu üçün onu 
qorumaq son dərəcə vacib idi…. 

1993-cü ilin martından etibarən 708 saylı hərbi hissədə ze-
nit raket divizionunun siyasi işlər üzrə komandir müavini 
vəzifəsində xidmət etmişəm. Tarixə «Xocalı divizionu» kimi 
daxil olan bu hərbi hissənin özünəməxsus fəaliyyəti olmuşdur. 
Əsasən xocalılardan ibarət hərbi hissəyə vaxtaşırı görüşə gələn 
Xocalı rayon icra başçısı Elman müəllimin və Xocalı rayon pro-
kuroru Atakişi müəllimin mənəvi köməyi əsgərlərimizin döyüş 
əzmini artırmışdı….Divizionda döyüşçülərdən Mamed həkimi, 
Şahmalı müəllimi, Pənah müəllimi, Rövşən müəllimi, Elşən 
müəllimi və onlarla zabitlərimizin fəaliyyəti unudula bilməz. 
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  1994-cü ilin mayından 181 saylı hərbi hissədə motoatıcı 
briqadada zenit raket divizionunun komandiri vəzifəsində xidmət 
etmişəm. Burada Beyləqan şirə zavodunun partlayışı ilə əlaqədar 
metalolom vəziyyətində ambarlarda qalmış zenit qurğularını öz 
təşəbbüsümlə yenidən təmir edib, döyüş mövqeyinə çıxarmış, 
bununla da zenit raket divizionunun əsl hərbi hissə vəziyyətinə 
gətirlməsində yaradıcı rol oynamışam…. Divizionun yaradıl-
masında və fəaliyyətində mayor Məmmədşərifovun, Yavər 
müəllimin, Əfrail müəllimin, Namik müəllimin, böyük xidmətləri 
olmuşdur. 

 Nəhayət, 1998-ci ildən etibarən elmi fəaliyyətilə 
məşğulam…     

Batalyon komandirinin müavini Şəfaət Əliyevin ifadəsi: 
Məsələ burasındadır ki, fəlsəfə elmi insanın aliliyidir, insanın 
şəxsiyyətidir, yəni elmsiz insan həmişə cahil olar. Sizin bu 
təşəbbüsünüz qarşısında çox sağ ol deyirik. Xalqımızın, 
millətimizin qarşısında zəhmət çəkdiyimiz çətin yollardan 
keçdiyimiz o həyat tərzi yaxşı görünür. 

Bir insan, bir azərbaycan vətəndaşı kimi, bir zabit yoldaş 
kimi mən Əliyev Şəfayət Murad oğlu 1991-ci il Ağdam ərazi 
özünümüdafiə batalyonunun şəxsi heyətinə Azərbaycan Respub-
likasının Milli qəhrəmanı polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyev 
tərəfindən qəbul edilmişəm. Bir müddət həmin hissədə 
kəşfiyyatçı bölüyündə fəaliyyət göstərmişəm. Bir neçə aydan 
sonra polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevin əmri ilə təhris bata-
lyonunun yaradılması üçün Ağdam rayonunun Çuğlu kəndinə 
göndərilmişəm. Biz Ağdam rayonundan hərbi xidmətə çağrılan 
gənclərimizi həmin o baza üzərində geyindirməyi və onların hər 
bir təminatını yerinə yetirməyi qarşımıza məqsəd qoymuşduq. 
Biz yoldaş polkovnikin əmrini dediyi kimi yerinə yetirdik. Çuğlu 
kənd məktəbində bir baza yaratdıq və onun rəhbərliyi altında 
əvvəl 300 yeniyetmə gənc, ikinci qəbulda isə 205 cənc qəbul 
elədik və Şirin Mirzəyevin sayəsində tədris batalonunun 
bünövrəsi o zamandan başladı. Mən o tədris batalyonunda ko-
mandirin təchizat və təminat üzrə müavini təyin edildim. Bir 
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müddət həmin sahədə fəaliyyət göstərdim. Qısa müddətdə Milli 
qəhrəmanımız Şirin Mirzəyevin göstərişi ilə moyor Əliyev 
Mustafa həmin hərbi hissəyə, həmin tabora komandir təyin edildi. 
Mustafa müəllim zabit idi. Hərbi mənimsəmiş, ziyalı, texniki, 
taktiki döyüşləri bilən bir şəxs idi. Bəli tabora komandir təyin 
ediləndən sonra bir müddət müəyyən çətinliklərimiz də var idi və 
beləliklə Milli qəhrəman Şirin Mirzəyevin göstərişi ilə həmin 
təlim-tədris taboruna kapitan İbad Əlif oğlu Həsənov qərargah 
rəisi təyin edildi. Bir müddət, İbad Həsənov taborda fəaliyyət 
göstərdi. Burada texniki döyüş, taktiki döyüş, təkbətək döyüş, 
fiziki hazırlıq işləri yerinə yetirilirdi və 1992-cü ilin may ayında, 
əgər səhv etmirəmsə, mart ayında batalyonun komandiri Əliyev 
tərəfindən göstəriş verilir ki, tədris batalyonuna iki şəxs təyin 
edilmişdir. Alay komandirinin sərəncamı ilə mən o şəxsləri qəbul 
etdim, yoldaşlarla görüşdüm. Bir zabit kimi öz vəzifəmi yeninə 
yetirdim. Fikrət Nəbiyevi, Kamil Qədimovu hərbi geyimlə təmin 
etdim və məruzə etdim ki, yoldaş mayor, yoldaşlar lazımı 
geyimlər aldılar və hərbi hissədə xidmətə başladılar. Mən Fikrətin 
hərbi hissədə xidmətini belə qeyd edə bilərəm. Fikrət Nəbiyev 
sağlam ruhlu,sağlam düşüncəli, sağlam əqidədə olan bir şəxs idi. 
Qarabağın erməni faşizmi işğalından azad olmasını qarşısına 
məqsəd qoymuş və döyüşə atılmışdı. O tədris batalyonuna 
sərəncamla gəlmişdi. Fikrət Nəbiyev fiziki, mənəvi hazırlığa, 
vətənpərvərliyə çox gözəl dərslər, saatlar ayırırdı və 
gənclərimizin sağlam ruhda, sağlam əqidədə inkişaf etməsi üçün 
qarşısına qoyduğu məqsədə çatdırırdı. Fikrət Nəbiyev, İbad 
Həsənov, Mustafa Əliyev haqqında çox danışmaq olar. 
Ümumiyyətlə tədris batalyonunun şəxsi heyəti haqqında çox 
geniş danışmaq olar. Düzdür hal –hazırda mənim üçün danışmaq 
çox çətindir. Amma Fikrət Nəbiyev haqqında bir neçə yaxşı 
fikirləri sizə çatdırmağı özümə borc bilirəm. 1992-ci ilin iyul ayı 
idi. Alay komandiri Şirin Mirzəyevin göstərişi ilə həyəcan siqnalı 
verildi. Həyəcan siqnalndan sonra qərargah rəisi Həsənovun 
rəhbərliyi altında 35-40 nəfər əsgər Qaralar, Əlağalılar 
istiqamətində döyüşə göndərdi, yəni erməni silahlı qüvvələri 
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Qaralar, Əlağalılar kəndinə keçmişdi. İbad Həsənov həmin o 35-
40 nəfərlə iki gün həmin kənd uğrunda gedən döyüşlərdə 
fəaliyyət göstərmişdi. Hərbi hissənin alay komandiri polkovnik -
leytenant Şirin Mirzəyev tabora həyəcan siqnalı verdi. Taborun 
ikinci bölüyü həyəcan siqnalına qaldırıldı. Bölüyün rota ko-
mandiri Kamil Qədimovun rəhbərliyi ilə şəxsi heyət hazır oldu. 
Mustafa Əliyevin göstərişi ilə Fikrət Nəbiyev həmin bölüyə 
rəhbər təyin edildi ki, bölüyü döyüşə aparsın. Fikrət Nəbiyev 
Əliyevdən əmri alandan sonra xahiş etdim ki, mən də onlarla 
birlikdə döyüşə gedim. O, mənə icazə vermirdi. Amma mən israr 
edəndən sonra axırda dedi: «Buyur get». Mən Fikrət haqqında 
bunu deyə bilərəm ki, Fikrət düşmən gülləsi qarşısında dik gedən 
bir oğlan olub. Və biz Əlağalılar kəndinin alt hissəsinə çatanda 
orada bizi Şirin Mirzəyev qarşıladı, bizə hər şeyi başa salıb 
göstəriş verdi. Fikrət sərəncamı alandan sonra həmin bölüyü 
döyüşə səslədi. O zaman tanklar geri qayıdırdılar. Şirin 
Mirzəyevin göstərişi ilə Fikrət Nəbiyev həmin tankların qaytarıl-
masına səy göstərdi. O tanklar geri qaytarıldı. Şirin Mirzəyevin 
sərəncamı ilə Fikrət Nəbiyev, Kamil Qədimov və mən tankın qa-
bağında düşmənin üzərinə gedirdik. Yadımdadır ki, biz güclü 
müqavimətə rast gəldik. Ermənilər həddindən artıq müqavimət 
göstərirdilər. Fikrət dik gedirdi. Yaxınlaşıb dedim: «Komandir 
sənə güllə dəysə heç nə. Vətən uğrunda şəhid olarsan. Amma səni 
burdan çıxarmaq çətin olacaq. Sən çox qüvvəli adamsan. Ko-
mandir, qanunlara riayət elə dik getmə, aşağı əyil». Amma o buna 
məhəl qoymadı. Şirin Mirzəyevin ardınca dik getdi. Fikrət Şirin 
Mirzəyevdən dərs almışdı. Onun təlimini keçmişdi.  

Umumimilli liderimiz, mərhum prezidentimiz Heydər 
Əliyevin siyasətini davam etdirən prezident İlham Əliyev 
cənabları nə vaxt döyüşə çağırsa biz, yəni bütün o tədris bata-
lyonu Qarabağ uğrunda, Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi 
uğrunda yenə də döyüşə getməyə hazırdır. 

Təəssüf ki, bu bizim ürəyimizdən keçən arzulardır. Çox 
şükürlər olsun ki, silahlı qüvvələrimiz çox güclüdür. Amma 
məsələ burasındadır ki, biz bir zabit kimi, keçmiş döyüşçü kimi, 
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Vətəni, millətini sevən bir şəxs kimi bu bizim borcumuzdur. Səhv 
etmirəmsə, avqust ayı idi. Taborun axşam yoxlanışından sonra 
mayor Əliyev tərəfindən göstəriş alındı ki, hər bir sahənin 
rəhbəri, yəni təhcizat –təminat komandirinin müavini, qərargah 
rəisi, şəxsi heyət komandlirinin müavini sabaha öz təlimatlarını 
bildirsinlər. Bəli mən öz yataq və iş otağıma çəkilib sabahkı gün 
haqqında tabeliyimdə olan gizir Vüqar Gərayevlə və çavuş 
Ağalar Cəfərovla birlikdə sabah üçün plan tərtib edirdik. Bu anda 
biz bir güllə səsi eşitdik. Hərbi hissənin növbətçisi gəldi və dedi 
ki, bir naməlum, nömrəsiz UAZ maşını içində 5 nəfər silahlı 
hərbi hissənin komandiri Əliyev Mustafanı tələb edirlər. Bəli bu 
vaxt növbətçi komandirə müraciət etdi. Komandir zabitlərlə hərbi 
hissənin postuna getdi və bir qədər sonra mən səs eşitdim. İş 
otağından çıxıb gördüm ki, Fikrət Nəbiyev bir nəfərlə əlbəyaxa 
olub, silahlı bir adamla döyüşür. Nəbiyev o şəxsin əllərini tut-
muşdu. Onun əlindən silahı almamışdısa da, onu müqavimətdən 
salmışdı. Fikrət Nəbiyev Mustafa Əliyevə qarşı edilən bu terrorun 
qarşısını aldı. Yəni öz vətənpərvərliyi ilə, o öz komandirini real 
təhlükədən, real ölümdən qurtarmışdı. Və bunu qeyd etmək 
vacibdir ki, mən onun etdiklərinin canlı şahidiyəm. Fikrət 
Nəbiyev haqqında çox danışmaq olar. Mustafa Əliyev haqqında 
çox danışmaq olar. Ümumiyyətlə tədris batalyonu haqqında çox 
danşmaq olar. Fikrət Nəbiyevin Azərbaycan xalqı qarşısında, 
Dağluq Qarabağ qarşısında böyük fəaliyyətləri olmuşdu. Fiziki 
hazırlıqda sağlam ruhda, sağlam tərbiyə almışdı Fikrət müəllim. 
Azərəbaycan Respubliasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
Azərbaycan dövləti adından Fikrət Nəbiyevə fəxri ad verməsini 
arzu edirəm. Düşünürəm ki, Fikrət Nəbiyev öz halal dəyərini ala-
caqdır. Xalq qarşısında mən qeyd edirəm ki, əgər yenə də döyüşə 
çağrılsaq, Fikrət Nəbiyev öz elmi işini qoyub yenə döyüşə 
getmək, silaha sarılmaq istəyən bir adamdır. Mən bunları qeyd 
etməyi özümə borc bildim. 

Kamil Qədimovun dediklərindən: Şəfayət müəllim çox 
düzgün qeyd elədi. Mən bu gün özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, 
keçmiş döyüşçülərimizlə birlikdə bir stol arxasında oturmuşuq, 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  70 

ancaq mən xahiş edirəm! Bizim bu Azərbaycan uğrunda, Qarabağ 
uğrunda şəhid olmuş qardaşlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükütla 
yad edək. Allah onlara rəhmət etsin! Biz onların ruhu qarşısında 
borcluyuq. Nə qədər ki, Azərbaycan torpaqları düşmən tapdağı 
altındadır biz özümüzü heç vaxt azad hiss edə bilmərik. Nə qədər 
ki, bizim torpaqlar erməni işğalçılarındadır, nə qədər ki, bizim 
qaçqınlarımız, soydaşlarımız çadırlarda, pis gündə yaşayır. Bizim 
heç vaxt haqqımız yoxdur ki, nəyisə qeyd edək, nə iləsə fəxr 
edək. Nə vaxt, bizim torpaqlarımz azad olacaq o zaman biz 
özümüzü xoşbəxt və azad hiss edəcəyik. Fikrət müəllim haqqında 
söhbət belədir ki, o mənim ən yaxın dostum, cəbhə yoldaşım 
olub. Bu gün də bizim qonağımızdır. 

Mən 1970-ci ildən 87-ci ilə qədər Daxili Işlər orqanlarında 
xidmət etmişəm. Milis məktəbini əyani qurtarmışam. Daxili Işlər 
Nazirliyi sıralarında zabit kimi xidmət etmişəm. Erməni iş-
ğalçıları Azərbaycan torpaqlarına qarşı mübarizə etdiyi anda mən 
bir keçmiş zabit kimi televiziyada, mətbuatda erməni 
vəhşiliklərini görüb, bu haqsızlığa dözə bilməyib Müdafiə 
Nazirliyinə müraciət etmiş və könüllü cəbhəyə yola düşmüşəm. 
Mən Ağdama gedəndə rəhmətlik polkovnik Şirin Mirzəyev həm 
alay komandiri, həm də hərbi komissar idi. Görüşdük, söhbət et-
dik. Mən özüm haqqımda ona məlumat verdim. O çox səmimi, 
gözəl insan idi. Mənim keçmiş zabit olmağımı nəzərə alıb 836-cı 
hərbi alaya göndərdi. 836 –ci alaya gəldik və biz orada bir 
müddət fəaliyyət göstərəndən sonra Şirin Mirzəyevin sərəncamı 
ilə məni tədris batalyonuna rota komandiri təyin etdilər. Mən 
Çullu kəndinə gələndə o batalyon Çullu kənd orta məktəbində 
yerləşirdi. Orada Şəfayət, Mustafa müəllim və başqa zabitlər 
söhbət aparırdılar. Mən Çullu məktəbiə daxil olanda gördüm ki, 
məktəbin qarşısında mülki geyimdə bir cavan oğlan dayaınıb. 
Mən ona yaxınlaşdım, salamlaşdım və soruşdum. Qardaş, siz bu-
ralısınız? Dedi: «yox mənidə bura göndəriblər». Mənim Fikrətlə 
tanışlığım Çullu məktəbində oldu. Sonra məlum oldu ki, Fikrət 
müəllim batalyona komandir müavini təyin olunub. Şəfayət 
müəllimin köməyi ilə biz hərbi forma geyindik. Öz xidməti 
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fəaliyyətimizə həmin andan başladıq. Bunları deməkdə məqsədim 
odur ki, bilsəniz ki, mən Fikrət müəllimlə eyni gündə əmr alıb bir 
batalyonda fəaliyyətə başlamışıq. O komandir müavini kimi, mən 
isə rota komandiri kimi. Batalyonda qarşımızda duran əsas 
məqsəd nə idi? Döyüşə gələn cavanları geyindirmək, onlara silah 
atmağı öyrətmək və tezliklə onları erməni işğalçılarına qarşı 
müharibə aparmağa hazırlaşdırmaq idi. Üzərimizə düşən 
məsuliyyət həddindən artıq çox idi. İndiyə qədər yadımdadır. 
Orta məktəbdə 120-130 nəfəri mənim rotamla şəxsi heyəti üç 
sinifə yerləşdirdik. Təzə –təzə ordu yaradırdıq. O vaxt 
Azərbaycanın qeyrətli oğlanları onun gələcəyini düşünən oğlanlar 
təzə-təzə yaranan orduya öz koməkliyini göstərirdilər. O vaxt 13-
14 yaşlı oğlan uşaqları gəlirdilər ki, biz də ermənilərlə 
müharibəyə gəlmişik. Yəni belə günlər də yaşamışıq. Bizim 
qəhrəman oğlanlarımız, yəni Bakıdan, Qaxdan, Lənkərandan və 
daha haralardan tökülüb gəlib özünü-müdafiə batalyonları 
yaradırdılar. Erməni işğalını qeyrətlərinə götürməyən oğlanlar öz 
Vətənlərində, öz doğma diyarlarında azad oturub yaşaya 
bilmirdilər. Hamısı axışıb gəlirdilər Qarabağa, Qarabağı müdafiə 
etməyə. O vaxtlar həqiqətən də çox çətin vaxtlar idi. Bunu 
deməkdə məqsədim odur ki, mən özümdən götürürəm. Mən o 
vaxtı yaxşı vəzifədə işləyirdim. Erməni işğalçılarının etdiklərinə 
dözə bilməyib işimi-gücümü, ailəmi atdım. Dedim ki, erməni iş-
ğalçılarına cavab vermək lazımdır. Biz türk qanından əmələ 
gəlmiş insanlarıq, koroğlular, nəbiələr yetirmiş bir xalqıq. Biz 
erməni işğalçılarının qarşısında aciz qalan bir xalq deyilik. Bizi 
heç kəs aparmayıb. Biz özümüz könüllü surətdə döyüşə getmişik. 
Mən könüllü getmişəm və Fikrət müəllimlə orada tanış olmuşam. 
O gündən biz də və qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, erməni iş-
ğalçılarının kökünü kəsənə qədər biz öz fəaliyyətimizi davam 
etdirəcəyik. 

Şəfayət müəllim də qeyd etdi ki, o vaxtlar hakimiyyət 
üstündə mübarizə var idi. Ona görə də ordunun yaranmasına 
mane olan qüvvələr də var idi. Fikrət kimi döyüşçü, Şəfayət 
müəllim, Şakir müəllim, Şirin Mirzəyev kimi vətənpərvər adam-
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lar lazım idi ki, həmin qüvvələrə qarşı çıxsın. Fikrət Nəbiyev 
doğrudan da Milli qəhərman adına layiq bir şəxsdir. Bunu qeyd 
etmək istəyirəm ki, Fikrət Nəbiyevə Azərbaycan prezidenti 
tərəfindən Milli qəhrəman adı verilərsə çox şad olarıq. Həqiqətən 
də Fikrət Nəbiyev o ada layiqdir. Bu günləri biz Fikrət müəllimlə 
fəxr edirik. O elmi işlə məşquldur. Mən öz cəbhə dostumun 
fəlsəfə elmləri namizədi olması münasibəti ilə təbrik edirəm, ona 
uzun ömür, daha da yüksəklərə qalxmağını arzu edirəm. Bir faktı 
sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm 1992-ci ilin iyul ayının ağır 
günləri idi. Erməi işğalçıları qəflətən Əlağalı kəndi istiqamətində 
hücuma keçmişdilər. Mən rota komandiri kimi həmin günü post-
dan qayıtmışdım. Şirin Mirzəyevin səsi gəldi. Həyəcan siqnalı 
verildi. Komandir deyirdi: «Əlağalı kəndi əldən gedir. Məni 
istəyən gəlsin». Mən bu həyəcanla əlaqədar şəxsi heyətə 
«trevoqa» verdim. Komandir Mustafa Əliyev 45-50 nəfəri həmin 
rotadan ayırdı. Orada Fikrət müəllim başda olmaqla həmin 
istiqamətə getməyə əmr aldıq və biz həmin əmri yerinə yetirmək 
üçün Əlağalı kəndinə getdik. Şirin Mirzəyev çox pis vəziyyətdə 
idi. Daxili qoşunların bir qrup əsgəri geri qaçırdılar. Bizə əmr 
verildi ki, ermənilərə əks hücum olmalıdır. Onlar Əlağalı 
kəndindən çıxmalıdır. Hətta bizim tanklarımız da erməni hücu-
muna davam gətirə bilməyib, geri çəkilmişdilər. Orada Fikrət 
müəllimin şəxsi heyətlə etdiyi söhbət nəticəsində Şirin Mirzəyev, 
Fikrət Nəbiyev, Şəfayət və biz birlikdə tankların qabağına keçdik. 
Ermənilərlə vuruşa –vuruşa-vuruşa qabağa keçdik, tanklar da 
hərəkətə gəldi.  

Mənim atam Böyük Vətən Müharibəsinin veteranıdır. Onun 
söhbətlərindən mənə məlumdur ki, alman faşistləri o zamanlar 
SSRİ-yə hücum edəndə əsir düşmüş insanları tankın qabağına 
salırmışlar ki, minaya düşsünlər. Onlar ölsünlər. Tanklara bir xəta 
dəyməsin. Demək olar ki, biz də həmin əsr rolunda tankların qa-
bağı ilə getdik. İki gün müddətində düşmənləri Əlağalı kəndindən 
aralaşdırdıq. Biz hamımız Xocalı faciəsini yaşamışıq. Həmin 
müddətdə Fikrət olmasaydı Şirin Mirzəyev olmasaydı, və 
ümumiyyətlə, Şirin Mirzəyevin komandası olmasaydı, biz Xocalı 
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faciəsini yenidən yaşayardıq. Biz həqiqəti deməliyik. Xocalı 
faciəsi bizim də başımıza gələ bilərdi. Amma bizim qəhrəman 
Fikrət kimi Şəfayət kimi, Şirin Mirzəyəv kimi, İbad kimi 
oğlanlarımız var idi. Biz erməniləri qovduq. Bizim orada nə 
qədər əskərlərimiz həlak oldu, amma Allah Təala bizə ölüm 
yazmayıbmış. Hətta mənim şahidim də var ki, Fikrət müəllim 
buna şahiddir ki, ikimizin arasına bomba düşüb və partlamayıb.  

