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Vəsait publisist-tədqiqatçının yaradıcılığının 1966-cı ildən
2013-cü ilədək olan dövrünü əhatə edir. Azərbaycan və rus
dillərində tərtib olunmuş göstəricidə Şəmistan Nəzirlinin əsərləri,
haqqında dərc edilmiş məqalələr öz əksini tapmışdır. Hər bölmədə
materiallar xronoloji qaydada, daxildə isə əlifba sırası ilə qruplaş
dırılmışdır.
Bibilioqrafiyada həmçinin, tədqiqatçı-publisistin həyat və
fəaliyyətinin əsas tarixləri, görkəmli şəxsiyyətlərin onun haqqında
fikirləri, oxucu məktubları da öz əksini tapmışdır.
Vəsaitdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə sonda kömək
çi göstərici tərtib edilmişdir.
Göstərici kitabxanaçılar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
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mütəxəsisslərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildi
ririk, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya göndərmələrini xahiş
edirik.
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Tədqiqatçı ömrü və şəxsiyyəti
İstedadlı yazıçı Əlibala Hacızadənin əsərlərinin birində belə
bir epizod var: gənc oğlan mövzu götürüb, işləyib, dissertasiya
müdafiə edərək alim olmaq fikrinə düşür. Bu məqsədlə zəngin
həyat təcrübəsinə malik tanışına müraciət edəndə o deyir ki,
hələ tələsmə, qabaqcadan hər şeyi yaxşı-yaxşı fikirləş. Onu bil
ki, bu sahə çox böyük fədakarlıq, gərgin əmək, səbr və dözüm
tələb edir. Gecə-gündüzün kitabxanalarda, arxivlərdə keçəcək,
çox zaman həyatın nəşə və sevinclərini unutmalı olacaqsan, şəvə
kimi qara saçlarına nə zaman qar ələnməsindən heç özün də xəbər
tutmayacaqsan. Əgər bütün bunları qəbul edirsənsə elmi sahəyə
gəl, qəlbindəki ötəri maraq hissi, ucuz şöhrət həvəsidirsə, onda
heç ibtidadan bu yola qədəm qoymağın məsləhət deyil.
Həqiqətən də, namizədlik, doktorluq dissertasiyası yazan
lar lazımi fakt və dəlilləri toplamaq, elmin mükəmməl qanunla
rı əsasında işləyib araya-ərsəyə gətirmək üçün çox işləməli, alın
təri axıtmalı olurlar. Lakin istək və arzuları başa çatdıqdan sonra
onların gərgin əməyə bir müddət fasilə vermək, hətta, bu yolu
tamamilə davam etdirməmək imkanı da var. Etiraf edək ki, bu
gün əvvəlinci nailiyyətlərlə kifayətlənib yerində sayanların sayı
daha çoxdur.
Ancaq bütün şüurlu həyatını, varlığını müxtəlif sahələr üzrə
tədqiqata sərf edən, ömrünün mənasını yeni-yeni axtarışlar
da görənlərin belə bir imkanı yoxdur. Təsadüfi deyil ki, onların
axtarışları azman əməyini, fəaliyyətləri ucu-bucağı görünməyən
dəryanı, ümmanı xatırladır.
Bu gün adı geniş oxucu, tamaşaçı, dinləyicilərə yaxşı tanış
olan tədqiqatçılardan biri Şəmistan Nəzirlidir. O, Bakı Dövlət
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Universiteti jurnalistika fakültəsinin məzunu, içərisi qiymətli fakt
və materiallarla zəngin olan 30 kitabın müəllifidir. Deməli, təhsil
illərində yalnız mətbuatımızın hər birimizdə iftixar hissi doğuran
tarixini yox, tədqiqatçılıq peşəsini də öyrənib, bu ağır, məsuliyyətli
sahə get-gedə onu ahənrüba kimi özünə elə cəlb edib ki, həyatının
mənasını, istək və arzusunu orada, yalnız orada tapmalı olub.
Əgər bu amalla yaşamasaydı ömrünün aylarını, illərini şam kimi
əridib bu qədər ağır zəhmətə sinə gərə bilərdimi? Təbii ki, yox!