Bunu deməkdə məqsədim nədir. Bizim qeyrətli oğlanların-
mız olub. Erməni işğalına qarşı mübarizə aparıblar. Amma bayaq 
Səfayət müəllimin dediyi kimi, bizim daxili düşmənlərimiz, ordu 
quruculuğunu gözü götürməyənlər də olub. Mən sizə bir faktı 
çatdırmaq istəyirəm. Hansı ki, o faktla bağlı mən özüm canlı şa-
hid olmuşam. Hamınız bilirsiniz ki, biz Fikrət müəllimlə həmişə 
bir yerdə olmuşuq. Bizim bu birliyimizə qibtə edənlər də olmuş-
dur. Şəfayət müəllim bayaq qeyd etdi ki, 5-6 nəfər UAZ maşının-
ında bizə atəş açmışdı. Onlar bilmirdilər ki, Fikrət müəllim kimi 
bir qara kəmən ustası ilə üz—üzə gələcəklər.  

Vzvod komandiri Şakir müəllimin dediklərindən: 
Komandirlərin Fikrət Nəbiyev haqqında dediklərini təsdiq 
edirəm. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, yeni-yeni 
yaranan ordunu biz kimlərlə birlidə qururduq? Gənclərlə, 
könüllülərlə. Onların arasında xainlər də var idi. O xainlər də or-
dunun yaranmasını istəmirdilər. Hamınız çox gözəl məqamlara 
toxundunuz. Çox gözəl sözlər dediniz. Yəni Fikrət müəllim 
haqqında çox danışmaq olar. Yəni onun vətənpərvərliyi haqqında, 
həyat yolu haqqında çox danışmaq olar. Mən yenə də qeyd 
edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə oğulların qədrini bilməlidir. 
Yəni gələcək nəsillərə örnək olar ki, Azərbaycanın belə 
qəhrəmanı var. O, Azərbaycan Respublikasının Milli qəhrəmanı 
adına layiq bir şəxsdir. Ona uzun ömür və can sağlığı arzu 
edirəm.  

Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: Siz bu gün elə bir mövzuya 
toxundunuz ki, istəyirəm təvazökarlıqdan bir az uzuqlaşam. Mən 
şöhrətpərəst olmamışam. Əgər şöhrətpərəst olsaydım bu günə 
kimi öz hərbi fəaliyyətimlə bağlı müraciət edərdim. Sizin şahid 
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kimi çox şeyi deməyiniz mənim xoşuma gəldi, çünki olan şeyi 
demək lazımdır. Mən buna Kamil müəllimin təkidi ilə razı 
oldum. Sizin bu təşəbbüsünüz sayəsində dəyirmi masa keçirdik 
və siz öz münasibətinizi bildirdiniz.  

Mən əminəm ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə azad 
ediləcəkdir. Ancaq müharibə başlasa biz Ali baş komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında silaha sarılıb döyüşə getməyə hazırıq. 
Heç bir zaman razı ola bilmərik ki, belə bir qarşıdurmada biz 
kənarda duraq. Bu bizim milli qeyrətimizə sığışmaz. Allah Təala 
bizə qismət eləsin ki, biz Qarabağ torpaqlarını alaq, düşmənləri 
torpaqlarımızdan qovaq. Allah bizə yar olsun! Biz öz haqqımızı 
tələb edirik, əslinə qalsa İrəvan torpaqları da bizim ərazimiz olub. 
Inşaallah vaxt gələr, biz öz torpaqlarımızı alarıq. Ermənilər öz 
havadarlarına arxalanaraq vaxtaşırı bizlərə təcavüz edirlər. Ona 
görə də Azərbaycan xalqının birliyi, bir-birinə məhəbbəti lazım-
dır. Əgər bizim birliyimiz olsa, ermənilər torpaqlarımızdan öz-
başına çıxıb gedəcək. Meydana o adam girir ki, qarşısındakına 
qalib gələcəyinə əmin olsun. O gücü özündə hiss etsin. Ermənilər 
çox hiyləgərdirlər.  

Mənim fikrimcə Düşmənə qalib gəlmək üçün gərək onu 
heyrətləndirməyi bacarasan. Bunun üçün biz gərək bir yerdə olaq. 
Müdafiədə də, hücumda da. Əgər birinci zərbədə onları geri 
oturda bilsək, ikinci zərbəyə ehtiyac olmayacaq. Qarabağ tor-
paqları azad ediləcək. Hazırda prezidentimiz İlham Əliyev bu 
təcavüzün qarşısını siyasi yolla almaq istəyir. Mən onun 
siyasətinə inanıram. Gün o gün olsun ki, qələbəni Ağdamda, Xo-
calıda, Xankəndində, Şuşada, Laçında qeyd edək. Arzum budur 
ki, xalqımız bu bəladan xilas olsun. Qaçqınlarımız, köçkünlərimiz 
öz doğma torpaqlarına qayıtsın!  

 
Bərdə rayonu 

08 may 2005-ci il 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  75 

 
Şəkildə AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun 
direktoru, tanınmış filosof, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Yusif 

Rüstəmovun sədrliyi ilə Fikrət Nəbiyev fəlsəfə elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə şurasında çıxış edərkən. 

 

 
Fikrət Nədiyev elmi rəhbəri, tanınmış filosof, fəlsəfə elmləri 
doktoru Adil Əsədov və hüquqşünas Aytən xanımla birlikdə. 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev opponenti, tanınmış politoloq 

 Məcid Əfəndiyevlə birlikdə.  
 

 
Şəkildə Fikrət Nəbiyev İxtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının  

elmi katibi, filosof Mətləb Mahmudovla birlikdə  
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 

Tədqiqatlar İnstitutunun «Sosial fəlsəfə» şöbəsinin alimləri və 
əməkdaşları ilə birlikdə (soldan sağa N.Əsədova, S.İbrahimova, 
f.e.n. A.Rüstəmova, f.e.n. F.Nəbiyev, f.e.n. D.İsmayılov, 
A.Veysəlova, H.Məmmədova) 

 
 

Mən Fikrət Nəbiyevi Milli Elmlər Akademiyasından 
tanıyıram. Ünsiyyətcil, mehriban adam kimi. Hazırda biz eyni 
institutda çalışırıq. 

Fikrət müəllim bizdə işə başladığı ilk vaxtlarda mən onun 
döyüş bölgəsində bir neçə il vuruşması barədə məlumata malik 
deyildim. Bir dəfə təsadüfən Qarabağ dərdini bölüşdürən zaman 
bildim ki, Fikrət Nəbiyev Vətən torpaqlarının qorunmasında igid, 
cəsur bir döyüşçü kimi vuruşub. Onun qəhrəman cüssəsi də 
bundan xəbər verirdi. O, öz qürurlu yerişi, səmimi münasibəti ilə 
başqalarından fərqlənir. Fikrət müəllim Vətən torpaqlarını azad 
etmək üçün bu gün də döyüşə hazır olduğunu həmişə şəstlə 
vurğulayır. Onun bu mövqeyi şəxsiyyətinə dərin hörmət 
qazandırır. 
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Fikrət Nəbiyev artıq elm sahəsində də özünü təsdiq edib, 
fəlsəfə üzrə alimlik dərəcəsi alıb. Bütün institut əməkdaşları bu 
döyüşçü-alimə hörmətlə yanaşır və onunla fəxr edir. 

 
DILQƏM İSMAYILOV 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu,  
«Sosial fəlsəfə» şöbəsinin böyük elmi işçisi, 

 fəlsəfə elmləri namizədi 
 
 

Mən AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İns-
titutunun elmi işçisi Fikrət Nəbiyevin keçdiyi döyüş yolu haq-
qında qəzetdə yazılmış məqaləyə öz münasibətimi bildirmək 
istəyirəm. Mən bu yazıları oxuyarkən çox həyəcanlandım. Bir 
tərəfdən sevindim ki, bizim belə mərd, cəsarətli, vətənpərvər 
gənclərimiz vardır. Onlar erməni qəsbkarlarına qarşı cəsarətlə 
döyüşmüşlər. Biz belə gənclərlə fəxr edə bilərik. F.Nəbiyev kimi 
igid, qəhrəman gənclərimiz bu gün də torpaqlarımızı erməni 
işğalçılarından azad etməyə qadirdirlər. Digər tərəfdən 
kədərləndim, daha doğrusu əsəbiləşdim. Nəyə görə belə 
döyüşkən, bacarıqlı oğlanlarımızı vaxtında qiymətləndirə bil-
mirik. Müharibənin ağır sınaqlarından çıxmış, erməni cəllad-
larının törətdiyi terrordan neçə-neçə döyüşçü yoldaşlarının 
həyatını xilas etmiş F.Nəbiyev hələ də dövlətimiz tərəfindən 
layiqincə qiymətləndirilməyibdir. 

F.Nəbiyev bacarıqlı zabit olmaqla bərabər eyni zamanda 
elmi araşdırmalar sahəsində də bilikli və savadlı alimdir. 

1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Milli Ordusunun tərki-
bində döyüş bölgələrində ermənilərə qarşı vuruşmuş taqım 
komandiri F.Nəbiyevin ağır döyüş yolu bugünkü gənclərimizə bir 
örnək olmalıdır. 

 
AFAQ RÜSTƏMOVA 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu,  
«Sosial fəlsəfə» şöbəsinin böyük elmi işçisi,  
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fəlsəfə elmləri namizədi.  
 

BİR İNSAN HAQQINDA DÜŞÜNDÜKLƏRİM 
 

Bu sirli, suallı həyatın qovhaqovunda hər gün onlarla 
insanla rastlaşırıq, söhbətləşirik, hal-əhval tuturuq. Lakin onların 
az bir hissəsi xatirimizdə qalır.  

Fikrət müəllimlə bir kollektivdə çalışırıq. O, ilk baxışdan 
gülərüz, salamlı-sabahlı, xoş rəftarlı bir insan təəssüratı yaradır. 
Haqqında yazılanları oxuduqca, keçdiyi həyat yolu barədə 
verilişləri izlədikcə isə başa düşürsən ki, namuslu, qeyrətli, ciddi, 
həyata mükəmməl baxışları olan bir insandır Fikrət müəllim. 

İnsan var ki, ömrü boyu nəyi isə axtarır və bəlkə də, heç 
ömrünün sonuna qədər axtardığını tapmır. Fikrət müəllim 
kimiləri isə hər zaman nə etdiklərini, xüsusilə nə edəcəklərini 
yaxşı bilir. Tələbəlik, əmək fəaliyyəti və nəhayət, Vətən 
qarşısında borc. 

Cavanlara həmişə bir tövsiyəm olub: «Heç vaxt heç bir işin 
bünövrəsini əyri qoymayın, əyri yol getməyin, əgər həyatda çaşıb 
əyri yola tuş olsanız, mütləq qayıdın. Bu yol nə qədər cazibədar 
nəticələr vəd etsə də. Ən nəhayət, özünüzə yeri gələndə hər şeydə 
«yox» deməyi bacarın». 

Vətənin ağır günündə Fikrət müəllim də rahat həyatına 
«yox» deyə bildi. Torpaqlarımız uğrunda cəsarətlə döyüşlərə 
atıldı, vətəndaşlıq, oğulluq borcunu yerinə yetirməyi özünə vacib 
saydı. 

Bəşəriyyət nə qədər inkişaf etsə də həyatın bir çox sirri 
insanlara hələ də məlum deyil. «Vətən məhəbbəti». Bu iki sözdə 
olan sehrin gücünü heç bir alim, heç bir mütəfəkkir ayırd 
etməyib. İnsanın Vətənə, torpağa bu qeyri-adi bağlılığı, sonsuz 
sevgisi heç kim tərəfindən izah olunmayıb. Və yəqin ki, həyat 
durduqca da izah oluna bilməyəcək. Çünki ölçüsü olmayan 
mahiyyətləri izah etmək mümkün deyil. 

Fikrət müəllim kimi insanlar isə vətənə olan məhəbbətlərini 
yalnız ürəklərində yaşatmırlar, əməlləri ilə sübut edirlər, 
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həyatlarını təhlükə qarşısında qoyurlar, sinələrini sipər edib 
torpağı qorumağa çalışırlar. 

Bu gün Fikrət müəllim AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-
Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda çalışır. Burada da özünü 
doğrultmağa cəhd edir. Yazdığı monoqrafiyada, məqalələrdə 
yenə də vətəninə qulluq etməyə çalışır. 

Düşürünürəm ki, Vətənimizin bu ağır günündə, hələ də 
torpaqlarımızın işğaldan azad olmadığı bir zamanda Fikrət 
müəllim kimi insanların həyatı cavanlara örnək ola bilər. 

Fikrət müəllim özünəməxsus bir insandır. Özünün 
səmimiliyi, xeyirxahlığı və məhsuldarlığı ilə seçilən bu şəxs 
yorulmaq nə olduğunu bilmir. Hər bir sahədə öz töhfəsini 
verməkdən çəkinmir. Məhz buna görədir ki, torpaqlarımızın 
bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə əsl əsgər kimi vuruşmuşdur. 
Əgər istənilən bir şəxs vətənin belə çətin anında heç nədən 
çəkinməyərək onun müdafiəsinə qalxarsa, o, artıq qəhrəmandır. 
Mərdlik, mətinlik və vətənpərvərlik nümunəsi göstərən Fikrət 
müəllim gənclərimizə həm də bir örnəkdir. Biz onun kimi 
insanların qədrini bilməli, onları qorumalıyıq. 

Arzu edərdim ki, mən Fikrət müəllim haqqında bundan da 
gözəl sözləri Vətənimizin mənfur düşmənlərimiz üzərində tam və 
qəti qələbəsinə həsr olunmuş kitabda yazam. Allah mənə və 
hamımıza o günü qismət etsin. 

 
 

AYNUR TALƏDDIN QIZI VEYSƏLOVA 
«Sosial fəlsəfə» şöbəsinin əməkdaşı  
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GƏLİN  İNSANLARI TANIYAQ! 
 

Ölümün qolları güclü olsa da, 
Vətən məhəbbəti güclüdür ondan! 
Bax, bu məhəbbətdir aparan bizi, 
Ağır döyüşlərə hər vaxt, hər zaman. 

 
Tatar şairi Musa Cəlilin qələmindən qopan bu sözlər nə 

qədər düşündürücü, nə qədər cəlbedicidir. Burada ölüm saçan 
hisslərlə sevgi, məhəbbət duyğuları qarşı-qarşıya dayanmışdır. 
Hər iki duyğu və hissin daşıyıcısı insandır. İnsan üçün bütün 
həyatı boyu rahatlığın olması qeyri-mümkündür. İnsan həmişə 
narahatdır. Bəlkə də bu narahatlıqda bir dünya var, aləmə 
sığmayan həm sevgi, həm də nifrət var. Bu ikili xüsusiyyətlə 
fəaliyyətini tənzimləyən insan ümidini heç vaxt itirmir. Ümid 
onun üçün sanki bir çıraqdır, gecəli-gündüzlü qəlbində yan-
maqdır. Vətən sevgisini qəlbində yaşadanlar daha yüksəkdə 
dayanırlar. Bunu sezmək çox da çətin deyil. Əgər insan üzünün 
cizgiləri, alnının qırışları, əllərinin qabarları ilə tanınsaydı bəlkə 
də sınaqlara ehtiyac qalmazdı. 

Fikrət müəllimin insanlara müraciətlərində və davra-
nışlarında elə səmimiyyət var. Ona görə onun haqqında xoş və 
xeyirxahlığa çəkən sözlər deməmək mümkün deyil. Fikrət 
müəllim böyük hisslərlə, böyük duyğularla yaşayan, hər cür 
fədakarlığa qadir bir insan olduğunu artıq sübut etmişdir. Onun 
haqqında çəkilmiş sənədli filmdə cəbhə ilə bağlı döyüş səhnələri 
onun vətən eşqi ilə yaşadığına əyani sübutdur. Budur hər cür 
qəhrəmanlığın mayası! Bu ölümə meydan oxumaq, ölümə qalib 
gəlmək deməkdir. Bu qaliblik ürəkdə çırpınan əqidənin 
ölməzliyinə inam hissi ilə yanaşmaqdadır. Fikrət müəllim bu 
keyfiyyətləri qəlbində daşıyan insanlardandır. 

Böyük rus ədibi Tolstoy yazırdı: «Mənim Vətənim, mənim 
doğma torpağım, mənim ana diyarım! Həyatda sənə olan 
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məhəbbətdən böyük, hərarətli, dərin və müqəddəs heç bir hiss 
yoxdur. Sən mənim məbədimsən, ana diyarım!» Dünyanın ən 
böyük dahilərini dahilik səviyyəsinə yüksəldən də bu hissdir. Bu 
böyük hiss olmasaydı, Tolstoy «Hərb və sülh» əsərini – mənsub 
olduğu rus xalqının bədii tarixini yarada bilərdimi? İnsanları 
qurub-yaratmağa, vətənin xeyri üçün bir iş görməyə səsləyən 
nəcib duyğular olmasaydı bu həyat maraqsız və sönük olardı. 
Fikrət Nəbiyev də Vətən uğrunda döyüşlərdə qorxu, təlaş 
bilmədən vuruşmuşdur. 

Hazırda o, elmi işlərlə məşğul olsa da, həyatının mənasını 
əzəmətli Milli Ordumuzun tərkibində düşmənə qarşı döyüşlərdə 
görür. 

Hər cür şərəfli yolda ona uğurlar arzulayırıq. 
 

SƏDAYƏ İBRAHIMOVA, 
AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar  
İnstitutu «Sosial fəlsəfə» şöbəsinin əməkdaşı. 

 
 
 

Fikrət müəllimin gənclərlə ünsiyyəti onlara hər zaman elmi 
istiqamətdə dəstək olması, onun həqiqtən də insanpərvər 
dəyərlərə malik olmasından irəli gəlir. Ərazilərimizin bütövlüyü 
uğrunda apardığı mübarizədə onun iştirakı sübut edir ki, o əsl 
vətənpərvərdir. Fikrət müəllimin biz gənclərə aşıladığı 
vətənpərvərlik hisslərinə görə ona minnətdarlıq edirik. Onun 
döyüş yolu bizim hamımız üçün nümunə olmalıdır. 

 
N.S.ƏSƏDOVA 

«Sosial fəlsəfə» şöbəsinin əməkdaşı  
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 

tədqiqatlar institutunun «Politologiya» şöbəsinin alimləri və 
əməkdaşları ilə birlikdə (Soldan sağa p.e.n N.Həmidov, K.Qısımova, 
f.e.d. Ə.Tağıyev, f.e.n F.Nəbiyev, M.Tağıyeva, Ə.İbrahimov) 

 
 

HƏRBİ TƏLİM VƏ DÖYÜŞLƏRDƏ  
SINANMIŞ İNSAN 

 
 
İmam Həzrəti Əli (əleyhissəlam) demişdir: «İnsanlar öz 

valideynlərindən daha çox öz dövrlərinin övladıdır». Xürrəmilər 
hərəkatının sərkərdəsi Cavidan isə uşaqlıq dövrlərində Həsən adı 
ilə tanınmış Babəkin qoçaqlığına və hazırcavablığına heyrət 
edərək: «İşin də dilin qədər olsaydı sənə bel bağlamaq olardı» - 
demişdi. 

XX əsrin Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında millətin milli 
müqəddərat məsələsi ilə bağlı Yusif Vəzir Çəmənzəminli isə 
konkret belə bir fikir irəli sürür «Millətin yolunda görüləcək, hər 
bir iş üçün verdiyimiz söz ürəyimizin tərcümanı olmalıdır». Bax 
bütün bunları sadalamaqda da bir məqsəd ortalığa çıxır. 
«Polkovnik vəzifəsində çalışmış kapitan Fikrət Nəbiyevin həyat 
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və döyüş fəaliyyətinə verilən qiyməti tamamlaya bilən, onu daha 
da dolğunlaşdıra bilən faktları əlavə etməklə görəsən onun nəyə 
qadir olduğunu bu yazıda əks etdirə biləcəyikmi? 

Haqqında yazılan çoxlu məqalələr, onun döyüş 
salnaməsindən xəbər verən verilişlər bir daha sübut edir ki, Fikrət 
Nəbiyev nəinki siyasi rəhbər, həm də bir komandir kimi diqqəti 
cəlb edir. Bütün məziyyətləri ilə o, həm Həzrəti Əlinin söylədiyi 
kimi «öz valideynindən daha çox öz dövrünün övladı olduğunu» 
sübut etmiş, adı Həsən olub Babək kimi məşhurlaşan sərkərdəyə 
oxşamış, Y.V.Çəmənzəminlinin ideal sandığı milləti üçün sözü 
ilə əməlində sintez olan, əsl insan adına layiq olduğunu 
rəftarında, münasibətlərində göstərmişdir. 

Lüdviq Feyerbax «Dövlət və qanun» kitabında yazır: «İnsan 
dünyaya azad gəlməmişdir». Qurani-Kərimin ayələrindən birində 
isə deyilir: «Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq». Mahiyyətcə bir-
birinə yaxın olan bu ifadələri şərh edib nə qədər misallar çəksək 
yenə də bunlar fikrimizin bitməsini əsaslandıran sonuncu bir söz 
olmayacaq. 

«Tanrı bütün yaratdıqlarının hamısını bir gözlə görür» 
demişlər. Təəssüf ki, insanlar etidala (orta səviyyəli həyat tərzi) 
riayət etməkdə çoxlu səhvə yol verirlər. Bu səhvlər hər şeydən 
öncə nəfslərə uymaqdan irəli gəlir. İnsanın təbiətində qəddarlıq, 
tamahkarlıq, təkəbbürlülük, hiyləgərlik, zülmkarlıq və s. olduğu 
kimi bunların əksi də olur. Dahi Nizami təbiətdəki vəhşilərdən 
biri olan şiri, ovunu yeyib doyduqdan sonra bir müddət dincəlib 
izafi ziyankarlıq etmədiyinə görə insandan üstün tutur. Çünki 
«Yer üzünün əşrəfi» adlandırılan həmin insan tamahkardır, 
öhdəsindəki malı-mülkünə, tanrının yetirdiyi nemətlərinə qane 
deyil. Bəs cıxış yolu nədədir? Yenə tanrının gücü ilə ağıl, fərasət, 
dərrakə işlədib çətinliyə, haqsızlığa qarşı sinə gərən başqa təbiətli 
insanların mövcudluğundadır. Əsrlərin keşməkeşli yollarından 
uğurla çıxanlar da olub, uğursuzluğa düçar olanlar da. Çünki 
həyat bu tarazlıq üzərində bərqərarlaşmışdır. Tanrı birini gözdən, 
digərini yaxşı eşitməkdən, birini ağıldan, digərini fiziki qüvvədən 
və s. məhrum etsə də, nəticə etibarilə yaradılışdakı bu «ikilik» 
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qanununun daim yaşanmasının sabitliyi üçün çalışmışdır. Öz 
ürəyini əfsanəvi Dankonun ürəyi kimi məşələ çevirib zülmətləri 
yararaq insanları nura, işığa doğru çəkib aparan xeyirxahlar 
həmişə olmuş və yenə də olurlar. Fikrət müəllim istər bənzərsiz, 
hündür boy-buxununa, istər fiziki hazırlığına, istərsə də mənəvi 
keyfiyyətlərinə görə tayı-bərabəri olmayan insanlardandır. 

Tanrı sanki onu bütün sınaqlardan keçirərək mətinləşdirmiş, 
«torpaq, uğrunda ölən varsa, vətəndir» deyənlərin imdadına 
çatdırmışdır. «Yaxşı ki, Səməd Vurğun var» - deyə-deyə 
sevincini hamıya göstərməyə çalışmış yazıçılar olduğu kimi, mən 
də «yaxşı ki, Fikrət Nəbiyev kimi oğullar var» deməklə sevincimi 
hamı ilə bölüşmək istəyirəm. Çünki, mən bunu əbəs yerə yox, 
insanlığına, mərdliyinə, zirəkliyinə, döyüşkənliyinə vurulduğum 
üçün deyirəm. Fikrət Nəbiyev mənə saydığım bütün 
keyfiyyətlərinə görə həyatımda 40 ildən çox dostluq etdiyim, 
məğrur təbiətli, əyilməz, qorxmaz, mətin bir insan kimi 
xatirələrdə yaşayan Fikrət Allahquluzadəni xatırladır. Hər iki 
Fikrəti birləşdirən ümumi cəhətlər nə qədər çox olsa da, bir 
cəhətə görə Fikrət Nəbiyev üstünlüyə malikdir. Bu da onun 
tanrının məhəbbət bəslədiyi səbirli bir insan olmasıdır. Doğrudan 
da, Fikrət müəllim səbir və təmkində, lakonik söhbətlərində, 
işgüzarlığında əvəzsizdir. Bu gün onun ürəyində bir nisgil var. 
Vətəninin işğal olunmuş torpaqlarının yağı düşmənlərdən azad 
olunması. Vətən torpağı ondan ötrü hər şeydən əzizdir. Bir ovuc 
Vətən torpağı qızıldan da, həyatın əziz neməti olan candan da 
əzizdir, onun üçün Vətəninin, müqəddəs torpaqlarının səadəti 
naminə, onların bir qisminin işğaldan azad edilməsi üçün 
döyüşməyə hazırdır. Vətən torpağını azad görmək istəyir Fikrət 
müəllim! Bu arzu həm də yetim qalmış körpələrin, öz 
torpaqlarından didərgin düşmüş qaçqınların və öz xoşbəxtliyini 
Vətənin azadlığında, torpaqlarımızın bütövlüyündə tapmaq 
istəyən, çadırlarda yaşayan azərbaycanlıların arzusudur. Bir şairin 
2 misralıq şeri onun həyat devizidir: 

Bir ovuc torpağı qorumalıyıq 
Bir ovuc torpağa dönənə kimi. 
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Rus yazıçısı Nikolay Ostrovski demişdir: «İnsan üçün ən 

əziz şey həyatdır. O, adama bir dəfə verilir, ona görə həyatı elə 
başa vurmaq lazımdır ki, mənasız yaşadığın illər səni 
yandırmasın. Rəzil və mənasız həyat sürdüyün üçün qəlbin 
ağrımasın və dünyadan gedərkən deyə biləsən ki, mən bütün 
həyatımı, bütün qüvvəmi dünyada ən gözəl bir şeyə bəşəriyyətin 
azadlığı uğrunda mübarizəyə həsr etmişəm». 

Fikrət müəllimin həyat idealı da «Polad necə bərkidi» 
romanındakı qəhrəmanın idealı kimidir. Bu idealda milli iftixar 
hissi, böyükdən kiçiyə qədər hamıya hörmət, izzət və səmimiyyət 
duyğuları çoxdur. 

Çalışdığı və fəaliyyət göstərdiyi AMEA Fəlsəfə və Siyasi-
Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda onu tanımayan yoxdur. Xoş və 
səmimi rəftarı, qəlbinin səsi ilə duymaq, qavramaq eşqi, təfəkkür 
və təxəyyülünün gücü ilə yazıb-yaratmaq səyi həyatının mənasını 
təşkil edir. 

Qədim dini kitablarda deyildiyi kimi: «Allah insanları və 
xalqları hökmdarların iradəsi xaricində yaratmışdır. Yəni, əgər 
hamı eyni əqlə, eyni əxlaqa malik olsaydı, hamı eyni cür 
düşünsəydi, onda təzadlar və rəngarənglik olmazdı, deməli həyat 
maraqsız və sönük görünərdi» (Ə.Tağıyev. Fəlsəfədən siyasətə. 
B., Təfəkkür, 2001, səh.115). 

Şəxsiyyətin rolu konkret həyatda, konkret cəmiyyətdə onun 
tutduğu yerlə, insanlara nə dərəcədə gərəkli olması ilə ölçülür. Bu 
mənada Fikrət Nəbiyevin timsalında yaşadığı 90-cı illərdən bu 
günə qədərki həyatı çağdaş gənclərimizə nümunə göstərilə bilər. 
Cəmiyyətin bütün yaralı yerlərinə sığal çəkmək, onların 
tarazlığının bərpası üçün xalqın, millətin harayına səs verməklə 
Fikrət Nəbiyev kimi oğulların əvəzsiz xidmətlərindən danışdıqca 
daha da rahatlaşır, mənəvi borcumuzu ödəməyə çalışırıq. 

Harada ədalətsizlik varsa, Fikrət müəllim onunla barışmır. 
Bürokratçılıq, başdansovduluq, saymamazlıq, laqeydlik, 
tənbəllik, səriştəsizlik ona tamam yaddır. Bu kimi bəlaların 
kökünün cəmiyyətimizdən götürülməsi üçün kəskin mübarizənin 
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zəruriliyini inkar etmirik. Dövlət öz cəsarətli vətəndaşları ilə, 
daha da möhkəmlənir. 

Nəsirəddin Tusiyə görə, dövlət o yerdə yaranır ki, adamlar, 
öz maraqlarına görə könüllü şəkildə birləşib dövlət təşkil edirlər. 
Hazırda ulu öndər Heydər Əliyevdən bu nəsillər üçün yadigar 
qalan dövlətimizdə qanunlarımızın daha da təkmilləşdirilməsi 
yolunda yorulmadan iş gedir. Biz inanırıq ki, ədalət üzərində 
qurulan dövlətin ömrünə heç vaxt xələl gəlməyəcəkdir. Fikrət 
müəllim bütün dünyada sülh və əmin-amanlığın carçısı kimi 
tanınmış Heydər Əliyevin dövlətçilik və demokratiya işığında 
möhkəm addımlayan xalqımızın gələcək nəsilləri üçün öz 
sınanmış həyat və döyüş yolu ilə bağlı sanki bir həyat proqramı 
hazırlayıb və hamıya şərəfli yol keçib uğurlu addım atmağı 
tövsiyə edir. Sözümü dahi Füzulinin bir şeri ilə bitirmək 
istəyirəm. Bu şer Fikrət kimi qeyrətli vətən oğullarımızın insanlıq 
fəlsəfəsində şərəf və ləyaqətə, fədakarlıq və ucalığa bir 
analoqdur: 

 
Ey Füzuli, qılmazam tərki-təriqi-eşq kim, 
Bu fəzilət daxili-əhli-kamal kim, eylər məni. 
 
Yaxud: 
 
Yarəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni, 
Bir dəm bəlayi-eşqdən etmə cüda məni. 
 

Bu beytlər fəzilət və qəbahətləri gözəl dərk edən insanlara 
daha yaxındır. Burada qeyri-adilik görünsə də, mahiyyət 
baxımından çox dərin qatlara gedən fəlsəfi fikirlər üzə çıxır. Eşq 
deyilən məfhumun məna çalarları çoxdur. Göylə, kosmosla bağlı 
məna çaları aspektlərindən yanaşıldıqda insanın tanrı eşqindən 
ilham alıb hər çətinliyə, fədakarlığa hazır olub mənən yüksəlməsi 
və qəhrəmanlıq dərəcəsinə qədər uculması başa düşülür. Füzuliyə 
görə insan oğlu eşqin yolunu tərk edə bilməz, çünki bu özlüyündə 
qananlar üçün bir fəzilətdir, mənəvi yüksəlişdir, mənən «kamal 
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əhli» olmaqdır. İnsanı həyatda bütün canlı və qeyri-canlılara 
sevdirən eşqdir (sevgidir). Eşqdəki cazibəlikdə ən böyük məna 
gizli olsa da, bu, rəftar və münasibətlərdə özünü büruzə verir. 
Tanrıdan «eşqin bəlası ilə dost olmağı, bu bəladan onu heç vaxt 
ayırmamağı» xahiş etməyin əsas mənası dünyanı, mövcudatı dərk 
etmək, hər şeyin mahiyyətinə varmaq, şeylərin tərkibindəki 
cövhəri müəyyənləşdirmək, beləliklə, əsl mənəviyyatı cəmiyyəti 
həddindən artıq sevməkdə, və onu tərəqqidə görməkdir. 

Məhz bütün sadalanan cəhətlərin müəyyənləşməsində eşqin, 
sevginin başlanğıc rolunu dərk edən Fikrət müəllim sözün tam 
mənasında Azərbaycan xalqının iftixar etdiyi milli 
qəhrəmanlarının səviyyəsinə qalxmış və onun bu böyük və şərəfli 
ada layiq olduğu artıq sübuta yetmişdir. 

Hərbi təlim və döyüşlərdə sınanmış Fikrət müəllim eyni 
zamanda elmi işlərinin icrasında, nüfuzlu kollektivdə həm 
sınanır, həm də tapdığı yüksək mənəviyyatını uca tutur. 

 
ƏLI  İMANQULU OĞLU İBRAHİMOV, 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu,  
Politologiya şöbəsinin əməkdaşı, elmi işçi.  

 
 

FİKRƏT NƏBİYEV HAQQINDA 
 

İnsan və onun yaşadığı mühit, fəaliyyət göstərdiyi əmək 
kollektivinə, təmasda olduğu cəmiyyətin mümkün ola bilən hər 
fərdinə münasibətlərində çox şeylər meydana çıxa bilər. Qarşıya 
çıxan irili-xırdalı problemlər həm fərdi, həm də cəmiyyətin özü 
ilə bağlı olduğundan həlli üçün insanı konkret yollar axtarmaq 
məcburiyyətində qoyur. Fikrət müəllim keçmiş Sovetlər 
İttifaqının ordu həyatından tərxis olunub vətəninə dönər-dönməz 
acı bir xəbər sarsıntısına düçar olur. Yağı düşmən Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları, o cümlədən doğma 
Ağdamını təcavüzə məruz qoymuşdur. Mütəkəfəkkirlərin müdrik 
sözləri, ipə-sapa düzülməmiş inciləri qəlbinin səsi ilə yaşayanları 
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ovsunladığı kimi, Fikrət Nəbiyevi də döyüş meydanına səsləmiş, 
Vətəninin qurtuluşu üçün ona hazır olmaq əmri vermişdi. Fikrət 
müəllim bu əmri dərhal yerinə yetirmiş, düşmənin əl-qol açmaq 
imkanlarını rəhbərlik etdiyi batalyonda heçə endirmişdir. Vətən, 
vətənpərvərlik və azadlıq haqqında böyük mütəfəkkirlərin 
söylədikləri onun həyatının devizi olmuş, qəlbi ilə duyduqlarının 
əsl sərvətinə çevrilmişdi. M.F.Axundov demişdir: «Əsl yüksək 
əxlaqlı, xeyirxah adam yalnız o adam hesab edilə bilər ki, özünün 
bütün hərəkət və davranışlarını əsl vətənpərvərliklə 
uyğunlaşdırsın». 

Davranışlarını əsl vətənpərvərliklə uyğunlaşdırmağı bacaran 
Fikrət müəllim Vətənə, gələcək nəsillərə faydalı yadigarlar qoyub 
gedən insanları ölməz hesab edir. İ.V.Hötenin müdrik bir 
kəlamında deyilir: «Yaşamağa və azadlığa yalnız o adam layiqdir 
ki, o hər gün bunların uğrunda döyüşə gedir». Fikrət Nəbiyevin 
də həyat amalı, ömür yaşantılarında sanki bir narahatlıq, həyəcan 
və narazılıq var. Bu hələ də düşmən tapdağı altında haray qoparan 
Vətən torpaqları, Vətən nisgili, bir də ulu babaların narahat 
ruhudur. 

Sözümü böyük sosial demokrat Nəriman Nərimanovun bir 
aforizmi ilə bitirmək istəyirəm: «Siz ata-babalarımızın müqəddəs 
yerlərinə o vaxt gedə bilərsiniz ki, onun sahibi olarsınız». Fikrət 
müəllim hansı mövzuda yazırsa-yazsın, yazılarında bir an olsun 
belə acizlik göstərənləri, kənardan durub döyüşü izləyənləri 
sevmir. O, bunu böyük Şeyx Nizaminin ruhuna bir xəyanət hesab 
edir. Əgər acizlik göstərilirsə: 

Acizlik ürəyi ağrıdır bilsən, 
Bir alçaqlıq olar hər zülmə dözsən. 

Mən onun milli qəhrəman adına yüksələnlərin sırasında yer 
alacağına ümid bəsləyirəm. Çünki namuslu insan olub ömrünün 
mənasını Vətənə xidmətdə, çətinliyə sinə gərməkdə görənlər 
qəhrəmanlığa layiqdirlər. 

 
M.Ə.TAĞIYEVA 

«Politologiya» şöbəsinin elmi işçisi  
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Fikrət Nəbiyevi vətənpərvər insan, sədaqətli dost, xeyirxah 

yoldaş kimi tanıyıram. Ümumiyyətlə, bütün müsbət keyfiyyətləri 
görürəm Fikrət müəllimdə. Gözəl tədqiqatçı alim olduğu kimi də 
gözəl hərbiçi olub. Onu tanıyanlar onun Qarabağ döyüşlərindəki 
igidliklərindən heyranlıqla danışırlar. Mən Fikrət müəllimi 
tanıyan gündən öz işlərim də qaydasındadır. Çətinə düşəndə 
həmişə ondan məsləhət alıram. O seyiddir. çətin vaxtlarımda 
yanımda olar və xeyrini də görərəm. Allah cədd-əbasına rəhmət 
etsin. mən inanıram ki, Fikrət müəllim çəkdiyi zəhmətlərə görə 
gec-tez qiymətini alacaqdır. O Azərbaycan Respublikasının Milli 
Qəhrəmanı adına layiqdir. 

 
Şahin BAĞIROV 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar 
İnstitutunun elmi işçisi 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi 

tədqiqatlar institutunun «Qloballaşma və sosial ekologiyanın fəlsəfi 
problemləri» şöbəsinin alimləri və əməkdaşları ilə birlikdə (soldan 
sağa A.İbrahimova, N.Məmmədova, F.Əliyeva, f.e.d. S.Hüseynov, f.e.d. 
A.Şükürov, f.e.n. S.İskəndərova, f.e.n. T.allahyarova) 

 
 
Gənclərimizin mərdliyi, qorxmazlığı, şücaəti ilə hər zaman 

qürur duymuşuq. Sevindirici haldır ki, bu xüsusiyyətlər bu gün də 
bir çox gənclərimizdə yaşayır. «Vətən həsrəti, mübarizə bir çox 
igidlərin əməyindən xəbər verir». 

Bu igidlərdən biri Nəbiyev Fikrət Həbib oğlu ilə 1998-ci 
ildən AMEA «Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda» 
əməkdaşlıq edirik. Mən Fikrət Nəbiyevi fəlsəfə elmləri namizədi, 
kimi daima elmi axtarışda olan bir alim kimi tanıyıram. 

Onun haqqında kitablarda, çap edilmiş məqalələrdə, AzTV-
1-də verilmiş sənədli filimlərdə qibtə oluna biləcək təssüratlar 
məni də heyrətləndirdi. Beləliklə, Nəbiyev Fikrət Həbib oğlunun 
şücaəti, ordu sıralarında, döyüş bölgələrində hamının dilinin 
əzbəri, qəhrəmanlıq nümunəsi olduğunu öyrəndim. Gənc əsgərlər 
ondan ibrət götürməyi özlərinə borc bilirlər. 
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Gənc yaşlarından ömrünü, həyatını Vətənə, torpağa qurban 
verməyə hazır olan Fikrət müəllimin keçdiyi həyat yolu o qədər də 
asan olmayıb. O, dəfələrlə güllələrlə üz-üzə gəlmiş, ölümün 
qucağına atılmış, düşmənin gözlərinin içinə dik baxmışdır. Bu 
günə qədər bir an da olsun qəlbindən peşimançılıq hissi 
keçirməyən Fikrət Nəbiyevə sanki Tanrı «qorxu» adlı hissdən pay 
ayırmamışdı. Qəlbində də, ağlında da, hərəkətlərində də yalnız bir 
fikir sezilirdi: «Hər şey Vətən üçün!» Sanki daxilində yaşatdığı bu 
möhtəşəm hissin əsirinə çevrilmişdi Fikrət Nəbiyev. Dəfələrlə 
döyüşə birinci addımlamış, ön sıralarda getmiş, qorxmazlığı ilə 
digərlərinə nümunə olmuşdur. 

Bu günə qədər onunla bir cəbhədə vuruşmaqdan qürur 
duyan o qədər insanlar var ki… 

Xüsusilə də Fikrət müəllimin ölümlə nəticələnə biləcək 
terror aktının qarşısını alaraq, tabor komandiri Mustafa Əliyevi 
təxribatçıların əlindən qurtarması bütün ordu tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdi. 

Sözsüz ki, möhtəşəm insanın şücaəti, qəhrəmanlığı 
danışmaqla bitən deyil. Bütün ordu sıralarının tanıdığı, az qala 
qarşısında baş əydiyi insanı sizlərin də qiymətləndirməyinizi 
istəyirəm. Hamımız yaxşı adamlardan ibrət götürməyi bacarmalı, 
vətən uğrunda can verməyə hər zaman hazır olmalıyıq. Məhz elə 
Fikrət Nəbiyev kimi! 

 
 

İSGƏNDƏROVA SƏBIRƏ 
Fəlsəfə elmləri namizədi 

 
 
Mən AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar 

İnstitutunun elmi işçisi Fikrət Nəbiyevin keçdiyi döyüş yolu 
haqqında qəzetlərdə yazılmış məqalələrə öz münasibətimi 
bildirmək istəyirəm. Mən bu yazıları oxuyarkən çox 
həyəcanlandım. Bir tərəfdən sevindim ki, bizim belə mərd, 
cəsarətli gənclərimiz vardır. Onlar erməni qəsbkarlarına qarşı 
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cəsarətlə döyüşmüşlər. Biz belə gənclərlə fəxr edə bilərik. Fikrət 
Nəbiyev kimi igid, qəhrəman gənclərimiz bu gün də 
torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad etməyə qadirdirlər. 
Digər tərəfdən kədərləndim, daha doğrusu əsəbiləşdim. Nəyə 
görə belə döyüşkən, bacarıqlı oğlanlarımızı vaxtında 
qiymətləndirə bilmirik. Müharibənin ağır sınaqlarından çıxmış, 
erməni cəlladlarından neçə-neçə döyüşçü yoldaşlarını xilas etmiş 
Fikrət Nəbiyev hələ də dövlətimiz tərəfindən layiqincə 
qiymətləndirilməyibdir. 

Fikrət Nəbiyev bacarıqlı zabit olmaqla bərabər eyni zamanda 
elmi araşdırmalar sahəsində də bilikli və savadlı alimdir. 

1991-1996-cı illərdə Azərbaycan Milli Ordusunun 
tərkibində döyüş bölgələrində ermənilərə qarşı vuruşmuş divizion 
komandiri – Fikrət Nəbiyevin ağır döyüş yolu bu günkü 
gənclərimizə bir örnək olmalıdır. 

 
ƏLIYEVA FÜRUZƏ 

Fəlsəfə elmləri namizədi 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi 
Tədqiqatlar İnstitutunun bir qrup alimləri və əməkdaşları ilə 
birlikl (soldan sağa f.e.n. A.Gözəlov, H.Hüseynov, Ş.Abdullayev, 
f.e.n. F.Nəbiyev, S.Həsənov, Q.İsfəndiyarov, Ş.Bağırov) 
  

Azərbaycan xalqı tarix yazmır, tarix yaradır. Məhz həmin 
tariximizin qızıl səhifələrinin müəyyən hissəsi Qarabağ torpaqları 
uğrunda döyüşə atılmış, cəsur, mətin və Qəhrəman Fikrət 
Nəbiyevin payına düşür. Fikrət Nəbiyev torpaqlarımız uğrunda 
gedən ilkin döyüşlərdə özünü döyüş meydanına atan ilk şərəfli 
hərbiçilərimizdən biridir. O, həm də peşəkar və hərb sənətini 
dərindən mənimsəmiş vətənpərvər insandır ki, xalqımızı qan 
çanağına çevirmiş Sovet ordusu sıralarını tərk edib, doğma 
Vətəninə qayıdaraq torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə 
qoşulmuş və ordu quruculuğunda onun böyük xidmətləri 
olmuşdur.  

Fikrət Nəbiyevin bacarıqlı hərbçi kimi fərqləndirici 
xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, kiçik yaşlarından ailədə 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilmiş, dövlətimizin mənafeyini 
öz həyatından üstün tutaraq, onun nufuzunun və qüdrətinin 
möhkəmlənməsinə səy göstərmiş, Vətən qarşısında hərbi borcunu 
layiqincə yerinə yetirərkən, bütün qüvvəsini sərf etmiş və lazım 
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gəldikdə canını da əsirgəməməyə hazır olaraq döyüşdə 
komandirlərinin müdafiəsində canını sipər etmişdir.  

O, erməni faşistləri ilə döyüş meydanında üz-üzə gələndə 
də çevik hərəkətləri ilə hərbi təlimləri dərindən öyrətdiyi, şəxsi 
heyətin gücündən komandir kimi məharətlə istifadə edərək 
düşmənə həmişə tutarlı cavablar vermişdir.  

Bütün yuxarıda qeyd olunanlar öz əksini Milli Qəhrəman 
Çingiz Müstafayevin lentə aldığı video arxiv materiallarında və 
şahid ifadələrində tapmışdır.  

Fikrət Nəbiyevin döyüş yoldaşlarının söylədiklərindən 
aydın olur ki, o öz həyatını real ölüm təhlükəsi altına qoyaraq 
komandirini və alayın şəxsi heyətini terror və təxribatlardan 
fədakarlıqla qoruya bilmişdir. 

Fikrət Nəbiyevin keçdiyi tarixi döyüş yolu onun 
Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu kimi qiymətləndirilməsinə 
əsas verir. 

Mən də Azərbaycan vətəndaşı kimi hesab edirəm ki, Fikrət 
Nəbiyev xalqın qəhrəman oğludur və onunla qürür duyuram! 
 

QƏLƏNDƏR KÖÇƏRI OĞLU  
İSBƏNDIYAROV 

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquq  
Tədqiqatlar İnstitununun  

«Cinayət hüququ və cinayət prosesi»  
şöbəsinin elmi işçisi 
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Величественно-неприступное и строгое здание – Ака-
демия Наук Азербайджанской Республики. 

Вхожу и медленно поднимаюсь на четвертый этаж, где 
расположен Институт Философии и Политико-Правовых Ис-
следований. Последняя ступенька и человек, с которым стал-
киваюсь у поворота, высокий симпатичный седеющий муж-
чина средних лет. Спокойные внимательные глаза, стара-
ющиеся разглядеть в тебе что-то или кого-то, какая-то насто-
роженная отчужденность и в то же время сострадательная 
мягкость смешаны и во взгляде, и в самом этом человеке. 