Şəmistan Nəzirli tədqiqatçı kimi ilk qələm məhsullarını
son kursda oxuyarkən yazıb, mətbuatda nəşr etdirdiyi “Mən Sə
məd Vurğunu görmüşəm”, “Yazılmamış xatirə” və “Dağlar ço
bana qaldı” adlı sənədli hekayələri ilə oxucuların diqqətini cəlb
edib. Ancaq get-gedə miqyas, sahə genişlənib. Təsadüfi deyil ki,
bu əlvanlığın, müxtəlifliyin özü də, sözün müəyyən mənasında,
diqqətdən kənarda qalmayıb - tədqiqatçının çoxsahəli qələm
məhsullarının müxtəlif istiqamətlərdən tədqiqinə gətirib çıxardıb.
Lakin bu, hələ xeyli sonralar olub. O vaxta qədər Şəmistan
Nəzirli Səməd Vurğunla əlaqədar xatirələri, müvafiq materialla
rı, fotoşəkilləri toplamaq üçün respublikamızın şəhər, rayon və
kəndlərini qarış-qarış gəzmiş, Zaqafqaziya respublikalarında,
Dərbənddə, Moskvada, Leninqradda (indiki Sankt-Peterburqda),
Kiyevdə, Daşkənddə, Xarkovda… olmuş, şairin qələm, məslək
və əqidə dostları Mixail Şoloxovla, Konstantin Simonovla, Pavel
Antokolski ilə Nikolay Tixonovla… Aleksandr Fadeyevin həyat
yoldaşı, keçmiş SSRİ Xalq artisti Angelina Stepanova ilə görüşüb
zəngin materiallar toplamış, fotoşəkillər əldə etmişdi. Orasını da
xatırladım ki, həmin qiymətli fotoşəkillər haqqında mətbuatda
söhbət açılması, onların “mavi ekranda” nümayişi bu işə yeni
bir stimul vermiş, tədqiqatçıya xeyli miqdarda yeni şəkillər
göndərilmişdir.
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Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığına, ictimai fəaliyyə
tinə aid sənədli hekayələr iki hissədən ibarət “Vurğun keçib bu
yerlərdən”, habelə “Vurğun ömrü”, “Yaddaşlarda yaşayan Vur
ğun”, “Vurğun ömrü məktublarda” adlı kitablarda öz ifadəsini ta
pıb. Bu isə vurğunşünaslığa, şairi ürəkdən sevən oxuculara, onun
ədəbi irsini öyrənmək həvəsində olan bugünkü və gələcək təd
qiqatçılara ən gözəl töhfə deməkdir.
Lakin Şəmistan Nəzirlinin mədəniyyətimizin, ədəbiyyat və
incəsənətimizin öyrənilməsinə aid tədqiqatları yalnız bununla
məhdudlaşmır - başqa səpgili qiymətli nümunələr də var. Məsə
lən, XIX əsrin istedadlı şairi Abbas ağa Nazirin həyat və yara
dıcılığına aid “Millətə xitab”, həmçinin “Nəzirli ocağının üç
şairi”, “El şairi Mirzə Səməd”… kimi kitabları bu qəbildəndir.
Tədqiqatçı, el ifadəsi ilə demiş olsaq, iynə ilə gor qazmaq əzabına
qatlaşıb, nadir nümunələri toplayıb nəşr etdirməklə yanaşı onların
bəzilərinə dərin məzmunlu, geniş və əhatəli “Ön söz” və izahlar da
yazmış və bu yolla klassik irsi oxuculara daha da yaxınlaşdırmaq,
ətraflı tanış etmək, sevdirmək imkanı yaratmışdır.
Tədqiqatçının geniş və əhatəli fəaliyyətində unudulmuş
hərb tariximizin öyrənilməsi çox mühüm yer tutur və onun əmə
yinin, demək olar ki, ana xəttini təşkil edir. Odur ki, bu sahə
yə aid axtarışları daha zəngindir. Bunu bir sıra ibrətamiz dəlil
lərin timsalında da aydın görmək və göstərmək olar. Nümu
nə üçün belə məlum bir həqiqəti yada salaq: bir vaxtlar keçən
əsrin iyirminci illərinə qədər Azərbaycanda yalnız iki generalın
– Əliağa Şıxlınski və Səməd bəy Mehmandarovun olduğu güman
edilirdi. Lakin Şəmistan Nəzirlinin gərgin axtarışları sayəsində
onların sayının hələlik 69 olduğu müəyyənləşdirilib, danılmaz
faktlarla, təkzibolunmaz dəlillərlə sübuta yetirilib. Kim bilir,
gələcəkdə, ola bilsin ki, hətta, yaxın gələcəkdə bu rəqəm 70-ə
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çatacaq, hətta, 70-i də ötəcək.