Встреча, затем легкое знакомство, все более углубляю-
щееся в дружбу. И я рада чувствовать присутствие Фикрета 
Набиева в своей жизни, привносящего в нее положительный 
настрой. 

Герой Карабахской войны. Учитель по жизни. Философ 
в науке. Совмещающее разнообразие жизненного пути. Все 
взаимовлияюще и, наверняка, взаимоопределяюще. 

Война ломает, разрушает, уничтожает все то, что созда-
ется людьми и благословляется Всевышним. Война умерщв-
ляет душу и плоть. Война – женское обвинение смерти. 
Пройти войну и остаться Человеком, пережить ее и дарить 
радость, разрушаться и не уничтожить способность понимать 
и сострадать – сложнейшее и посильное далеко не каждому 
участнику войны состояние. Именно способность растворять 
каждую боль и трагедию в себе и не растворяться самому в 
небытие войны и преобразуют простого участника войны в 
героя. 

Герой не только и не столько потому, что соврешал 
подвиги на войне. А потому, что на войне добивался мира, не 
страшась не дожить до него, потому что в мирной жизни 
воюет за то, чтобы не было потерь. Герой потому, что остал-
ся в двух этих измерениях самим собой – Человеком, не 
боящимся терять ради приобретения, учиться ради обучения, 
прощать ради спасения. 
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В жизни всегда есть место подвигам – крылатые слова 
русского писателя-классика, известные каждому. Но жиз-
ненные подвиги совершать дано не каждому. Подвижничест-
во ради жизни – удел героев. Он и есть такой. Живущий в 
двух измерениях, живучий, патриотично непоколебимый, 
философски учительствующий – Фикрет Габиб оглы Набиев. 

Получить звание Героя – это все равно, что задаться 
вопросом «быть или не быть?» – глубоко философским, од-
новременно обыденно-меркантильным вопросом. В самом 
сознании геройская подоплека закреплена. Он воевал не ради 
будущего имени. 

Назвать его Героем необходимо нам. Потому что тогда 
мы осознаем, что есть вершина, к которой можно и нужно 
стремиться. Он воевал ради нас и будущего.  

Признать это – наш долг. Воздать ему – наша обязан-
ность. 

 
Самира Гадиева 

Сотрудник Института 
Философи и Политико-
Правовых Исследований 
НАН Азербайджана 
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ПОТРЕБНОСТЬ СЛУЖИТЬ СТРАНЕ 

 
Для республики, на долю которой выпало много испы-

таний роль человеческого фактора незаменима. Особенно 
сильно это ощущалось в начальные этапы ее становления, 
когда началась агрессия против ее целостности. 

Армия, которая выступает гарантом ее спокойной и 
счастливой жизни, во многом оказалась скованным в своих 
действиях. Большая нехватка профессиональных военных 
давала о себе знать почти на многих участках войны и впол-
не естественно, что не без удовольствия следует признать тот 
факт, что в армии зачастую «хозяйничали» люди весьма да-
лекие от армии, очень смутно представляющие законы ее 
существования, цели и назначение. В противовес таким са-
мозванцам были и люди, опирающиеся на свои личные каче-
ства, на чувство долга, на осознание справедливого дела. Од-
ним из таких является Набиев Фикрет Габиб оглу, имеющий 
опыт службы в бывшей Советской Армии на должности за-
местителя командира роты по политической части. Его опыт 
военнослужащего в сфере пропаганды воинских устоев, вос-
питание, выработки психологии солдата могло способство-
вать формированию личного состава. И именно в этом ра-
курсе ему в лучшей степени удалось бы передать свой не-
оценимый опыт. Ведь на службе в армии сплошь и рядом 
возникают ситуации, когда надо дело делать по возможности 
быстрее и четче, доверяя друг другу полностью. 

Судьбе военнослужащего, кроме дрязг и невзгод, есть 
риск братства и подвижничества, есть минуты подлинного 
величия, которое является логическим завершением его тру-
да – проявлением героизма, порою решающего исход сраже-
ния. Примером этого может являться один из эпизодов сра-
жения за родные Азербайджанские села Гаралар и Алиагалы 
Агдамского района. Став свидетелем отступления внутрен-
них войск из этих сел командиру батальона Ширину Мир-
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зоеву и примкнувшему к нему Набиеву Фикрету удается из-
менить ход сражения. Сумев мобилизовать свои воинские 
навыки и способности, они разворачивают обратно отходя-
щие части. Дальнейшие действия развиваются наперекор из-
вестным способам ведения боевых действий. А именно, 
встав во главе (впереди) не живой силы, а бронетехники им 
удается увлечь их за собой против наступающих армянских 
частей. В этом победоносном сражении погибает Ширин 
Мирзоев (позднее получивший звание Героя Азербайджана 
посмертно) один из многих отдавших свою жизнь в пример 
последующим поколениям. 

Как правило, участники войн, выполняющие тяжелую и 
психологически уникальную задачу не остаются безразлич-
ными и к проблемам республики не в военного периода. Уже 
несколько лет как Набиев Фикрет Габиб оглу трудится в 
сфере образования и науки, внося свою скромную лепту в ее 
развитие. И здесь необходимо отметить, что социально ак-
тивные люди, стремящиеся реализовать себя в различных 
сферах жизнедеятельности в требуемой стране, как правило, 
остаются в центре внимания народа, заслуживают уважения 
и почета. 

 
 

АКПЕРОВ ВАГИФ МААРИФ ОГЛЫ 
Кандидат философских наук 
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Şəkildə Fikrət Nəbiyev AMEA MEK «Ədəbiyyatın elmi 

kompleksləşdirilməsi» şöbəsinin müdiri Səidə xanım Rzayeva və 
baş kitabxanaçı Nazilə xanım Həsənova ilə birlikdə.  

 
 
Cəsur döyüşçü, zahirən çox sərt görünən, amma sadə, meh-

riban, təvazökar, ürəyi yumşaq olan Fikrət Nəbiyev vətənin ən 
qeyrətli oğludur. 1988-ci ildə başlayan erməni-azərbaycan 
münaqişəsindən artıq 16 il keçir. Bu münaqişə Azərbaycan 
xalqına olmazın bədbəxtliklər gətirmişdir. Münaqişənin baş 
verdiyi ərazilərdə yaşayan adamların başına ağlasığmaz faciələr 
gəldi. On minlərlə günahsız adam öldü, minlərlə adam şikəst 
oldu, yüz minlərlə insan evini tərk edib öz vətənində qaçqına 
çevrildi. Çadır şəhərciklərində dədə-babalarının yaşadığı 
torpaqdan xəbəri olmayan yeni nəsil yetişməyə başladı. 
Xalqımıza məxsus çoxəsirlik abidələrin üstündən xətt çəkildi. 
Qəhrəmanlar, şairlər vətəni Qarabağ, yurdu-kökü bəlli olmayan 
ermənilərin əlinə keçdi. Saflıq, təmizlik rəmzi Şuşa ermənilərin 
mundar nəfəsi ilə çirkləndi. Vətənin bu ağır vaxtında Fikrət 
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müəllim arxa cəbhədə qala bilməzdi. O, birbaşa cəbhə xəttinə 
getmək istəyir. Anası ilə vidalaşmaq üçün evə gedir. 

İlahi sən ona nə qədər böyüklük, geniş ürək bəxş etmisən. 
Ana üçün övladın nə anlama gəldiyini ancaq analar bilər. Amma 
Vətən övladdanda şirindir. Onun yaşlı ürəyi oğul ayrılığına tab 
gətirə biləcəkdimi? Amma gözlərində qürur, məğrurluq, üzündə 
ilahinin bəxş etdiyi nur olan bu qadın oğluna xeyir-dua verib yola 
salır. Ana xeyir-duası almış övladı allah özü qoruyur. 

Fikrət Nəbiyev birbaşa Qarabağa yola düşür. O, torpaqla-
rımızı yağı düşməndən qorumaq üçün amansız döyüşə atılır. 
Fikrət Nəbiyevin cəsarəti, Vətən sevgisi onun yanında olan 
döyüşçüləri də ruhlandırır. Onun ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri 
də odur ki, o qarşısında olan insanları qələbəyə inandırmağı, 
«arxada vətəndir», «geriyə yol yoxdur» deyə irəliyə aparmağı 
bacarırdı. Bu qeyri-bərabər qüvvələrlə döyüşdə Azərbaycan nə 
qədər qəhrəman oğullarını itirdi, neçə-neçə gözəlin ürəyinə dağ 
çəkildi. Düşmən Azərbaycanın 20% torpaqlarını zəbt etdi.  

Amma Fikrət kimi oğullar olmasaydı onda nələr olardı, 
ilahi? 

Bu döyüşlərdə Fikrət qəhrəmanlıq nümunələri göstərdi…  
Fikrət Nəbiyev bu gün də Vətən torpağını azad etmək 

uğrunda döyüşlərdə iştirak etməyə hazır olduğunu bildirir. 
Atəşkəs elan olunduqdan sonra o Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar 
İnstitutunda işləməyə başlayıb.Burada da Fikrət Nəbiyev özünü 
bütünlüklə elmə həsr edib. Onun «Siyasi təfəkkür» adlı kitabı 
çapdan çıxıb. Bu monoqrafiya bizim böyük alimlərimiz 
tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Monoqrafiya cəmiyyətin və 
təbiətin qarşılıqlı münasibətlər kontekstində siyasi təfəkkürün 
tədqiqinə həsr edilmişdir. Əsər xarici ölkələrin kitabxanalarına da 
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının xətti ilə göndərilmişdir. 

Fikrət Nəbiyevin onlarla elmi əsərləri bir çox nüfuzlu 
mətbuat orqanlarında çap edilmişdir. 
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Fikrət Nəbiyev öz təfəkkürünün çalışqanlığının və iradəsi-
nin nəticəsində fəlsəfə elmləri üzrə alimlik dərəcəsinə layiq 
görülmüşdür.  

Lakin, o bununla kifayətlənmir, elmdə yeni-yeni nailiyyətlər 
əldə etməyə çalışır. 

 
RZAYEVA SƏIDƏ  

AMEA MEK «Ədəbiyyatın elmi  
kompleksləşdirilməsi»  

şöbəsinin müdiri 
 

 
VƏTƏNIN QEYRƏTLI OĞLU 

 
AMEA fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda 

elmi işçi kimi fəaliyyət göstərən Fikrət Nəbiyev tez-tez Milli 
Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının oxu 
zalında mütailə ilə məşğul olurdu. Hər dəfə kitablardan nə isə 
axtararaq, hansısa elmi problemi araşdırdığını görürdüm. 

Elə ilk tanışlığımız da buradan başlamışdır. Mənə bir 
hüquqi işi araşdırmaqda və onun həllində yaxından kömək etməsi 
ilə onun gözəl, savadlı bir hüquqşünas olduğunu gördüm. 

Sonradan qəzetlərdən «Polkovnik vəzifəsində kapitan», 
«Fikrət Nəbiyev: bu gün də döyüşə getməyə hazıram» başlığı 
altında verilmiş məqalələri oxuduqdan və televiziyada onun 
barəsində verilmiş sənədli filmə baxdıqdan sonra onun 1991-
1996-cı illərdə Azərbaycan Milli Ordusunun tərkibində döyüş 
bölgələrindəki hərbi hissələrdə tağım komandirinin müavini, 
divizion komandirinin müavini və divizion komandiri 
vəzifələrində xidmət etdiyini biləndə Fikrətin nə qədər işgüzar, 
bacarıqlı, hünərli və qorxmaz olduğunu düşündüm.  

O, Vətənin hər qarış torpağı üçün özünü qüllə qabağına 
atılmağından danışdıqca düşünürdüm ki, Fikrət Nəbiyev kimi 
kifayət qədər bərkdən-boşdan çıxmış, həyatda bərkimiş, həm 
fiziki, həm də mənəvi cəhətdən möhkəmlənmiş, hərbi texnikaya 
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mükəmməl yiyələnmiş, idmanın karate və əlbəyaxa döyüş 
növlərini mənimsəmiş və onların sirrlərinə lazımınca bələd olan 
oğullar Qarabağa hava və su kimi lazımdır. Əvvəl qeyd etdiyim 
kimi Fikrət idmanın karate və əlbəyaxa döyüş növlərinə 
lazımınca yiyədləndiyinə görə təkcə Ağdam döyüş bölgəsində 
2000-dən çox əsgər və zabitin mənəvi və fiziki cəhətdən döyüşə 
hazırlanmasında xüsusi fəallıq göstərmişdir. Əgər hər bir azəri 
oğlu Fikrət kimi Milli Ordu quruculuğu işində fəal iştirak etmiş 
olsa, əsgər və zabitlərin döyüş hazırlığının yüksəlməsində 
müstəsna rol oynamış olsa, Qarabağ uğrunda döyüşlərdə qələbə 
bizimlə olar. 

«Bu gün də döyüşə getməyə hazıram» məqaləsində qeyd 
olunur ki, döyüş bölgəsində tez-tez təxribatlar və terror halları 
özünü göstərirdi. Fikrət belə terrorların qarşısını almaq üçün var 
qüvvəsi ilə çalışmışdır. Tabor komandiri Mustafa Əliyevə qarşı 
təşkil edilmiş terror aktı zamanı Fikrət özünü bir göz qırpımında 
UAZ markalı maşının qabağında oturaraq avtomat silahını 
maşından Müstafa Əliyevə tuşlamış xain təxribatçının üstünə 
tullanmaqla təhlükəni sovuşdurmuşdur. 

Onun bu cür qəhrəmanlıqları döyüş zamanı çox olmuşdur. 
O hətta keçmiş hərbçi kimi bu gün də döyüşə getməyə hazırdır. 
Mən onun keçdiyi yolları nəzərdən keçirdikcə düşünürəm ki, 
Fikrət Nəbiyevlə fəxr etməyə dəyər və onu Vətənin Milli 
Qəhrəmanı hesab edirəm.  

Vətən Sizinlə fəxr edir Fikrət müəllim. 
 

 
İSMAYILOVA AYBƏNIZ 

AMEA –nın əməkdaşı 
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AzTV-nin xüsusi müxbiri Nurəli müəllimin 
dediklərindən: AzTV-də hərbi vətənpərvərlik mövzusunda 
Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev haqqında çəkdiyim sənədli filmlər 
bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən qiymətləndirildi. Mənə çoxlu 
zənglər oldu. Çox şadam ki, Fikrət kimi oğullar indi də yaşayır və 
yaradır. Onunla bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Mən belə 
hesab edirəm ki, o dövlət səviyyəsində Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı kimi yüksək ada layiq görülməlidir.  

Etiraf etməliyəm ki, filmin çəkilişləri zamanı çətinliklərimiz 
də olmuşdur. Mən operatorumla birlikdə 70 yaşından yuxarı 
yaşamış və Vətən yolunda xüsusi xidmətləri olan polkovnik –
leytenant Mustafa Əliyevi dindirmək və filmin əsas 
personajlarından biri kimi onun haqqında xalqa geniş məlumat 
vermək istədim. Təəssüflər orlsun ki, biz onu ağır vəziyyətdə 
divanda uzanıqlı gördük və onun ifadələrini çəkilişdə verə 
bilmədik. Ancaq o bizə Fikrət müəllimin şücaətindən, onun ordu 
quruculuğundakı fəaliyyətindən, əvəzsiz bir kadr olması haqqda 
öz ürək sözlərini bildirdi. Fikrəti bizə tapşırdı, onu qorumağı 
bizdən xahiş etdi. O, məhz terrordan onu xilas edən Fikrət 
müəllimin qəhrəmanlığından xüsusi yanğı ilə danışdı. Fikrət 
müəllimin yazdığı «Siyasi təfəkkür» adlı monoqrafiyasında da bu 
terrorla bağlı qeydlər olduğunu bizə çatdırdı. 

 
«AZƏRBAYCAN SILAHLI QÜVVƏLƏRI»  
ADLI VERILIŞDƏN FRAQMENTLƏRIN  

STENOQRAMI  
(AZTV1, 3 yanvarn 2004-cü il) 

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Bu müharibədir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı iş-

ğalçılıq müharibəsi. Neçə-neçə bayram süfrəsi açıla qaldı. Heç əl 
uzadıb təam da qırılmadı. Kəndlərimiz, evlərimiz atəşə tutuldu. 
Bax onda heç bir çağırış gözləmədən Vətəni canından artıq sevən 
oğullar silaha sarılıb soyuq səngərlərdə düşmənlə üz-üzə dayandı-
lar. Hətta dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan, hər bir rahatlığı, 
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iş gücü olan övladlarımız da doğma torpaqlarımızın müdafiəsini 
hər şeydən üstün tutdular. Onlar könüllü döyüşə atıldılar, sinəsini 
yurdlarımıza tuşlanan güllələrə sipər etdilər. O qanlı-qadalı illərin 
güllə yağışları altında çəkilmiş bir söhbət diqqətimizi çoxdan 
çəkmişdi. 

 
 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
- Hər halda dövlətin dövlət olması üçün onun ordusu mütləq 

lazımdır. Ordusu olmayan xalq demək olar ki, öz müstəqilliyini 
qoruya bilməz. Bunun üçün bizə ordu indi yox, bəlkə də iki-üç il 
bundan əvvəl lazım idi. Bunu nə ilə əsaslandırmaq istəyirəm. 
Mənim fikrimcə indiki vəziyyətdə, əgər iki-üç il bundan əvvəl 
ordunun yaradılmasına başlansaydı Dağlıq Qarabağda olan 
vəziyyət indiki qədər mürəkkəb olmazdı… 

 
 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
-… Axtardıq, xoşbəxtlikdən həmin adamı sağ-salamat tap-

dıq. Tanış olduq. Bu Fikrət Nəbiyev idi. Döyüşçü yoldaşları ilə 
birlikdə söhbətləşmək, o illərin xatirəsini birlikdə dinləmək 
istəyimizi söylədik. Bir az qəmləndi. Şirin Mirzəyevə, Fred Asifə 
və başqalarıa rəhmət dilədi. Kamillə görüşə bilərik dedi. Getdik. 
Bərdədə görüşdük Kamillə. Deyəsən keçmiş döyüşçülər rastlaşdı-
lar. Biz istərdik ki, verilişimiz üçün bir keçmişi xatırlayaq. 
Müharibə illərini yada salaq!  

 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
«Çox şad olarıq». Onda bəlkə çəkilək kənarda söhbət edək? 
 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Sizin necə görüşdüyünüzü, necə qucaqlaşdığınızı gördük. 

Doğrudan biz də şad olduq ki, o müharibənin odları-alovları 
içərisindən çıxmış insanlar bu gün də bir-birilərini görəndə elə 
sevinclə, necə deyərlər məhəbbətlə qarşılayırlar. Və zaman olub 



Гарабаь дюйцшляри хатырланыр, йахуд Фикрят террорун гаршысыны неъя алды? 

  106 

ki, siz bir-birinizlə səngərlərdə görüşmüsünüz. Mən istərdim ki, 
söhbətimizi bir balaca o səngər illərini, müharibə illərini xatır-
lamaqla başlayaq… 

 
Kamil Qədimovun (müharibə dövründə Rota komandiri 

olub) ifadəsi: 
-… Bu gün Fikrət müəllimlə görüşdük. Orda olduğumuz 

illər mənim gözümün qabağına gəlir, kino lenti kimi canlanır. Biz 
döyüşə gedəndə 92-ci ilin axırları idi. Mən gedəndə. Biz öz 
kəndimizi müdafiə edirdik. Sonra Şirin Mirzəyev gəldi. Belə bir 
adamın adını eşidəndən sonra mən Müdafiə Nazirliyinə müraciət 
etdim. Bir köhnə zabit kimi məni göndərdilər. Məni Rota ko-
mandiri göndərdilər. Çullu zonası var. İkinci Çullu zonası, orada 
Fikrət müəllimlə görüşdüm. Mən tək olsam daha açıq sözlər deyə 
bilərəm. Düz çıxmır. Çətindir də. Adamın üzünə tərifləməzlər. 
«Amma eybi yoxdur. Müharibə illərinin xatirələri həmişə əzizdir 
və o aşkarda qalır. Və biz onları gələcək nəslə çatdırmalıyıq.» 
«Mən formada dayanmışdım. Yaxınlaşdı. «Siz burada yaşayır-
sız?» - deyə soruşdu. Mən dedim «Yox. Məni bura göndəriblər. 
Rota komandiri kimi». Dedi: «Mən də Bakıdan gəlmişəm. Məni 
də bura göndəriblər. Zampolit kimi. Hərbi-siyasi işlər üzrə 
müavin göndəriblər». «Hə. Biz orda tanış olduq. Birinci tanış-
lığımız orda oldu. Orda əsas rəhbər kimi iş Fikrət müəllimin 
üzərindəydi. Çünki Fikrət müəllim uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə 
məşğul olmaqla bərabər, həm də döyüşçülərlə karate üzrə məşğul 
olurdu. Orada rotalar arasında yarışlar yaratmaqla - məsələn 
görürdün ki, rotalar gedirdi dağlarda döyüş hazırlığı keçirdi. 
Onun tərbiyə etdiyi, öyrətdiyi uşaqlar demək olar ki, müharibədə 
ön sıralarda gedirdilər. Yaxşı yadıma düşür bir dəfə ermənilər 
bizim Əliağalı kəndinə hücum etmişdi. Ağdamın Əliağalı kəndi 
var idi, oraya. Hətta bizə məlumat belə çatdı ki, ermənilər 
Əliağalıda məktəbə daxil olub. Həyəcan oldu. Şirin Mirzəyevin 
ratsiyadan səsi gəldi, Əliağalı gedir. Trevoqa verdi. Mənim ro-
tama da trevoqa verdi. Uşaqlar təzəcə döyüşdən qayıtmışdılar. 
Demək olar ki, yorğunluq, vahimə vardı. Ancaq Fikrət müəllim 
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gəldi, yetirdiyi uşaqlarla elə söhbət etdi ki, uşaqların hamısı, bir 
nəfər kimi boyevoy halda getdik, hücum etdik. İnanırsınız ki, 
bizim tanklar gedə bilmirdilər. O yolu gedə bilmirdilər. 
Rəhmətlik Şirin Mirzəyev tankın böyrü ilə. Fikrət orada nə təhər 
uşaqlarla danışdı, nə təhər ruh verdisə, biz özümüz, bax mən 
tankın sağ tərəfi ilə, özü Allah şahididir, düz qabaqda, tankın on-
iyirmi metr qabağında gedirdik, sürünə-sürünə, tanka yol açırdıq. 
Orada bizim uşaqlar erməniləri düz Yeniqaralara qədər qovdu. 
Yeniqaralardan da o tərəfə keçib erməniləri çıxartdıq oradan. 
Orada çay var, o çaydan keçdik, ermənilər qaçıb getdilər. Demək 
onların orada avtomatları da, silahları da, ratsiyaları da qaldı». 

 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
- … Mən Moskva təlimini görmüş bir insan idim. Mosk-

vada hərbi hissədə komandirin siyasi işlər üzrə müavini 
işləmişdim. Deməli, bu təcrübəmə əsaslanmışdım və eyni 
zamanda mən idman ustası Mirəli Seyidovun karate döyüş 
məktəbini keçmiş bir insan idim.  

Deməli məqsəd nə idi? Məqsəd bizə qarşı olan təcavüzün 
qarşısını almaq. Ermənilərə qarşı mübarizə aparmaq, döyüş 
qüdrətimizi bilavasitə düşmənə göstərmək. Belə bir yolda da mən 
özümü kənarda qoya bilməzdim. Çünki mən bilirdim ki, həmin o 
döyüş prosesində mən hardasa həm təşkilatçı kimi, həm də 
döyüşçü kimi lazımam. Xalqı bu bəladan qurtarmaq birinci 
növbədə mənim üzərimə düşür. Mənim kimi insanların, mənim 
kimi, azərbaycanlıların üzərinə düşür. Ona görə də mən evdə 
döyüşə getməyim barədə anama məlumat verdim ki, «Ana, mən 
döyüşə gedirəm». … mən fikirləşirdim ki, anam hardasa zəiflik 
göstərəcək, etiraz edəcək.. Anam isə o saat cavab verdi ki, mən 
elə səndən onu gözləyirdim ki, sən döyüşə gedəcəksən, mən səni 
o ruhnan tərbiyə eləmişəm ki, sən mütləq o döyüşdə olmalısan.  

Bakıdan Ağdama yol aldım. … Milli Qəhrəmanımız, bizim 
fəxrimiz, rəhmətlik Şirin Mirzəyevlə görüşdüm. Şirin Mirzəyev 
məndən soruşdu ki, nə üçün gəlmisən? Dedim döyüşməyə 
gəlmişəm. Dedi: harda oxumusan, hansı tərəfdə olmusan? Mən 
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isə ona dedim ki, mən burda vəzifə tutmağa gəlməmişəm. Mən 
könüllü döyüşçülər silahı əllərinə alıb döyüşə getdikləri kimi, 
onlarla bir yerdə döyüşə getmək istəyirəm. Bir müddətdən sonra 
o, məni batalyon komandirinin müavini təyin elədi. 

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- … Söhbət zamanı onu da söylədi ki, onda döyüşçülərin 

görüşünə gələnlər çox idi. Bu gəlişlər bizi daha yaxşı savaşmağa, 
düşmənə qarşı barışmazlığa, mübarizliyə ruhlandırırdı. 

Xocalı İcra hakimiyyətinin başçısı Elman müəllimin 
ifadəsi (hazırda Milli Məclisin deputatıdır): 

- … Mən çox sevinirəm ki, bu günkü gündə bizim bu hərbi 
hissəyə Fikrət kimi, başqa komandirlər kimi intizamlı oğlanlar, 
qoçaq oğlanlar rəhbərlik edir. Mənə elə gəlir ki, belə 
komandirlərin rəhbərliyi altında siz qələbə qazanacaqsınız. 
Ermənilərin dizini yerə qoyacaqsınız, arxasını yerə qoyacaqsınız. 
Yadınıza salın bir şeyi! 1941-1945-ci ilin müharibəsini yadınıza 
salın və yaxud ondan qabaq 1812-ci ildə Napoleon ki, Fransadan 
hücum elədi, gəldi Moskvaya qədər tutdu. Onu yadınıza salın. 
Sonrası necə oldu: o müharibənin aqibəti tarixdən hamımıza 
yaxşı məlumdur. Biz hazırlaşmamışdıq ki, müharibəyə. Bu 
müharibəyə erməni hazırlaşıb. Özü də on illərnən hazırlaşmışdı. 
Özü də tək hazırlaşmamışdı.  

 
Xanım Ofeliya Nəzərli (Diviziyona maddi yardıi 

göstərdi): 
- … Mənim, Elman müəllimin arzusu olub ki, bu bayramı 

sizinlə birlikdə keçirək.  
 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- … Gör neçə ildir. Qarabağ torpağı Qarabağ şikəstəsini 

eşitmir. Yəqin ki, Qarabağ şikəstəsi dağların xəyalından qopub, 
indi həzin-həzin, layla deyir qayalara. Düşmən tapdağı altında 
qalan dərdli, həsrətli torpağa. Vətən torpaqları uğrunda şəhid ol-
muş müqəddəslərin ruhu yurdlarımızın azad olacağı günün 
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həsrətindədir və onlar inanırlar ki, onların yarımçıq qalmış arzusu 
tezliklə başa çatdırılacaq. Qarabağda yenə Qarabağ şikəstəsi 
səslənəcək. Qarabağa yol yaxındır, getmək isə çətindir. Amma bu 
yolu gedəcək qüvvələr var. Azərbaycan əsgəri Vətən yürüşünə 
başlayan kimi düşmən pərən-pərən olacaq. Çünki ordumuzun 
sıralaırnda xidmət edən hər bir gənc Vətən torpaqları uğrunda 
canından keçməyə hazır olan döyüşçülərin layiqli davamçılarıdır. 
Həm də Qarabağ torpaqları uğrunda gedən savaşların iştirakçıları 
da döyüşmək, düşməndən qisas almaq arzusundadırlar. Onlar or-
dumuzun sıralarında xidmət edən əsgər və zabitlərlə görüşlərində 
də keçmiş xatirələrini danışırlar. Vətən uğrunda gedəcək 
döyüşlərdə canlarından keçməyə hazır olduqlarını söyləyirlər. 

 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
- … Erməni lap keçmişdən bizim torpaqları zəbt etməklə 

məşğuldur. Vaxtilə İrəvan deyilən xanlıq bizim ərazimiz olub. 
Mənim «Siyasi təfəkkür» adlı bir kitabım çıxıb ki, orada bu 
proses öz əksini tapır. Bizim əsas məqsədimiz Qarabağın azad 
edilməsidir. Bunun üçün bizim vətənpərvər qardaşlarımız, 
daxilən döyüş ruhu ilə yaşayan insanlar həmin döyüşdə böyük 
fəaliyyət göstəriblər. Yəni bütün Azərbaycan xalqı ayağa dur-
muşdu, amma döyüş ruhlu insanlar səngərdə idi. Yəni döyüş 
ruhlu insanların bilavasitə fəaliyyəti uzun müddət erməni 
təcavüzkarlarına qarşı bizim mübarizəmizin əsas, həlledici fak-
toru olaraq özünü göstərdi. O cümlədən, orada iştirak edən 
döyüşçülər, məsələn İnsan var ki, döyüşdən söhbət gedəndə 
deyirlər mən də döyüşərəm. Ancaq onun daxilində elə bir enerji 
olmalıdır ki, o enerji o insanı döyüşə aparsın, erməni 
təcavüzkarlarının qarşısına aparsın. Yəni söz ilə əməlin vəhdəti 
olmalıdır. O dövr üçün, məsələn əyninə döyüş paltarı geyinmiş, 
ürəkli, könüllü olaraq bu döyüşə gedən insanlar döyüşün 
müqəddəratını demək olar ki, həll etmək səviyyəsində idilər. O 
vaxtlar, o cümlədən, məsələn Kamil, İbad, Fəxrəddin, Allahverdi 
Bağırov, Yavər kimi döyüçü qardaşlarımız olub. Bunlardan, 
Mustafa müəllim bizim komandirimiz olub. Bu torpaqların azad 
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olunmasını hamı istəyir, ancaq bu istəyi iradə aktına əsaslanıb 
həyata keçirmək məsələsi hər adama xas deyil. Bu istək daxildən 
gəlməlidir, fiziki və zehni imkanlarından istifadə edərək həmin 
insanlar bilavasitə fəaliyyət göstərməli və torpaqları azad 
etməlidirlər… 

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Gecənin bağrını yarırdı silah səsləri, top gurultuları. Səhəri 

isti ocaqlarında yox, yollarda, sığınacaqlarda, qayaların arasında 
açırdı döyüş bölgələrində yaşayanlar. Körpələrin bağrı yarılmışdı 
güllə səsindən… Qarabağ şikəstəsi daha qanadlanmırdı, 
kəsilmişdi təbiətin zənguləsi. O səsi, o ifanı bərpa etmək, Vətənin 
hər qarış torpağı uğrunda ölməyə belə hazır olmaq arzusu ilə 
döyüşə atılmışdı vətənpərvər oğullar. Dövlətimizi, 
dövlətçiliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü qorumaq naminə döyüşə 
könüllü gedənlərdən biri Fikrət Nəbiyev ən ağır mövqelərə can 
atan əsgərləri ruhlandırıb, düşmən üstünə aparırdı. O, 
döyüşçülərin mənəvi və fiziki hazırlığına xüsusi diqqət yetirir, 
onları hər cür döyüşə hazırlayırdı. 

 
 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
- Daxilən təmiz insanlar öz işini həyata keçirirdi, ancaq 

daxilən təmiz olmayan, daxilən çirkin, eybəcər olan insanlar da 
var idi ki, onlar bilavasitə ordunun yaranmasına mane olmaq 
istəyirdilər. Mən elə hesab edirəm ki, onlarda təcavüzkar in-
sanlara rəğbət hissi var idi və onlar bilavasitə həmin ordunu da-
ğıtmaq üçün müəyyən təxribat işləri ilə məşğul idi.  

 
Kamil Qədimovun ifadəsi: 
- Yeri gəlmişkən bir epizodu xatırlatmaq istəyirəm. Mən ro-

tanı həyətdə düzmüşdüm. Gecə saat on bir radələrində, axşam 
gəzintisindən qayıtdıqdan sonra, gəlib gördüm ki, Fikrət çay içir 
(biz bir yerdə qalırdıq). Mən onun çayını içmək istədim. Birdən 
çöldə hay-küy, avtomat səsi gəldiyini eşitdik. Biz dik atıldıq. 
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Çölə çıxanda gördük ki, 5-6 nəfər batalyon komandirini öldürmək 
istəyir. Buna təxribat demək olmazdı, bunlar birbaşa erməniyə 
xidmət edirdilər. Belə adamlar da var idi. Inanın ki, Fikrət orda öz 
həyatını təhlükə altında qoydu. Əsas məqsədimiz erməniyə qarşı 
döyüşməkdi, amma bunlar gəlib ağsaqqal batalyon komandirinə 
qarşı terror törədirdilər.  

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Təəssüflə də olsa qeyd etməliyik ki, onda, xainlər, nəyə isə 

aldanıb düşmənə xidmət göstərənlər də var idi. Onlar 
döyüşçülərin arasında ruh düşkünlüyü yaratmağa, döyüş 
əməliyyatlarını pozmağa, şayiələr yaymağa, döyüşən 
komandirlərə qarşı terror aktları keçirməyə çalışırdılar. Fikrət 
belə terror aktlarının birinin qarşısını cəsarətlə almışdı.  

…Qarabağ şikəstəsinə qulaq asan döyüşçülərdə ruh 
yüksəkliyi yaranırdımı? 

 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
- Bəli insanlar o ruhnan ermənin üzərinə gedirdilər. Qarabağ 

şikəstəsi insanlarda döyüş ruhunu yüksəldirdi. Döyüşə gedən in-
san əqidəcə ermənini öldürmək qüdrətinə malik olmalıdır. 
Düşmən gözü ilə onu görməlidir. Əsgəri öyrətmək lazımdır ki, 
sənin birinci düşmənin ermənidir. İkinci, erməniyə qalib gəlmək 
üçün fiziki hazırlığımız lazımdır, hərbi-texniki sahədə hazırlıq 
lazımdır ki, erməninin qabağına çıxa biləsən. Belə bir misiyanı 
isə biz həyata keçirirdik. Məsələn, orada uşaqların dağlara 
birnəfəsə çıxıb-düşmək məsələsini təşkil etmişdik. Artıq kom-
pleks karatedən, əlbəyaxa döyüşdən əlavə, dağlara çıxıb-düşmək 
məsələsi var idi. Biz bilirik Qarabağ düzəngah yer deyil, dağlıq 
yerdir. İndiki dövrdə isə artıq ordu formalaşıbdır. Həmin bu ordu 
da sərkərdəmizin başçılığı ilə torpaqlarımızı azad etmək ruhun-
dadır. Bu, biz veteranların vətənpərvərlik borcu, azərbaycanlı 
borcudur. Bir türk olaraq bizim borcumuz o idi ki, biz bu işi gör-
müşük. Bu gün də o borcu yerinə yetirməyə yeni də hazırıq. 
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Xüsusi müxbirin səsi: 
- Şikəstəsiz qalan Qarabağ şikəst qala bilməz. Çünki o tor-

paqların hər qarışı uğrunda savaşlara atılmış adamlar indi də 
özlərini əsgər sayır. Onlar üçün Vətən torpaqlarından müqəddəs 
heç nə yoxdur, deyirlər. Buna da inanırlar ki, bu gün ölkəmizdə 
hər şey məmləkətimizin ərazi bütövlüyünü təmin etməyə xidmət 
edir. Bu müqəddəs işin uğurla başa çatmasında hamı ölkə 
rəhbərliyinə dayaqdır. Bu işi başa çatdıracaq çox güclü, qüdrətli 
ordumuz var. Biz öz ordumuza inanırıq. Və fürsətdən istifadə 
edib bütün xalqımızı, əsgər və zabitlərimizi Yeni il münasibəti ilə 
təbrik edir, tezliklə qələbəyə qovuşmağı arzulayırıq.  

 
 

03 yanvar 2004-cü il
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AZTV-1 KANALINDA YAYIMLANAN  

«EL BIR OLSA» PROQRAMININ STENOQRAMI 
 
Xüsusi müxbirin səsi: 
- Başımıza gətirilən bəlaları düşündükcə, gözlərimiz önündə 

əsrlərdən bəri olub-keçənlər canlanır. Tariximizin qanlı 
səhifələrini vərəqlədikcə, qəlbimizdə intiqam, qisas hissi baş 
qaldırır. Döyüşə atılmaq, qanına qəltan edilmiş, ayaqları çatılıb, 
başı kəsilmiş, gözləri tökülüb, sinəsinə dağlar çəkilmiş soy-
daşlarımızın intiqamını almaq qəhrəman babalarımızın yolunun 
layiqli davamçısı olmağımızı sübut etmək istəyirik. Müstəqillik 
yolunu davam etdirməyə can atan Azərbaycanımızı 1990-ci il 20 
Yanvar faciəsini törətməklə susdura bilməyən imperiya qüvvələri 
yenə erməni amilindən istifadə etməyə başladı. 12 il öncə, 1992-
ci il fevralın 25-dən-26-na keçən gecə erməni quldurları keçmiş 
sovet ordusunun 366-cı motoatıcı alayının iştirakı ilə 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Xocalı şəhərinə soxu-
laraq, şəhəri yerlə-yeksan etdi. Bu amansız cinayət ərazi işğalın-
dan başqa, həm də Azərbaycan xalqına qarşı böyük bir soyqırım 
idi. İnsanların kütləvi şəkildə, amansızcasına qətlə yetirilməsi, 
yalnız onunla əlaqədar idi ki, öldürülənlər azərbaycanlı idilər və 
öz dədə-baba torpaqlarını düşmənə vermək istəmirdilər. O yerlərə 
dönmək, şəhidlərin qanı ilə suvarılmış torpaqları ziyarət etmək 
istəyən insanlar uca dağı görəndə, istər-istəməz bu misraları 
təkrarlayırlar.  

 
Bu dağların iz biləni, yol bilənisən, 
Yol azanlar dönməliydi, dönmədilərmi? 
Bu dağların dərd qananı, dil bilənisən, 
Bu durnalar enməliydi, enmədilərmi? 

 
Qayıdacağıq o yerlərə, qayıdacağıq o torpaqlarımıza. Əgər 

düşmən xoşluqla torpaqlarımızı azad etməsə, onda Azərbaycan 
igidləri öz sözünü deyəcək. Çünki indi Azərbaycanın çox 
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qüdrətli, düşməni məhv etmək gücündə olan bir ordusu var. Bu 
ordu döyüşə-döyüşə, çətin yollar keçə-keçə yaranıb. Özü də, elə o 
illərin vətənpərvər zabitləri də əsgərlərinə Koroğlunu, Nəbini, 
Qaçaq Kərəmi, Həzi Aslanovu, Hüseynbala Əliyevi, Əliyar 
Əliyevi, Aqil Məmmədovu, Əlif Hacıyevi və başqa igidlərimizi 
sevdirə-sevdirə döyüşə aparırdılar. Belə komandirlərdən biri 
Fikrət Nəbiyev haqqında ötən verilişlərimizin birində söhbət 
açmışdıq. Müharibə illərində əsgərlərinə Vətən sevgisinin 
əvəzolunmazlığını başa salan Fikrət kimi oğullar yenə də döyüşə 
hazırdır. O, yazdığı kitabda bu haqda ətraflı söhbət açır.  

 
Fikrət Nəbiyevin ifadəsi: 
- Bizim əsas məqsədimiz Qarabağın azad edilməsidir. 

Bunun üçün bizim vətənpərvər qardaşlarımız, daxilən döyüş ruhu 
ilə yaşayan insanlar həmin döyüşdə böyük fəaliyyət göstəriblər. 
Yəni bütün Azərbaycan xalqı ayağa durmuşdu, amma döyüş 
ruhlu insanlar səngərdə idi. Belə insanların bilavasitə fəaliyyəti 
uzun müddət erməni təcavüzkarlarına qarşı bizim mübarizəmizin 
əsas, həlledici faktoru olaraq özünü göstərdi. Məsələn İnsan var 
ki, döyüşdən söhbət gedəndə deyir mən də döyüşərəm. Ancaq 
onun daxilində elə bir enerji olmalıdır ki, o enerji o insanı döyüşə 
aparsın, erməni təcavüzkarlarının qarşısına aparsın. Yəni söz ilə 
əməlin vəhdəti olmalıdır. Əyninə döyüş paltarı geyinmiş, ürəkli, 
bu döyüşə könüllü gedən insanlar döyüşün müqəddəratını demək 
olar ki, həll etmək səviyyəsində idilər. Məsələn Kamil, İbad, 
Fəxrəddin, Allahverdi Bağırov, Yavər kimi döyüçü qar-
daşlarımız, Mustafa müəllim kimi komandirimiz ağsaqqallarımız 
olub. Onların tayları döyüşlər gedən vaxt evdə çay içməklə 
məşqul idilər. Ancaq bu insanların daxilində elə hesab edin ki, 
enerji artıqlığı var idi. 

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Bu ola bilər vətənpərvərlik hissi ilə bağlı idi. 
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Fikrət Nəbiyev: 
- Bəli, bu vətənpərvərlik hissi ilə bağlı idi. Yəni bu tor-

paqların azad olunmasını hamı istəyir. Ancaq bu istəyi iradə ak-
tına əsaslanıb həyata keçirmək məsələsi hər adama xas deyil. Bu 
hisslər daxildən gəlməlidir və fiziki, zehni imkanlarından istifadə 
edərək həmin insanlar bilavasitə fəaliyyət göstərməli və torpaqları 
azad etməlidirlər. 

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 

 
Könül sazı yad əllərdə köklənən olduq, 
Qanlı ayla, qanlı illə yüklənən olduq. 
 
Sağdan, soldan, yerdən, göydən təklənən olduq, 
Eh, kim gələ, eh, kim görə, eh, kim kövrələ. 

 
Fikrət Nəbiyev: 
- Bir şeyi demək istəyirəm ki, hər halda dövlətin dövlət ol-

ması üçün onun ordusu mütləq lazımdır. Ordusu olmayan xalq 
demək olar ki, öz müstəqilliyini qoruya bilməz. Bunun üçün bizə 
ordu indi yox, bəlkə də iki-üç il bundan əvvəl lazım idi. Bunu 
əsaslandırmaq istəyirəm. Mənim fikrimcə, əgər iki-üç il bundan 
əvvəl ordunun yaradılmasına başlansaydı Dağlıq Qarabağda olan 
vəziyyət indiki qədər mürəkkəb olmazdı… 

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Əsgərləri çevik, sərt görmək istəyən komandir, dağ 

döyüşlərinə, əlbəyaxa savaşlara çox üstünlük verərdi.  
Nə biləydik gözümüzün yağışı öndə, 
Nə biləydik talelərin qarğışı öndə. 
Nə biləydik tənhalığın çağırışı öndə, 
Eh, kim gələ, eh, kim görə, eh, kim kövrələ. 
 
Sinəmizi qızartdılar nar ağacıtək, 
Boyumuzu qanladılar dar ağacıtək. 
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Yağı düşmən üstümüzdə dor ağacıtək, 
Eh, kim gələ, eh, kim görə, eh, kim kövrələ. 
 
Qəlbimizdə qəm-qüssənin dünya xətri var, 
Hara dönsək çiçək qəbri, sevgi qəbri var. 
Açan guldə aman Allah, ölüm ətri var, 
Eh, kim gələ, eh, kim görə, eh, kim kövrələ. 

 
Xocalı dərdi içimizdədir, qəlbimizdədir. Amma biz o dərdi 

ağlamırıq. Bunu mənfur düşmən də bilməlidir. Bilməlidir ki, biz 
bu qanın qisasını almaq haqda düşünürük. Hələ müharibə 
illərində əsgərlərimizin görüşünə gələnlər ordumuzun 
qüdrətlənməyindən inamla danışırdılar. 

 
Xocalı İcra hakimiyyətinin başçısı Elman müəllimin 

ifadəsi (hazırda Milli Məclisin deputatıdır): 
- Komandirin sizinlə keçirdiyi məşqi görduk. Əsgər təlimdə, 

məşqdə nə qədər çox əziyyət çəksə, tərləsə, döyüşdə o qədər asan 
olacaq ona. Burada tökülən tər, burada görülən iş, sabah onun 
döyüşdən salamat qayıtmasına zəmanətdir. Ona görə 
komandirlərinizə minnətdar olmalısınız. Onların hər bir tap-
şırığını sözsüz yerinə yetirməlisiniz.  

 
Fikrət Nəbiyev: 
- Sizin kimi bacılar, sizin kimi qardaşlar bizə mənəvi dayaq 

olur. Gəlirlər, görüşürlər, gedirlər. Onların gücü birdirsə, siz 
gələndən sonra onların gücü olur on. Hazırda Şirin Mirzəyev kimi 
qəhrəmanlarımız çoxdur. Və həmin qəhrəmanlar Şirin 
Mirzəyevin və onun kimi qəhrəmanların qanını yerdə qoymay-
acaqlar.  

 
Xüsusi müxbirin ifadəsi: 
- Bəli bugün vətənini sevən, torpağını düşmən tapdağından 

azad etmək, Xocalı qisasını almaq haqda düşünən, yorulmadan 
məşq edən, döyüşə hazır olan oğullarımız var. Bu, əzizləri 
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vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş Azərbaycan əsgəridir. Əldə silah 
Vətənin keşiyini çəkir, döyüş əmri gözləyir.  

 
Fikrət Nəbiyevin xocalı dvizyonu qarşısıeda çıxışından 

nümunələr: 
- Mən bir-iki kəlmə özüm haqqında danışmaq istəyirəm. 

Hamı kimi mən də demokratik hərəkatda iştirak etmişəm. Bakıda 
yaşamış, 20 Yanvar hadisəsinin şahidi olmuşam. Həmin hadisə 
ilə əlaqədar bu misraları yazmağa məcbur oldum.  

 
Yanvarın 19-u, o qanlı cümə günü, 
Neçə cavan igidi, neçə ayı-ulduzu. 
Yedəyində apardı zülmət qaranlıqlara. 
İndi də ağı deyir millət qəhrəmanlara, 
«Allahu-əkbər!» səsi ucalır asimana. 
Qoy Allah kömək olsun, bəndə nə etsin buna. 
Qəbirlər yan-yanadır, qəbirlər yaxın-yaxın, 
Adamlar ziyarətə gəlirlər axın-axın. 
Hər qəbrin başında qohum-qardaş və bacı, 
Ağlayır səhər-axşam, ağlayır acı-acı. 
Bu soyuq məzarlarda qovuşdu əbədiyyət, 
Qovuşdu xalqın səsi bir də acı həqiqət. 
Qırx gün qara matəmdir, xalqın qara günüdür. 
Xalqımın Babəkləri məzardadır, ölüdür.  
Xalqım bu səhflər üçün hələ kimi söyəcək. 
Çomaq götürüb ələ hələ kimi döyəcək.  
Əlbət bunun hər biri tarixlərdə olacaq, 
Tarixi əbədiyyət tarixə yazılacaq. 
Eşq olsun öz xalqını birliyə çağıranlara, 
Milli mənlik uğrunda həqiqət arayanlara. 
…Siz məzarda deyilsiz, siz aşkar həyatdasız, 
Xalqımızın qəlbində əbədi çıraqsınız. 
 

Bunun ardınca erməni-rus hərbi birləşmələri Xocalı soy-
qırım faciəsini törətdilər. Xocalı hadisəsi məni daha da sarsıtdı. 
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Mən artıq bu hadisəyə biganə qala bilməyib əlimə silah aldım. Şir 
ürəkli qəhrəmanlarımızdan Şirin Mirzəyevin rəhbərliyi altında, 
onun şəxsi təşəbbüsü əsasında batalyon komandirinin müavini 
vəzifəsinə təyin olundum. İlk həqiqi xidmət ordsunu yaradanlar-
dan biri də mən oldum. Bu mənim demək olar ki, öncədən 
bəxtimə, taleyimə yazılan yazı idi. Hazırda Şirin Mirzəyev kimi 
qəhrəmanlarımız çoxdur. Şirin Mirzəyevin və onun kimi igid 
oğlanların qanını yerdə qoymayacaqlar. Mən buna əminəm. Xa-
hiş edirəm bir dəqiqə sükutla ayağa duraq. Və həmin şəhid olan 
qəhrəmanlarımızı yad edək.  

...Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əsgərlərimizə göstərilən 
qayğı bizim ürəyimizcədir. Allah-taalanın köməyi ilə yaxın 
gələcəkdə bu konsert məclislərimizi tez-tez, Xocalının özündə 
həyata keçirə bilək və biz qardaşlar, əsl mənada şadlıq edək. Xo-
calı İcra Hakimiyyətinə, onun prokurorluğuna və onlarla birlikdə 
bizim görüşümüzə gəlmiş qardaş və bacılarımıza bütün 
divizyonun adından öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bizim 
hamımıza can sağlığı versin. Yaxın gələcək üçün qələbəmizi bay-
ram edək. Sağ olun. 
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QƏHRƏMANIN ADINA LAYİQ 

 
Çoxdan tanıyıram onu. Fikrət Nəbiyevi deyirəm. On il 

əvvəl Bakı elektrik termik avadanlığı zavoduna təzəcə işləməyə 
gəlmişdi. Ali savadlı mütəxəssis, AzPİ-nin metallurgiya 
fakültəsinin məzunu kimi. Texnoloq işləyirdi zavodda. 

Fikrət çalışqan, bilikli, daim dünyagörüşünü 
zənginləşdirməyə cəhd edən bir gəncdir. Həm də şair təbiətlidir; 
arabir şer də yazır, daim hərəkətdə olmağı sevir. Bir də görürdüm 
ki, Fikrət yoxa çıxıb. Öyrəndim ki, hərbi xidmətə çağırılıb, 
Moskvada qulluq edir, komandirin siyasi işlər üzrə müavinidir. 
Yaxşı hörmət qazanıb əsgərlər arasında. Sonra da bildim ki, Milli 
Münasibətlər üzrə universitetin tam kursunu bitirib. Özü də 
fərqlənmə diplomu ilə. Günlərin birində mənə xəbər çatdı ki, o 
artıq birliyin Bakı elektrik avtomatları zavodunda işləyir. 
Zavodun direktoru Mahmud müəllim mühüm tapşırıqların 
icrasını işgüzarlığı, dağı-dağ üstə qoymaq məharəti ilə fərqlənən 
bu gəncə tapşırır. Kollektivin etimadını qazanmış Fikrətin sex 
rəisi olduğunu eşidəndə də təəccüblənmədim… 

Son illər respublikamızda baş verən siyasi hadisələr, Qara-
bağ probleminin ortaya çıxması Fikrətin də narahatlığına səbəb 
olmuşdu. Azərbaycanın müstəqilliyi yoluna çıxmaq üçün öz 
hüquqlarını müdafiə etməsi, nəhayət, suveren respublika kimi öz 
üçrəngli bayrağını göylərə qaldırması F.Nəbiyevin qəlbində xoş 
ümidlər oyadır və o, hadisələrə biganə qalmır. Həqiqətin ağzına 
daş basmaq, dayaqlarının laxladığını boynuna almaq istəməyən 
imperiya respublikamızdakı demokratik hərəkatı boğmaq üçün öz 
çirkin əməllərinə əl atır,- 20 Yanvar faciəsini törədir. Bu qanlı 
hadisə Fikrəti də sarsıdır. Özü də az qala azadlıq qurbanlarından 
birinə çevriləcəkdi, təsadüfən sağ qalır. Həmin faciə onu bu mis-
raları yazmağa sövq edir: 

 
… 20 Yanvar günü! Yaddan çıxan deyilsən, 
Gülləbaran edildi o gün Bakı, bu Vətən! 
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Əsdi Bakının üsdən acı ölüm ruzgarı, 
Al qana boyandılar Vətinin övladları. 
O gecə şəhid getdi neçə oğul, neçə qız, 
Bir Tanrı şahid oldu, bir də göydə Ay, ulduz. 
… Qəbirlər yan-yanadır, qəbirlər yaxın-yaxın, 
Ziyarətə gəlirlər bura hey axın-axın. 
Hər qəbrin başında ata-ana və bacı, 
Yas saxlayırlar onlar, ağlayıb acı-acı. 
Əbədiyyət məskəni, Şəhidlər xiyabanı, 
Almısan qucağına neçə igid aslanı. 
Şəhidlər ölməyirlər, göyə uçur ruhları, 
Əsrlər keçsə belə, kim unudar onları?! 

 
Azadlıq əldə etmək üçün Azərbaycan hansı sınaqlardan 

keçmədi az bir müddət ərzində?! Lakin Xocalı faciəsi Fikrətin 
dözümunu əlindən aldı. Daha bəsdir! – dedi, - Qaradan o yana 
rəng yoxdur! Vətənin bu dar günündə mən də silaha sarılmasam, 
bəs kim sarılacaq?! Belə də etdi Fikrət. Başqa cür edə bilməzdi. 
Həyatda bərkimiş, həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən mökəm 
olan Fikrət kimi oğullar Qarabağa hava və su kimi lazım idi. 

… Zavod direktoru Mahmud müəllimin anasının dəfn 
mərasimində iştirak edirdik. Qəbiristandan qayıdanbaş təsadüfən 
mənə zillənmiş tanış bir baxışla qarşılaşdım. Gözlərimə inan-
madım! Zabit forması geymiş bu uca qamətli gənc kim olsa yax-
şıdır?! Baş leytenant Fikrət Nəbiyev! 

Sevincimdənmi, bir neçə il ayrılıqdan sonrakı təsadüfi 
görüşdənmi, yoxsa keçirdiyim dərin qürur hissindənmi, bilmirəm, 
gözlərim nəmləndi. Qucaqlaşıb görüşdük. Ayaqüstü olsa da, onun 
vəziyyəti, işi-gücü, harada olması ilə maraqlandım. Aldığım cav-
ablar məni sevindirdi. 

Bu günlərdə onunla yenidən görüşdüm, xeyli söhbət etdik. 
Biləndə ki, onun xidmət etdiyi batalyon məşhur Qarabağ 
döyüşçüsü, Milli Ordunun cəsur komandiri Şirin Mirzəyevin 
adını daşıyır, söhbət çox uzandı. 
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Əmin oldum ki, Fikrət artıq əvvəl gördüyüm bir qədər 
sadəlövh, çox şeyə inanan gənc deyildir. Müharibə şəraiti onu 
yaman dəyişdirib, sözün əsl mənasında müdrik bir ağsaqqala, 
dünyagörmüş bir ixtiyara çevirib. İndi mənə bəlli oldu ki, 
müharibənin öz qanunları – sərt, dəhşətli, bəzən isə yazılmamış 
qanunları varmış. Sərtlik, dəhşət insanı nəinki bir ildə, hətta bir 
gündə, lap elə bir saatda da dəyişdirə, əvvəlki şuxluğunu, şən 
ovqatını «oğurlaya» bilərmiş. O, təmkinlə söhbətə başladı: 

- Xocalı dəhşəti məni bərk sarsıtdı. Mən də əlimə silah 
götürməyi qərara aldım. Alay komandiri, xalqımızın qeyrətli oğlu 
Şirin Mirzəyevin komandanlığı altında qulluq etmək çoxdankı 
arzum idi. Özümü bu çətin işə hazır bilirdim. Həyat təcrübəm, 
fiziki hazırlığım, dözümlülüyüm və s. keyfiyyətlər özümə 
inamımı artırırdı. Belə ki, oxuduğum Politexnik Institutunun 
hərbi kafedrasında keçdiyim təlim, Moskvada hərbi qulluqda 
olarkən siyasi işlər üzrə komandir müavini vəzifəsində 
qazandığım təcrübə, eyni zamanda idmanın milli güləş və karate 
üzrə ustalığım köməyimə gəldi. Tabeçiliyimdə olan döyüşçüləri 
ilk gündən fiziki cəhətdən yüksək səviyyədə hazırlamağa səy 
göstərdim. 

Nə gizlədim, ilk günlər buradakı vəziyyət məni bərk narahat 
etməyə başladı. Bəzi vzvod və rota komandirləri özlərini ümumi 
rəhbərlikdən kənara çəkir və əsgərləri yalnız onları dinləməyə 
məcbur edirdilər. Beləliklə, batalyonda intizamsızlıq, özbaşınalıq 
yaratmaq istəyirdilər. Buna yol vermək olmazdı. Axı Milli Ordu 
yenicə formalaşırdı. Bizi ilk qaranquş adlandırırdılar. Beləliklə, 
hər şey intizamdan başlandı. Vahid rəhbərlik tənzim olundu, 
getdikcə işlər öz qaydasına düşdü. İndi batalyonda möhkəm bir-
lik, dəmir intizam hökm sürür. Əsgərlərin fiziki və döyüş 
hazırlığına ciddi diqqət yetiririk. Əsgərlərə karate, əlbəyaxa 
döyüş üzrə fəndlər öyrədir, onlara dözümlülük tərbiyə edirdik. 

Batalyonda döyüşçülərimizin hər biri Vətənin qeyrətini 
qorumağa layiq igiddir. Respublikamızın müxtəlif guşələrindən 
gəlmiş bu günc döyüşçülər arasında əlbəttə, elələri var ki, ilk 
günlər top, qrad səsi eşidəndə özlərini itirir, qorxu hissi 
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keçirirdilər. Bu da təbiidir. Ciddi təlim və məşq keçməyən 
təcrübəsiz gənclər az bir vaxtda bütün göstərişlərə can-başla əməl 
edir və tezliklə cəsur döyüşçü kimi başqa bölmələrə yola 
salınırdılar. 

- Şirin Mirzəyevi necə xatırlayırsınız? 
Bu sualı eşidən Fikrət bir anlığa, elə bil donub qaldı. Baxış-

ları bir nöqtəyə zilləndi, handan-hana yaranmış sükutu pozub 
cavab verdi: 

- Onun haqqında danışmaq mənim üçün çətindir. Nə deyim, 
əsl xalq qəhrəmanı idi Şirin bəy. Böyük döyüş yolu keçmişdi 
rəhmətlik. Əfqanıstan döyüşlərində bərkdən-boşdan çıxmışdı, 
neçə dəfə ölümün pəncəsindən xilas ola bilmişdi. Vətən 
məhəbbəti onu Azərbaycana səsləmişdi və o, Qarabağ torpağı 
uğrunda mübarizədə sədaqətini bir daha sübut etdi. Gözəl taktika 
və strategiyası var idi ki, bu da komandir üçün ümdə keyfiyyətdir. 
Sözükeçən, eyni zamanda sadə, mehriban, qayğıkeş bir insan idi. 
Onun hərb üçün vacib olan ötkəmliyindən bir epizod desəm, 
yəqin ki, hər şey sizə aydın olar: 

Vətən qeyrətli, 60 yaşlı batalyon komandiri Mustafa 
Əliyevin zəngin həyat təcrübəsi var, uzun illər hərbi komissar 
işləyib. Bu el ağsaqqalı bir gün kazarmaya girdi və «həyəcan» 
komandası verdi. Bir anda batalyon ayağa qalxdı və sıraya 
düzləndi. Məlumat verdi ki, ermənilər Əliağalılar kəndinə hücum 
ediblər. Alay komandiri Ş.Mirzəyevin göstərişi ilə serjant və 
əsgərlərdən ibarət xüsusi döyüş qrupu hazırlandı və təcili olaraq 
həmin kəndə göndərildi. Bu elə vaxt idi ki, daxili qoşun əsgərləri 
həmin kəndi tərk edirdilər. Tanklar da geri çəkilirdi. Bunu görən 
cəsur alay komandirinin qəlbində qanı qaynadı və o, bir anda 
bütün əsgərlərə geri qayıtmaq barədə əmr verdi. Əsgərlər və 
tankçılar qorxduqlarına görə geri çəkildiklərini etiraf etdilər. 
Lakin Ş.Mirzəyevin rəhbərliyi ilə Əliağalılar kəndində əvvəlki 
mövqelərimizi tutduq. Beləliklə, qoşun hissələri sağa-sola yay-
ılaraq kəndə dolmuş erməni yağılarını geri oturtmağa müvəffəq 
oldular. 
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Həmin əməliyyatdan cəmi 3 gün sonra Qaralar kəndində 
postu dəyişib qayıdarkən alçaq düşmənin basdırdığı minaya tuş 
gələn igid həmyerlimiz Şirin Mirzəyev gözlərini əbədi yumdu. 
Onun əziz xatirəsi bizim -adını daşıdığı batalyonun əsgər və ser-
jantlarının, zabitlərinin xatirində əbədi yaşayacaqdır. Bizə təsəlli 
verən odur ki, belə oğulları olan Vətən heç bir vaxt basılmaz. 
Onun qanı tökülən torpaq gec-tez düşmənlərdən təmizlənəcəkdir. 
Yalnız o zaman Şirin Mirzəyev kimi cəsur döyüşçülərimizin ruhu 
şad olacaqdır. 

 
 

İDRİS HACIOĞLU 
«Bakı» qəzeti, 23 mart, 1993-cü il.  
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QARABAĞ MÜHARİBƏSİNİN BÜTÜN ÜZÜNÜ  

GÖRƏN KAPİTAN 
 

FİKRƏT NƏBİYEV: «BİZ TÜRKÜK, TORPAQLARIN 
İTİRİLMƏSİ İLƏ BARIŞMAQ BİZİM  

XİSLƏTİMİZƏ YADDIR» 
 

10 ildən artıq müddətdə torpaqlarımızın işğaldan azad 
edilməməsi ötən illər ərzində ortalığa qoyulan təkliflərin bu 
münaqişənin ədalətli həllinə xidmət etməməsi, zaman-zaman 
döyüş çağırışları ilə müşayiət olunur. Beynəlxalq qurumların, 
aparıcı dünya dövlətlərinin səylərinin nəticə verməməsi sonucda 
bu variantın üzərində dayanılacağı qənaətini qətiləşdirir. 

Döyüş çağırışları ürkəklik doğurmamalı, düşməndə vahimə 
yaratmaq üçün ictimaiyyətdə döyüş ruhunun daha da 
yüksəldilməsinə xidmət etməlidir. Bunun üçünsə ilk növbədə 90-cı 
illərin əvvəllərində qazanılan döyüş təcrübəsi yetərincə təbliğ ol-
unmalıdır. Cəbhə xəttində işğal olunmuş ərazilərin qalması ilə 
müvəqqəti atəşkəs elan olunsa da, atəşkəsədək keçdikləri yol örnək 
hesab edilə biləcək qəhrəmanlar az deyil. Məhz onlar sonu bizim 
üçün mütləq qələbə ilə bitəcək Qarabağ müharibəsində qələbənin 
özülünü qoyurlar. 5 ildən artıq ermənilərlə üzbəüz döyüşlərdə ol-
muş Fikrət Nəbiyev belə hərbçilərdən olub. 3 ali məktəb bitirən 
F.Nəbiyev Vətən qarşısındakı təhlükəni görərək çağırış 
gözləməyib. Cəbhəyə getdiyini ailələrinə açıq söylədikdə anası 
«Mən elə bunu gözləyirdim» deyərək xeyir-dua verib. 

Ehtiyatda olan zabit kimi Qarabağa yollanan Fikrət ilk döyüş 
günlərini Ağdam istiqamətində yaşayıb. İlk qulluq etdiyi hərbi 
birləşmənin rəhbəri Milli Qəhrəman Şirin Mirzəyev olub. Tanış-
lıqdan sonra Milli Qəhrəman onu təlim-tərbiyə məsələləri üzrə 
müavin təyin edib. Yeniyetmə çağlarında öyrəndiyi Şərq döyüş 
növləri fəndləri bu zaman köməyinə gəlib. Onun hərbçilərə aşı-
ladığı yüksək döyüş ruhu həmin hərbi birləşmənin əksər 
döyüşlərdən qələbə ilə qayıtmasına yardımçı olub. F.Nəbiyevin 
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tabeçiliyində olmuş bölük komandiri Kamil Qədimov həmin 
günləri xatırlayarkən öncə o illərin şəraitindən bəhs edir. Hərbçi 
«Ordu hələ formalaşmamışdı, yenicə qayda-qanun yaranırdı. 
Fikrətin gəlişi bizim hərbi hissəni qısa zamanda bütün tapşırıqları 
yerinə yetirməyə qadir birləşməyə çevirdi. Onun hərbçilər arasında 
formalaşdırdığı döyüş ruhu qibtə ediləcək idi. Artıq hərbi 
birləşmədə hamını yalnız döyüş, torpaqların geri alınması 
düşündürürdü. Başıpozuqluqdan, intizamsızlıqdan əsər-əlamət 
qalmamışdı» deyərək Şirin Mirzəyev və Fred Asiflə birlikdə 
keçdikləri döyüşləri yada salır, Fikrətin hərbi hissə komandirini 
ölümdən qurtarmasını xatırlayır. «Həmin dövrdə ordu yenicə for-
malaşmağa başladığından mənfi təzahürlər də özünü göstərirdi. 
Bəzən naməlum şəxslərin komandirlərə hücumları olur, onları 
qətlə yetirməklə hərbi hissəni başsız qoyur və həmin birləşmənin 
qoruduğu istiqamətdəki ərazilərin ermənilər tərəfindən işğalına 
şərait yaradılırdı. 1992-ci ildə hərbçilərin əksəriyyəti ön xətdə 
keşikdə olduğu vaxt naməlum şəxslər  avtomobildə hərbi hissə 
qərargahına hücum etdilər. Onların niyyəti komandiri öldürmək və 
Ağdamın strateji mövqelərinin ermənilərə təhvil verilməsini təmin 
etmək idi. Çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı, amma Fikrət 
gözlənilmədiyi halda özünü ölümə atdı. Xoşbəxtlikdən hər şey 
bizim üçün yaxşı qurtardı. Ölümü göz altına alan Fikrət təkbaşına 
naməlum şəxsləri tərksilah etməyi bacardı. Bütöv bir hərbi hissə 
komandirsiz qalmaq təhlükəsindən qurtuldu...» 

Kamil Qədimov Fikrətlə birgə ən ağır döyüşləri Ağdam 
istiqamətində keçdiklərini söyləyir. Düşmənin böyük önəm verdiyi 
bu ərazilərin yüzlərlə insanın qanı bahasına qorunduğunu söyləyən 
hərbçi bu istiqamətdə dəfələrlə strateji əhəmiyyət daşıyan 
döyüşlərdən qalib çıxdıqlarını bildirib. «1992-ci ilin əvvəllərində 
cəbhədə əsas diqqət Ağdam uğrunda döyüşlərə yönəlmişdi. Bunun 
nəticəsi idi ki, ermənilər xeyli kəndi işğal etdilər. Bizim vəzifəmiz 
kəndlərin boşaldılması idi. Fikrətin tapşırıqları ilə başlanan döyüş 
uğurla başa çatdı. Əliağalılar və Qaralar kəndi istiqamətində 
həftələrlə döyüş getdi. İtki verdik, lakin hər iki kəndi boşaltmağa 
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müvəffəq olduq. Məhz bu döyüşün nəticəsi idi ki, Ağdam bir ildən 
artıq nəzarətdə saxlanıldı». 

F.Nəbiyevin qulluq etdiyi birləşmənin uğurlu əməliyyatları 
atəşkəsədək davam edib. Bu yolda dəfələrlə ölümlə çarpışmadan 
qalib çıxan Fikrət daha sonra Xocalı diviziyonunda qulluq edib. 
Təlim-tərbiyə işlərinə cavabdeh olan hərbçi sonradan «Zenit» raket 
diviziyonunun komandiri olub, kapitan rütbəsində ikən polkovnik-
leytenantın vəzifələrini icra edib. Qarabağ müharibəsinin bütün 
üzünü görən kapitanı 96-cı ildə ordu sıralarından tərxis ediblər. 
«Biz türkük, torpaqların itirilməsi ilə barışmaq bizim xislətimizə 
yaddır. Döyüşdüyüm illərdə canımızı torpağa qurban demişik. 
Zamanı gələndə yenə də qarlı-boranlı meşələrdə, ilan mələyən 
düzlərdə olacağıq» deyir Fikrət Nəbiyev. 

 
«Şərq» qəzeti,  

17 fevral 2004-cü il, № 32. 
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TORPAQLARIMIZI AZAD ETMƏYƏ HAZIR  

OLANLARDAN BİRİ 
 

Fikrət Həbib oğlu Nəbiyevin 48 yaşı var. Ağdamda orta 
məktəbi bitirdikdən sonra mühəndislik və hüquqşünas təhsili alıb. 
Xeyli müddət Moskva şəhərində yaşayıb. Dediyinə görə günü-
güzəranı da pis olmayıb. Lakin Ermənistan tərəfindən qondarma 
Qarabağ problemi ortaya çıxdığı ilk vaxtlardan Vətənə qayıdıb. 
Xocalı, Ağdam uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Tabor, divizyon 
komandirinin müavini və divizyon komandiri vəzifələrində çal-
ışıb. 

1996-cı ildə kapitan rütbəsi ilə ordudan tərxis olunub. 
Hazırda elmi fəaliyyətlə məşğuldur və şəhid ailələri, müharibə 
veteranları ictimai təşkilatının sədr müavinidir. 

Söhbətə Xocalıdan başladıq. 
- Xocalını işğaldan qorumaq olardımı? 
- Olardı. Bu şərtlə ki, gərək o müsibəti əvvəlcədən duyaydı-

lar. Əbdürrəhman Vəzirov kimi Qarabağ probleminə laqeyd, 
biganə münasibət bəsləyən ölkə başçısı və onun xələfi Ayaz 
Mütəllibov Xocalını xilas etmək üçün heç bir tədbir görmədi. 
Doğrudur, Xocalının keşiyində olduqca hünərli, dəyanətli oğullar 
dururdu. Ancaq onların sayı az idi. Vaxtaşırı kömək gəlmirdi, 
qayğı göstərilmirdi. Azərbaycanın Milli qəhrəmanları Xocalı aer-
oportun rəisi Əlif Hacıyevi, batalyon komandiri Tofiq Hüsey-
novu, onlarca başqa döyüşçüləri unutmaq olarmı?! 

O illərdə, «N» saylı hərbi hissədə xidmət edirdim. 
Əsgərlərin, zabitlərin qeyrətlə döyüşmələrini, düşmənə layiqli 
cavab vermələrini, uğurla başa çatan hücumları ömrüm boyu un-
utmaram. Sıravi döyüşçülərimiz vardı, ön cəbhəyə getməzdən 
öncə, diz büküb torpağımızı öpərdilər, «Sənə düşmən ayağı 
dəyməsin deyə ölümə hazıram» - deyərdilər. Ağdamın işğalına 
iki əsas amil səbəb oldu. Birinci, ərazidəki yüksəkliklərdə 
düşmən tərəfi mövqe tutmuşdu. Bu, hərbdə strateji üstünlük say-
ılır. İkinci səbəbi daha acınacaqlı idi: özümüz özümüzə qənim 
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kəsilmişdik. Sıralarımızda satqınlar, bişərəflər vardı. Konkret bir 
misal: batalyon komandiri, çoxlarına öz hünəri ilə örnək olan, 
böyük vətənpərvər Şirin Mirzəyevin mindiyi maşın döyüşə get-
diyi yolla geri qayıdanda minaya düşdü. Şirinin vaxtsız aramız-
dan getməsi onu tanıyanlara dərd olmaqla yanaşı, həm də çox-
larımızın ürəyini göynədib həvəsdən saldı. 

- Məlumdur ki, 1992-ci il və 1993-cü ilin birinci yarısına 
qədər respublikamızda sabitlik pozulmuş, hərc-mərclik yaran-
mışdı. Baxmayaraq ki, hələ xeyli əvvəl milli ordunun yaradılması 
haqqında Ali Sovet qanun qəbul etmişdi, ancaq yenə də 
özünümüdafiə batalyonlarına üstünlük verilirdi. 

- Bəli, ölkədə özbaşınalıq günbəgün artırdı. Anarxiya açıq-
aşkar duyulurdu. O dövrün iqtidarına vətənpərvər döyüşçü yox, 
satqın, düşmən mövqeyini dəstəkləyən əsgərlər, zabitlər lazım idi. 
Bu barədə bir faktı xatırladım. Tabor komandiri, polkovnik 
leytenant Mustafa Əliyev həmişə döyüşlərin ən qızğın yerlərində 
olur, uğurlu hərbi əməliyyatlar apararaq erməni silahlı dəstələrini 
darmadağın edirdi. Ancaq ona mane olanlar da tapıldı. Xüsusi 
təyinatlı silahlılar onu aparıb bir neçə gün dəmir qəfəsdə saxlayıb 
işgəncə verdilər. 

1993-cü ilin mart ayında 708 saylı hərbi hissədə zenit-raket 
divizyonunda siyasi işlər üzrə komandir müavini vəzifəsində 
xidmətə başladım. «Xocalı divizyonu» kimi tanınan bu hərbi 
hissənin xidmətləri danılmazdır. Yeri gəlmişkən, o vaxtlar Xocalı 
rayon İH-in başçısı vəzifəsində çalışan, hazırda Milli Məclisin 
deputatı Elman Məmmədovun qayğılarını çox görmüşük. Divizi-
yonun həkimi Məmmədi, döyüşçülərdən Şahmalını, Pənahı, 
Rövşəni, Elşəni həmişə xatırlayıram. 

1994-cü ilin may ayında 81 saylı hərbi hissədə motoatıcı 
briqadanın zenit-raket divizyonunun komandiri vəzifəsinə irəli 
çəkildim. Bu, o vaxtlar idi ki, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin qədirbilən xalqımızın istəyi ilə yenidən hakimiyyətə 
qayıdışının ildönümünə az qalmışdı. Arzuları ürəklərində qalan 
bəzi qüvvələr yeni terror törətdilər. Beyləqan rayonunun 
ərazisində həyətinə çoxlu silah-sursat yığılmış şirə zavodunu 
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partlatdılar. Yararsız vəziyyətdə anbarlarda qalmış zenit qurğu-
larını təmir edib yenidən döyüş bölgələrinə göndərdik. 
Xidmətimiz Ali Baş Komandan tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildi. 

- Fikrət müəllim, ata-baba yurd yerlərimiz, nəyin bahasına 
olursa-olsun, hərbi yolla olsa da düşmən tapdağından azad 
edilməlidir. Bu barədə respublikamızın prezidenti, Ali Baş Ko-
mandan cənab İlham Əliyev də müxtəlif mötəbər toplantılarda, 
rəsmi görüşlərində bəyanat verib. 

- Torpaqlarımız işğaldan azad olmalıdır. Milyondan artıq 
qaçqın və məcburi köçkün öz el-obasına qayıtmalıdır. Ermənilər 
sülh danışıqlarına getməyib işğalçılıq niyyətlərindən əl 
çəkməsələr, mütləq silah gücündən istifadə etməliyik. Müstəqil 
Azərbaycanımızın bu gün güclü ordusu, Silahlı Qüvvələri var. 
Hər iki halda öndə gedənlərdən biri də mən olacağam. Təki 
məğlubiyyət damğası üstümüzdən götürülsün...  

 
 

Söhbəti yazdı: 
TELMAN MEHDIXANLI, 

«Azərbaycan» qəzeti,  
25 fevral 2004-cü il, № 46. 
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FİKRƏT NƏBİYEV:  

«BU GÜN DƏ DÖYÜŞƏ GETMƏYƏ HAZIRAM» 
 

Tanışlıq 
 

Çoxdan tanıyırdım onu. Fikrət Nəbiyevi deyirəm mən. Düz 
20 il öncə Bakı Elektrik Termik Avadanlığı Zavoduna yenicə 
gəlmişdi. Gənc kadr kimi. Adına ilk əmək kitabçası da elə bu 
müəssisədə yazılmışdı. Ali savadlı mütəxəssis-texnoloq olan gənc 
Fikrət o vaxtkı AzPİ-nin metallurgiya fakültəsinin məzunu idi. 
Tez-tez redaksiyaya (Mən o zaman Azərelektroterm EİB-də çıxan 
«Məşəl» qəzetinin baş redaktoru idim) gələr, maraqlı yazılarla 
qəzetdə çıxış edər, təzə yazdığı şerləri mənə göstərər, məsləhətlər 
alardı. Bir sözlə, Fikrət «Məşəl»in ən fəal müxbirlərindən idi. Bir 
faktı da xatırladım. Bir dəfə eşitdim ki, fotomüxbirimiz 
(milliyyətcə yəhudi idi) qəflətən, bizdən xəbərsiz birdəfəlik 
İsrailə köçüb gedib. Belə bir vəziyyətdə Fikrət əlimizdən tutdu. 
Fotomüxbir kimi də redaksiyanın karına gəldi. Fikrət Nəbiyev 
çox çalışqan, bilik və dünyagörüşünü zənginləşdirməyə çalışan 
gənc kimi daim diqqətimi cəlb edirdi. Ucaboy, şux qamətli bu 
gəncin güclü biləkləri var idi. 

Bir müddət görünmədi bu Fikrət. Öyrəndim ki, hərbi 
xidmətə çağırılıb, özü də Moskvada qulluq edir. Ancaq onu qı-
nadım ki, nə əcəb mənimlə gəlib görüşməyib? Beləliklə, 1983-
85-ci illərdə Moskva şəhərində, hərbi hissədə rota komandirinin 
siyasi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışıb. Sonra da Rusiya 
paytaxtında yaşayıb və işləyib. Qazancı da pis olmayıb. Lakin 
qəriblik ona əl verməyib. Ana məhəbbəti, Vətən həsrəti hər şeyə 
güc gəlib. Ən başlıcası isə çörəkləri dizinin üstə olan nankor qon-
şularımızın bizi zorla müharibəyə sürükləmələri, Qarabağ 
uğrunda gedən qanlı döyüşlər, bir də Xocalı dəhşətləri Fikrət 
Nəbiyev kimi vətənpərvər bir gənci heç cür rahat qoya bilməzdi. 
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Vətən çağırır... 
 

Bəli, zaman-zaman türk qanına susamış, qızıldan qiymətli 
torpaqlarımız, yeraltı-yerüstü sərvətlərimiz yuxularına haram 
qatmış bədnam ermənilər, son bir əsrdə (elə ondan əvvəl də!) 
dəfələrlə torpaqlarımıza hücum etmiş, qanlı qırğınlar törətmiş, 
xalqımızın başına olmazın müsibətlər gətirmiş, misli görünməmiş 
vəhşiliklər törətmişlər. Sonuncu dəfə 1988-ci ildə Qərbi 
Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızı öz əzəli torpaqlarından 
vəhşicəsinə qovan ermənilər Qarabağda yaşayan ermənilərə 
dəstək verərək oradakı soydaşlarımıza qarşı divan tutmağa ba-
şladılar. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan, Qarabağ münaqişəsi 
yarandı. Növbəti dəfə də qəddarlıq simasını nümayiş etdirən 
məkrli qonşularımız bir-bir rayonlarımızı işğal etdilər. Qeyrət 
qalamız olan ulu Şuşa, Laçın, Kəlbəcər… düşmən əlinə keçdi. 
Sonra da XX əsrin faciəsi, bəşəriyyətə qarşı ən ağır cinayət kimi 
dünya tarixinə yazılmış Xocalı faciəsi… Bu dəhşətlərdən uzun 
zaman özünə gəlməyən Fikrət nəhayət, dəli bir nərə çəkir: «Daha 
bəsdir! Yetər! – deyir, - qaradan o yana rəng yoxlur! Vətənin bu 
dar günündə kənarda, ondan uzaqlarda qala bilmərəm!..» Və 
beləcə, o, yad ölkədən Vətənə, onun müdafiəsinə qayıdır. Onu da 
deyim ki, bu illər ərzində kifayət qədər bərkdən-boşdan çıxmış, 
həyatda bərkimiş, həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən 
möhkəmlənmiş Fikrət kimi oğullar Qarabağa hava və su kimi 
lazım idi. Çünki o, özünü qanlı döyüşlərə tam hazırlamışdı. Hərbi 
texnikaya mükəmməl yiyələnmiş F.Nəbiyev həm də idmanın ka-
rate və əlbəyaxa döyüş növlərini mənimsəmiş, onların sirlərinə 
lazımınca bələd olmuşdur. 

 
Müharibənin yazılmamış qanunları var 

 
…1993-cü ilin aprel ayı idi. Bir yas mərasimində, daha 

doğrusu, qəbristanlıqdan qayıdarkən təsadüfən mənə zillənmiş 
tanış bir baxışla qarşılaşdım. Gözlərimə inanmadım. Zabit for-
ması geymiş enlikürək, qaynar baxışlı gənc mənə tərəf addımladı. 
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Bu, Fikrət Nəbiyev idi, baş leytenant Fikrət Nəbiyev! 
Sevincdənmi, bir neçə il ayırıldıqdan sonrakı təsadüfi 
görüşdənmi, bəlkə də keçirdiyim dərin qürur hissindənmi, 
bilmirəm, gözlərim nəmləndi, kövrəldim. Qucaqlaşıb öpüşdük. 
Ayaqüstü onun işi-gücü, vəziyyəti, harada olması ilə 
maraqlandım. Cavabları məni xeyli sevindirdi. Söylədi ki, Ağdam 
bölgəsində vuruşur, onun xidmət etdiyi batalyon məşhur Qarabağ 
döyüşçüsü, Milli Ordumuzun cəsur komandiri Şirin Mirzəyevin 
adını daşıyır. Fikrətlə söhbət edə-edə hiss etdim ki, bu, bir qədər 
sadəlövh, çox şeyə inanan əvvəlki Fikrət deyil. Ölüm-dirim 
müharibəsi onu qədərincə dəyişdirib, sözün həqiqi mənasında 
müdrikləşdirib, dünya görmüş bir ixtiyara çevirib. O zaman mənə 
məlum oldu ki, müharibənin öz qanunlar var, bəzən yazılmamış 
sərt qanunları. Sərtlik insanı nəinki bir ildə, hətta bir gündə, lap 
elə bir saatda da dəyişdirər, əvvəlki şuxluğunu, şən və qayğısız 
ovqatını «oğurlaya» bilərmiş, elə Fikrət Nəbiyev kimi.  

Bu günlərdə köhnə dostum, uzun müharibə yolu keçmiş, 
Qarabağ uğrunda döyüşlərdə böyük mərdlik və şücaət göstərmiş, 
qayğıkeş komandir, cəsarətli zabit Fikrət Nəbiyevlə 
«Azərbaycan» nəşriyyatında görüşdük. Məni görməyə gəlmişdi. 
Doğrudan da, illər öz işini görmüşdü. Fikrət yaşa dolmuşdu. 
Əvvəlki təravət, şuxluq onu tərk etmişdi. Axı Fikrət ömrünün ar-
tıq 48-ci baharına çatmışdı. Mənə avtoqraf yazılmış bir kitab 
bağışladı. «Siyasi təfəkkür» adlanırdı bu kitab. Müəllifi də Fikrət 
Nəbiyevin özü idi. Maraqlandım ki, bu nə kitabdır belə? Yoxsa 
indi də fəlsəfə ilə məşğul olursan? Düz tapmışdım, Fikrət 
Nəbiyev hazırda elmi fəaliyyətlə məşğuldur. AMEA-da çalışır. 
Fikrət müəllimin monoqrafiyası, fəlsəfə, politologiya, 
siyasətşünaslıq, dövlət və hüquq nəzəriyyəsi fənləri tədris olunan 
ali məktəb müəllimləri və tələbələri üçün bir tədris vəsaitidir. 

Sonra F.Nəbiyev mənə iki kaset verdi. «Buyurun, bax-
arsınız, - dedi. Sonra fikrinizi deyərsiniz». Hər iki kasetə baxdım. 
AzTV-1 lentə alıb. Elə bu yaxınlarda. Sənədli filmlər belə ad-
lanır: «Azərbaycan Silahlı Qüvvələri», «El bir olsa…» 
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Kinolentlər Fikrət Nəbiyevə, onun döyüş yolunda göstərdiyi 
şücaətə həsr olunub. 

 
Qarabağ döyüşləri xatırlanır 

 
Qeyd edim ki, Fikrət Nəbiyev düz 6 il – 1991-1996-cı 

illərdə Azərbaycan Milli Ordusu tərkibində döyüş bölgəsində ol-
muş, tabor komandirinin müavini, divizyon komandirinin müav-
ini və divizyon komandiri vəzifəsində xidmət göstərmişdir. 
Döyüş yolu Ağdam və Beyləqandan keçmişdir. Əvvəldən qeyd 
etdiyim kimi F.Nəbiyev həm də idmanın karate və əlbəyaxa 
döyüş növünə lazımınca yiyələndiyinə görə, təkcə Ağdam döyüş 
bölgəsində 2000-dən çox əsgər və zabitin mənəvi və fiziki 
cəhətdən döyüşə hazırlanmasında fəallıq göstərmişdir. Hər dəfə 
məşq dövründə döyüşçülərin qol və ayaq zərbələrinin dalğası 
düşməni lərzəyə salardı. Əsgərlər istənilən anda düşmənlə 
əlbəyaxa döyüşə girməyə hazır idilər. Məhz onların belə döyüş 
hazırlığı uzun müddət erməni birləşmələrinin Ağdamı zəbt 
etmələrinə imkan verməmişdir. 

İ.İbadoğlunun «Sərkərdə» adlı kitabında («İşıq», 1995, 
səh.131) F.Nəbiyevin öz ifadəsi ilə söylədiyi hadisənin bir 
yerində belə deyir: «Tam silahlanıb savaş meydanına yollandıq. 
Düşmən Qaralar və Əliağalılar kəndinə doluşmuşdu. Daxili 
xidmət qoşunlarının bir qrup əsgəri isə ağciyərlik edib geri qa-
çırdı. Tanklar da onların ardınca. Yaxınlaşıb Şirin Mirzəyevə bu 
barədə məlumat verdik. Elə bu zaman qoçaq komandir texnikanı 
geri qaytarmağa səy göstərib, onları ürəkləndirdi: «Qorxmayın, 
arxanızca gəlirik». Dərhal cinahlara bölünüb irəliləməyə başladıq. 
Şirin Mirzəyev hamıdan qabaqda düz düşmən üstünə yeriyirdi. 
Komandirin şəxsi heyəti ilə köməyə göndərdiyimiz polislərin bir-
liyi nəticəsində elə həmin gün düşmən Əliağalılar kəndindən 
uzaqlaşdırılıb geri oturduldu. Əfsus ki, Milli qəhrəmanımız Şirin 
Mirzəyev bu döyüşdə böyük igidlik göstərdi və şəhidlik zirvəsinə 
yüksəldi». 
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Fikrət terrorun qarşısını necə aldı… 

 
Sənədli filmdə başqa bir mühüm məsələyə də toxunulur. 

Qeyd olunur ki, döyüş bölgəsində tez-tez təxribatlar və terror hal-
ları da özünü göstərirdi. Elə bu təxribat nəticəsində gözəl insan, 
layiqli tabor komandiri Mustafa Əliyev xüsusi təyinatlı silahlılar 
tərəfindən tutularaq, bir neçə gün dəmir barmaqlıqlar arasında 
saxlanır, ona qarşı fiziki və mənəvi təzyiq həyata keçirilir. Bir 
gün ayıq komandir Fikrət Nəbiyev görür ki, xüsusi təyinatlı si-
lahlılar tabor komandirini öldürməyə cəhd göstərirlər. Onlardan 
biri – UAZ markalı maşının qabağında oturmuş zabit avtomat si-
lahı maşının qapısından çıxararaq Mustafa Əliyevə tuşlayıb. 
Bunu görən F.Nəbiyev bir göz qırpımında özünü xain 
təxribatçının üstünə tullayır, təhlükə sovuşur. Beləliklə, cəsur və 
qoçaq Fikrət Nəbiyev cəldlik göstərərək ölümlə nəticələnə 
biləcək terror aktının qarşısını almış olur. O vaxtdan Mustafa 
Əliyev ömrü boyu öz xilaskarına minnətdarlığını bildirir. 

Həmin gün Fikrət Nəbiyevlə – kapitan rütbəsi ilə ehtiyata 
çıxmış keçmiş hərbçi ilə söhbətimiz uzun çəkdi. Həmin 
söhbətdən bəzi məqamları oxucuya təqdim edək. 

- Fikrət, artıq 8 ildir ki, döyüş bölgəsindən ayrılmısan. O 
vaxtdan özünü necə hiss edirsən? 

- Nə deyim? Son dərəcə narahatlıq keçirirəm. Səbəbi aydın-
dır. İyirmi faiz torpaqlarımız əsir düşüb. Şuşa, Ağdam, Laçın, 
Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl… qan ağlayır, xilaskarlarını gözləyir. 
Biz hələ də öz sözümüzü deyə bilmirik. İnanın ki, döyüş 
bölgələri, vuruşduğum yerlər, döyüşçü dostlarım, ölən və sağ 
qalanlar hər gecə yuxuma girir. Gecələr yuxum ərşə çəkilir. 
Ölənlər, Vətən yolunda şəhid olanlar məni qınayırlar ki, tor-
paqlarımız hələ də düşmən tapdağı altındadır. Doğru sözümdür, 
Qarabağ azad olunmayınca narahat günlərim məni tərk 
etməyəcək. 

- Bəs anan necə, sənin Qarabağ bölgəsinə döyüşə getməyinə 
icazə verdimi? 
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- Axırıncı dəfə anamın yanına gəldim, qarşısında dayanıb 
dedim: Ana, xeyir-dua ver, mən gedirəm Qarabağa, düşmənlə 
döyüşə… Anam elə buna bənd imiş kimi: «Get oğul, elə mən də 
səndən bunu gözləyirdim», - dedi. O, mənimlə görüşdü və ar-
dımca su atdı. 

- Qarabağın xilasını nədə görürsən? Sülh yoluna üstünlük 
verirsən, yoxsa… 

- Əlbəttə, heç kim qan tökülməsini istəmir. Biz də sülh yolu 
ilə Qarabağın qaytarılmasının tərəfdarıyıq. Ancaq görünür, 
ermənilər heç bir laylaya yatmaq istəmirlər. Onda ikinci yola əl 
atmaq lazım gələcək. Mən keçmiş hərbçi kimi bu gün ordumuzun 
güclü olduğuna inanıram. 

- Səfərbərlik elan edilsə, yenidən döyüşə atılmağa hazır-
sanmı? 

- Doğru sözümdür: bir işarəyə bəndəm. Səfərbərlik elan 
edilən kimi dərhal cəbhə bölgəsinə yollanıb sözümü 
deyəcəyəm… 

Bəli, bu gün Fikrət Nəbiyev kimi keçmiş zabit və 
komandirlər, qeyrətli oğullarımız, özünün dediyi kimi bir himə 
bənddirlər. Onlar bu gün yatmış şirə bənzəyirlər. Lazım gələndə 
Vətənin müdafiəsinə qalxmağa hər an hazırdırlar. 

Vətən sizlərlə fəxr edir, əziz Fikrət! 
 
 

İDRİS HACIZADƏ, 
«Naxçıvan» qəzeti,  

5 mart 2004-cü il, № 09 
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VƏTƏN SEVGİSİNİ ÜSTÜN TUTANLAR 
 

Fikrət Nəbiyev: «Millətin adının üstündən məğlubiyyət  
damğası mütləq götürülməlidir» 

 
Namuslu oğullar şəhid doğular – həm də şəhidlər Vətənin 

Simurq quşlarıdır. Məmləkətin başının üstünü fəlakətlər alanda, 
yadelli düşmənlər ona hücum edəndə, millət qəfil bəlalarla 
üzləşəndə yeldən qanad taxar, seldən ayaq bağlar özünə. Gücünü, 
qüvvəsini, qollarını yığıb şığıyar düşmən üstünə, ölər, ancaq basıl-
maz, yenilməz heç vaxt... 

48 yaşlı Qarabağ müharibəsi veteranı Fikrət Nəbiyev məhz 
belə düşünür. O, Ağdam uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. Onun 
cəbhə yolundan danışmazdan əvvəl Fikrətin ömür-gün yaşamının 
bir neçə səhifəsini vərəqləmək istədik. Elə isə tanış olun: 

Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev 1956-cı ildə ölkəmizin cənub 
bölgəsində – Lənkəran rayonunun Port-İliç qəsəbəsində dünyaya 
gəlib. Ağdamdakı internat məktəbini bitirdikdən sonra mühəndis 
və hüquqşünas ixtisaslarına yiyələnib. 1983-1985-ci illərdə 
Moskva şəhərində hərbi hissələrin birində rota komandirinin siyasi 
işlər üzrə müavini, 1991-1996-cı illərdə Milli Ordumuzun 
tərkibində döyüş bölgələrində olmaqla tabor komandirinin müav-
ini, divizyon komandirinin müavini və divizyon komandiri 
vəzifələrində çalışıb. 

Dərd bilib söz anlayandır Fikrət. Keçmiş SSRİ vaxtında onun 
paytaxtı Moskvada baş girləmək, hərbidə qulluq etmək, bununla 
azərbaycanlıya xas cəhətləri nümayiş etdirmək hər oğulun işi dey-
ildi. Amma Fikrət özünügöstərmə meydanında bu xüsusiyyətləri 
ilə seçilir, Sovet Ordusuna gərəkli hesab olunurdu. Çox sınaqlar-
dan mətinliklə çıxır, dəhşətləri gözü ilə görürdü. Hətta erməni 
zabitlərinin bic hərəkətlərinə sayıqlıqla cavab verir, məkrli 
niyyətlərinin baş tutmaması üçün ciddi-cəhdlə çalışırdı. F.Nəbiyev 
1991-ci ildə Vətənə artıq yetkin bir gənc, sınaqlarda bərkimiş zabit 
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kimi qayıtdı. Əsl Azərbaycan kişisinin bütövlüyü ilə Azərbaycana 
döndü Fikrət. Yay möhkəm sıxılanda daha çox məsafə qət edər 
qanunu ilə həyata atıldı o da... Ötən əsrin ən böyük faciəsi kimi 
dünyanı lərzəyə gətirən Xocalı dəhşəti baş verəndə o daha evdə 
oturmağı qeyrətinə sığışdırmadı. Rusiyada hərbinin hər üzünü 
görmüş zabit Fikrət Nəbiyev özü kimi canında, qanında el-oba, 
yurd təəssübü gəzdirən oğullarımızla birgə yenidən əyninə əsgər 
paltarı geyinib silaha qurşandı. 

O, Milli Qəhrəman, alay komandiri, polkovnik-leytenant 
Şirin Mirzəyevlə bir xeyli eyni cinahda vuruşub, dəfələrlə Ağ-
damda düşmən təcavüzünün qarşısını alıb. Döyüş cəsarətini, hərbi 
təcrübəsini görən Ş.Mirzəyev bir müddət sonra onu tabor ko-
mandirinin müavini təyin edib. 

Döyüş yoldaşlarından biri, rota komandiri Kamil müəllimin 
F.Nəbiyev haqqında söyləmələrindən: 

- Ermənilərin Əliağalı kəndini ələ keçirmələrini yaxşı xatır-
layıram. Kəndin azad edilməsi, strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərin 
geri qaytarılması əmri verildi. Döyüşü yenicə uğurla başa vurub 
əsgərləri ilə qayıdan Fikrət müəllimin qurduğu dialoq hamımızın 
təəcübünə səbəb oldu. Hücuma tam hazır idik. Tanklarla irəliləyib 
döyüşü qələbə ilə başa vurduq. Əliağalılar kəndindəki yüksəklikdə 
qərar tutmuş erməniləri mövqelərindən uzaqlaşdırdıq. Beyləqan 
Şirə zavodundakı partlayışla bağlı sıradan çıxan zenit qurğularının 
yararlı vəziyyətə gətirib döyüş mövqeyinə çıxarmaqda da divizi-
yonumuz xeyli zəhmət çəkdi. Belə misalların sayını çox artıra 
bilərik. Bu gün də döyüş ruhluyuq, mübarizə əzmindəyik. 
Səfərbərlik elan olunarsa, bizi yenidən ön sıralarda görə bilərsiniz. 
Biz veteranlar torpaqlarımız tam azad olununadək bu Vətənə bor-
cluyuq. 

F.Nəbiyev özü isə deyir: 
- 1993-cü ilin mart ayında zenit-raket diviziyasında siyasi işlər 

üzrə komandir müavini kimi xidmətimi davam etdirməyə başladım. 
O vaxtlar Xocalı RİH-in başçısı olmuş, hazırda MM-in deputatı El-
man Məmmədov bizə çox qayğı göstərirdi. Diviziyanın həkimi 
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Məmmədi, döyüşçülərdən Şahmalı, Pənah, Rövşən və Elşəni həmişə 
xatırlayıram. 

Beyləqandakı məlum partlayışdan sonra işimiz o vaxt Ali 
Baş komandan, ümummilli liderimiz H.Əliyev tərəfindən yüksək 
qiymətləndirildi. Onda motoatıcı briqadanın zenit-raket diviziyas-
ına komandir təyin edildim. 

Bu gün torpaqlarımız mənfur düşməndədir. Bir veteran kimi 
müstəqil Azərbaycanın Milli Ordusunun tərkibində yenidən öndə 
getməyə, vuruşmağa hazıram. Əgər ermənilərlə sülh danışıqları 
müharibə, döyüşlə əvəz olunarsa, millətimizin adının üstündən qa-
çqınçılıq, məğlubiyyət damğası mütləq götürülməlidir. 

Məhəmməd peyğəmbərimiz buyurub ki, Vətəni sevmək 
imandandır. Fikrət Nəbiyev kimi ərənlərimiz də Vətən, torpaq sev-
gisini hər şeydən üstün tuturlar – hətta ailələrindən də. 

 
 

CEYRAN BƏHLULOVA, 
«Həqiqətlər və faktlar» qəzeti,  

16-23 mart 2004-cü il, № 05-06. 
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POLKOVNİK VƏZİFƏSİNDƏ KAPİTAN 

 
Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev 1956-cı ildə Lənkəran rayo-

nunun Port-İliç qəsəbəsində dəmiryolçu ailəsində anadan olmuş-
dur. Ağdam şəhər internat məktəbini bitirdikdən sonra mühəndis 
və hüquqşünas ixtisaslarına yiyələnmişdir. 1983-85-ci illərdə 
Moskva şəhərində Ryazan yolu yaxınlığındakı hərbi hissədə rota 
komandirinin siyasi işlər üzrə müavini, 1991-1996-cı illərdə 
Azərbaycan Milli Ordusunun tərkibində döyüş bölgələrindəki 
hərbi hissələrdə taqım komandirinin müavini, diviziyon ko-
mandirinin müavini və diviziyon komandiri vəzifələrində xidmət 
etmişdir. 1998-ci ildən elmi fəaliyyətə başlayıb, onlarla elmi 
məqalənin, «Siyasi təfəkkür» adlı monoqrafiyanın müəllifidir. Ali 
məktəblərin bir çoxunda müəllim kimi fəaliyyət göstərib. Hazırda 
MEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunda elmi 
işçi vəzifəsində çalışır. 

HAŞİYƏ: Tanrı bütün yaratdıqlarını bir gözdə görür. İn-
sanlar dünyaya göz açarkən bərabər doğulurlar. Dünyada 
yaşamağa fiziki gücü çatmayanlara yaradan ağıl da verir. Qulağı 
zəif eşidənə iti göz bəxş eləyir... 

Hərdən boylu-buxunlu, qəddi-qamətli, mətin, döyüşkən və 
eyni zamanda ağıllı insanlar da xəlq eləyir yaradan. Tanrı belə 
insanları sınaqlardan keçirib, odun-alovun içinə salsa da, onların 
canlarına dəymir və sanki bu insanların nümunəsində, bəşər öv-
ladını necə möhkəm, necə mətin yaratdığını nümayiş etdirməyə 
çalışır. 

 
Qeyri-adi döyüş 

 
Ermənilər Ağdamın Qaralar və Əliağalı kəndləri 

istiqamətində hücuma keçmişdilər. Daxili xidmət qoşunlarının 
əsgərləri artıq kənddən çıxmışdı... Tanklar da geri çəkilirdi... 
Taqım komandiri Şirin Mirzəyev (sonralar o, Azərbaycan Re-
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spublikasının Milli Qəhrəmanı adına layiq görüldü) döyüşçüləri 
ruhlandıraraq onları geri qaytarmağa nail oldu. 

Kapitan Fikrət Nəbiyev cəsur komandir Şirin Mirzəyevə 
qoşularaq tankçıları ruhlandırmaq üçün (bəlkə də müharibə 
tarixində ilk dəfə) döyüşə tankların önündə gedirdi. Güllə və 
mərmilər yağış kimi yağırdı. Cinahlardan şiddətli atəş açaraq 
hücuma keçən döyüşçülərimiz Ağdamın Qaralar və Əliağalı 
kəndlərini, düşmənlərdən təmizlədilər. Həmin gün gözəl insan, 
qorxmaz döyüşçü Şirin Mirzəyev şəhidlik zirvəsinə ucaldı. O, öz 
həyatına qıydı, doğma yurdun, Vətən torpağının bir qarışının da 
itirilməsinə razı olmadı... Bu, Şirin Mirzəyevin Fikrət Nəbiyevə 
verdiyi axırıncı qəhrəmanlıq dərsi idi... 

 
Öyrənən və öyrədən müəllim 

 
O, döyüşən orduda da müəllimlik edirdi. Tanınmış karate – 

idman ustası Mirəli Seyidovun məktəbini keçmişdi. Hələ Mosk-
vada hərbi xidmətdə olarkən, onun fiziki və hərbi hazırlığı 
komandirlərinin diqqətini cəlb etmiş və F.Nəbiyev Rusiya or-
dusunda rota komandirinin siyasi işlər üzrə müavini vəzifəsində 
işlədiyi zaman ona tapşırılan hərbi hissədə qayda, nizam-intizam 
yaratmağa nail olmuşdu. 

O, Milli Ordu quruculuğu işində fəal iştirak etmiş, təkcə 
Ağdam bölgəsində iki mindən artıq əsgər və zabitin fiziki və 
döyüş hazırlığının yüksəlməsində müstəsna rol oynamışdır. 

F.Nəbiyev 1993-cü ilin martından etibarən 708 saylı hərbi 
hissənin zenit-raket divizionunda siyasi işlər üzrə komandir 
müavini vəzifəsində çalışıb. Xocalı divizionu kimi tanınan bu 
hərbi hissə əsasən xocalılardan ibarət idi və Fikrət Nəbiyev 
əmindir ki, Xocalı faciəsini yaşamış bu insanların qələbə əzminin 
qarşısını heç bir qüvvə ala bilməz. 

F.Nəbiyev 1994-cü ilin mayından 181 saylı hərbi hissədə – 
motoatıcı briqadada zenit-raket divizionunun komandiri 
vəzifəsində xidmət edərkən partlayışdan sonra yararsız hala düş-
müş zenit qurğularını öz təşəbbüsü ilə təmir edib döyüş 
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mövqeyinə çıxarmış, zenit-raket divizionunu əsl hərbi hissə 
vəziyyətinə gətirmişdir. 

Müharibədən sonra o, Beynəlxalq Universitetdə, Moskvanın 
İqtisadiyyat, Menecment və hüquq institutunun Azərbaycan fili-
alında və digər ali təhsil müəssisələrində ailə və nigah hüququ, 
dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, cinayət prosesi, cinayət hüququ, 
prokuror nəzarəti və s.-dən dərs deyib. Hazırda o, «Siyasi 
təfəkkür təbiətin və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri 
kontekstində» mövzusunda elmi araşdırmalar üzərində çalışır. 
Onun «Siyasi təfəkkür» adlanan monoqrafiyası da bu mövzuya 
həsr olunmuşdur. 

Monoqrafiyada təfəkkür anlayışının ümumfəlsəfi tədqiqi ilə 
bağlı materiallar öz əksini tapmışdır. Həmin materiallar göstərir 
ki, müəllif təfəkkürü gerçəkliyin inikas və subyekt 
ziddiyyətlərinin həlli forması kimi tədqiq edir.  

Kitabda təfəkkür anlayışı bilavasitə politoloji problematika 
kontekstində təqdim olunmuş, siyasi təfəkürün xüsusiyyətləri 
diqqətə çəkilmiş və onunla siyasi şüur anlayışı arasında 
müqayisəli təhlil aparılmışdır. Sonda isə ətraf mühitin politoloji 
əhəmiyyəti gözdən keçirilir. 

Güman edirik ki, Fikrət Nəbiyevin elm aləmində atdığı ad-
dımlar döyüşdə, hərbi xidmətdəki addımları kimi inamlı və 
qətiyyətli olacaqdır.  

 
 

ARIF ƏRŞADOĞLU, 
«Azərbaycan müəllimi» qəzeti, 

30 aprel 2004-cü il, № 18. 
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VƏTƏNİ QORUMAQ BORCUMUZDUR 
Hər bir insan vətəninin müdafiəsinə hazır olmalıdır! 

 
Dağlıq Qarabağ problemi on ildir ki, öz ədalətli həllini tap-

mır. Beynəlxalq missiyaların fəaliyyəti də heç bir nəticə vermir. 
Ona görə də Dağlıq Qarabağ problemi istər xarici, istərsə də ölkə 
mediasının hər zaman diqqət mərkəzində saxladığı problemlərdən 
birinə çevrilir. 

Hazırda tərəflər arasında atəşkəs rejimi saxlanılsa da, 
müharibə variantının da istisna olunmadığı tez-tez önə çəkilir. 

Problemin hərb, yoxsa danışıqlar yolu ilə çözüləcəyi barədə 
mülahizələr kütləvi informasiya vasitələrinin prioritet mövzusuna 
çevrilir. Çünki ordu quruculuğu və hərbi vətənpərvərlik 
mövzusunda yazılara yer ayırmaq hər bir KİV-in borcudur. 

Müharibənin od-alovunu görmüş veteranlarla müsahibələrin 
aparılması, milli qəhrəmanlarımızın və torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda həlak olmuş oğullarımızın və qızlarımızın yad edilməsi, 
xalqımızın onlara olan isti münasibəti geniş təbliğ edilməlidir. 
Hazırda vətən torpaqlarımızın müdafiəsində duran əsgər və 
zabitlərin ordu quruculuğu sahəsində gördüyü işlər hərtərəfli 
öyrənilməli, təqdirəlayiq işlər qiymətləndirilməlidir. 

Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə nümayiş olunan 
«Azərbaycanın silahlı qüvvələri» kimi sənədli filmlər bu gün 
üçün böyük aktuallıq kəsb edir. Şahid ifadələri və arxiv sənədləri 
əsasında hazırlanmış bu qısa metrajlı filmlərdə Fikrət Həbib oğlu 
Nəbiyevin cəbhə həyatına da yer ayrılıb. Verilişdə diqqət çəkən 
məqamlar çoxdur. O da bir həqiqətdir ki, həmin dövrdə silaha 
sarılaraq vətən uğrunda ölümə belə hazır olan oğullarımıza qarşı 
«sapı özümüzdən olan baltalar»ın terror və təxribat aparmaq hal-
ları da az olmayıb. Tabur komandiri, gözəl insan olan Mustafa 
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Əliyevə qarşı hazırlanan bir terrorun qarşısının alınmasında 
F.Nəbiyevin böyük rolu olduğu xüsusilə qeyd olunur. 

Ağdam işğal olunmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir vaxtda 
milli qəhrəman, polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevin başçılıq 
etdiyi batalyon bütün gücü və qüvvəsi ilə bu təcavüzün qarşısını 
alır. Şirin Mirzəyev isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlir. Onu da qeyd 
edək ki, həmin dövrdə F.Nəbiyev də batalyon komandirinin 
müavini kimi Ş.Mirzəyevlə çiyin-çiyinə vuruşan zabitlərdən biri 
olub. 

İbrahim İbadoğlunun «Sərkərdə» kitabında həmin döyüş 
barədə F.Nəbiyev deyir. «Şirin Mirzəyev hamıdan irəlidə düz 
ermənilərin üstünə yeriyir... Komandirin cəsarəti və alayın şəxsi 
heyəti ilə köməyə göndərilmiş polislərin birliyi nəticəsində elə 
həmin gün düşmən Əliağalı kəndindən geri oturduldu...» 

Onu da qeyd edək ki, F.Nəbiyev 1991-96-cı illərdə Ağdam 
və Beyləqan istiqamətində gedən döyüşlərdə də fəal iştirak edib. 
1992-ci ildən tabur komandirinin müavini vəzifəsinə təyin edilən 
F.Nəbiyev o gündən etibarən nizami ordu yaratmaq üçün əlindən 
gələni əsirgəməyib. O günləri xatırlayan F.Nəbiyev bildirir ki, 
polkovnik-leytenant Ş.Mirzəyevin, polkovnik-leytenant 
M.Əliyevin, İ.Həsənovun, Ş.Əliyevin, K.Qədimovun və digər 
zabitlərin Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində böyük 
xidmətləri olub. 

F.Nəbiyev əsgərlərin fiziki və mənəvi hazırlıqlarına həmişə 
böyük önəm verib, onun 2 mindən artıq əsgər və zabitin döyüş 
hazırlığı səviyyəsinə gətirilməsində xüsusi xidmətləri olub. 
F.Nəbiyev əvvəllər Moskvada hərbi hissələrdən birində bölük 
komanidirinin siyasi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışıb. Ordu 
quruculuğu zamanı göstərdiyi fəaliyyəti də yəqin ki, bu sahəni 
çox gözəl bilməsindən irəli gəlir. 

F.Nəbiyev 1993-cü ilin mart ayından «N» saylı hərbi 
hissədə zenit-raket divizyonu komandirinin siyasi işlər üzrə 
müavini vəzifəsində çalışıb. Tarixə «Xocalı batalyonu» kimi 
daxil olan bu hərbi hissənin Vətən qarşısında gördüyü işlər 
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haqqında F.Nəbiyev qələmə aldığı «Siyasi təfəkkür» adlı ki-
tabında geniş məlumat verib. 

Fikrət müəllim ordudan tərxis olunduqdan sonra elmi 
fəaliyyətlə məşğuldur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun əməkdaşıdır. 
Onlarca elmi məqalənin və «Siyasi təfəkkür» adlı monoqrafiya-
nın müəllifidir. F.Nəbiyev elmi fəaliyyəti ilə bağlı ona yardımçı 
olmuş MEA-nın prezidenti M.Kərimova, Fəlsəfə və Siyasi-
Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutun direktoru Y.Rüstəmova və tanın-
mış filosof Adil Əsədova öz minnətdarlığını bildirir. 

 
 

S.ALIM, 
«Haqqın səsi» qəzeti, 

22 may 2004-cü il, № 06. 
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İNSANLIQ VƏ VƏTƏNDAŞLIQ BORCU. 
ONU YERİNƏ YETİRƏNLƏR HƏMİŞƏ  

YÜKSƏKDƏ DURURLAR 
 

İnsanın həyatı heç də hər zaman öz istəyi və arzusu ilə for-
malaşmır. Bəzən cəmiyyətdə gedən proseslər insanı fəaliyyətində 
korrektələr etməyə vadar edir. Qarabağ müharibəsi veteranı, alim 
Fikrət Nəbiyev də belə insanlardan biridir. 

Uzaq Moskvada hərbi xidmətdə olan rota komandirinin si-
yasi işlər üzrə müavini vəzifəsində çalışan Fikrət Nəbiyev 
ölkəmizin başının üstünü alan erməni-daşnak işğalının qara bu-
ludlarını darmadağın etmək üçün vətənə qayıdır. İlk öncə Ağdam 
və Beyləqan istiqamətlərində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edir. 
1992-ci ildə tabor komandirinin müavini vəzifəsinə təyin edilən 
Fikrət Nəbiyev o gündən etibarən ordu quruculuğunda, 
Azərbaycan Milli Ordusunun formalaşmasında əlindən gələn 
xidməti göstərir. O illəri xatırlayan F.Nəbiyev bildirir ki, 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı polkovnik-leytenant 
Ş.Mirzəyevin və başqa zabitlərimizin Azərbaycan Milli Or-
dusunun formalaşmasında misilsiz xidmətləri olub. Fikrət 
müəllimin özü də əsgərlərin fiziki və mənəvi hazırlığı üçün heç 
də az iş görməyib və hər zaman tabeçiliyində olan əsgər və 
zabitlərə nümunə göstərib. 

Sovet ordusunda xidmət etməsi və bu sahədə topladığı 
təcrübə hər zaman Fikrət müəllimin karına gəlib. 

F.Nəbiyev 1993-cü ildə «N» saylı hərbi hissədə zenit-raket 
divizionunun siyasi işlər üzrə komandir müavini təyin olunub. 
Tarixə «Xocalı divizionu» kimi daxil olan bu hərbi hissənin 
Vətən torpaqlarının qorunmasında göstərdiyi xidmətləri haqqında 
F.Nəbiyevin qələmə aldığı «Siyasi təfəkkür» kitabında geniş 
məlumat verilir. 1994-cü ildə F.Nəbiyev Beyləqanda yerləşən ze-
nit-raket divizionuna komandir vəzifəsinə göndərilir. F.Nəbiyev 
Beyləqan şirə zavodunun partladılması nəticəsində yararsız hala 
düşmüş zenit qurğularını tez bir zamanda təmir etdirərək döyüşə 
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hazır vəziyyətə gətirir və divizionda əsl nizam-intizam yaratmağa 
nail olur. 

Bu yaxınlarda Azərbaycan dövlət televiziyası ilə nümayiş 
etdirilən «Azərbaycan Silahlı Qüvvələri» haqqında sənədli film 
bu gün üçün böyük aktuallıq kəsb edir. Şahid ifadələri və arxiv 
sənədləri əsasında hazırlanmış bu qısametrajlı filmdə 
F.Nəbiyevin cəbhə fəaliyyəti öz əksini tapıb. 

O da bir həqiqətdir ki, həmin dövrdə F.Nəbiyev kimi silaha 
sarılaraq Vətən torpaqlarını qorumağı öz şəxsi karyeralarından 
üstün tutan oğullarımız çox olub. 

Dağlıq Qarabağ problemi on ildən artıqdır ki, öz həllini 
tapmır. Erməni daşnakları doğma torpaqlarımızda at oynadır. 
Yağıların son zamanlar söylədikləri fikirlər və bəyanatlar onu 
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına gec-tez 
sahib duracaq, azad edəcək. 

Ona görə də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün kütləvi in-
formasiya vasitələri öz təbliğatlarını gənclərimizin vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyəsinə yönəltməlidirlər. Bunun üçün isə ilk növbədə 
F.Nəbiyev kimi müharibənin od-alovundan keçmiş zabitlərimizin 
fəaliyyətini örnək götürmək lazımdır. Bu gün cəbhədə vuruşmuş 
zabitlərimizin, qazilərimizin gənclər qarşısında və mətbuatdakı 
çıxışları üçün hər cür şərait yaradılmalıdır və bu təbliğatımızın 
ana xəttinə çevrilməlidir. Bunun üçün isə F.Nəbiyev kimi 
zabitlərimizin təcrübəsindən yararlanmaq gərəkdir. 

Fikrət müəllim ordudan tərxis olunduqdan sonra elmi 
fəaliyyətə başlayıb və hazırda Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Siyasi 
Hüquq Tədqiqatları Institutunda çalışır. Onlarca elmi məqalə, 
eləcə də «Siyasi təfəkkür» adlı monoqrafiyanın müəllifidir. 

Bütün bunlarla yanaşı Fikrət müəllim istənilən anda Vətən 
torpaqlarımızın azadlığı üçün mücadiləyə hazırdır. 

 
YUSIF SEYID, 

«Proqnoz» qəzeti,  
27 may-02 iyun 2004-cü il, № 13. 
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