İftixar hissi doğuran həm də budur ki, onun tədqiqatları sa
yəsində ilk vitse admiralımız İbrahim bəy Aslanbəyovun, gene
ral Yaqub Quliyevin, Yadigarov qardaşlarının, fransız impera
toru Napaleon Bonopartın yavəri, polkovnik Rüstəm bəy Rza
oğlu Qarabağlının… heç də kənar millətlərin nümayəndələri
deyil, məhz azərbaycanlı olması konkret, inandırıcı, heç bir şəkkşübhəyə yer qoymayan faktlarla sübuta yetirilib.
Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, Sevostopol şəhər muzeyində
erməni mənşəli qadının dünya şöhrətli vitse-admiralımız öz
xalqının adına çıxmaq cəhdi, bu məqsədlə sənədlərin saxtalaş
dırılması və həmin bədnam əməlin Şəmistan Nəzirli tərəfindən
tutarlı dəlillərlə ifşa edilməsi, həmçinin İbrahim bəy Aslanbə
yovun adına Oxot dənizində bərxəzin, Sakit okeanda adanın
olması, onun digər yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülməsi
barədə “Üçlərin üçüncüsü” adlı məqaləmdə yazmışam. Onları
bir də təkrar etmək istəmir, ancaq vacib, çox vacib bir məsələni
xatırlatmağı zəruri sayıram.
Bu yaxınlarda mətbuatdan oxuduğum bir informasiya qəl
bimizdə qəribə təəssürat oyatdı. Həm bərk sevindik, həm də
qayğılar, dərin düşüncələr bizə rahatlıq vermədi. Sevinməyimi
zin Ukraynada yaşayan həmyerlilərimizin respublikanın paytax
tı Kiyevin görməli bir yerində İbrahim bəy Aslanbəyovun əzə
mətli heykəlini ucaltmaq istəyi idi. Bu günlərdə deyilənlərə görə,
həmin niyyət reallaşıb.
Həmin məsələ ilə bağlı şəkildə, ürəyimdə, nə gizlədim,
ixtiyarsız olaraq çətin, yəqin ki, heç baş tutmayacaq bir arzu
oyandı: kaş o əzəmətli heykəlin yanında Şəmistan Nəzirlinin də
kiçik, çox kiçik bir büstü qoyulardı: dünya şöhrətli sərkərdəmizi
ermənilərin caynağından qoparıb özümüzə qaytardığına görə.
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Həm də burada xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir məqam var.
Belə ki, torpaqlarımızın iyirmi faizinin erməni qəsbkarları tə
rəfindən işğal edildiyi, saysız-hesabsız qətllər törədildiyi, bir
milyondan artıq insanın öz doğma yurdlarından didərgin salı
nıb, qaçqın, köçkün həyatı keçirdiyi, qiymətli maddi-mədəniyyət
abidələrimizin talan edildiyi bir şəraitdə hərb tariximizi öyrədib
sevdirməyin, xüsusən gənclərimizi hərbi vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə etməyin əhəmiyyəti böyükdür.
Deməli, bu sahəyə aid tədqiqatları insanların hərb tariximi
zin öyrənilməsinə, müəyyən səviyyədən qiymətləndirilməsinə
aid maraq və mənəvi tələbatı da təmin edilmiş olur. Bu mənada
müəllifin “Qəribə talelər”, “Əfsanəvi Mixaylo”, “Qacarlar”,
“Cümhuriyyət generalları”, “Daş Salahlı Məmməd Koxa”, “Tam
artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov”, “Krım dəftəri”,
“Qarxunlu Əşrəf bəy”, “Arxivlərin sirri açılır”, “Topoqraf general
İbrahim ağa Vəkilov”, “General Yadigarov qardaşları”, “General
Əliağa Şıxlinski ömrü”, “Güllələnmiş Azərbaycan generalları”,
“Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbov”… (iki
dildə - rus və azərbaycanca) kimi kitabları həmin məsələ ilə
əlaqədar çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Göründüyü kimi, hərb tariximizə aid kitabların hələ təkcə
adlarının sadalanması xeyli vaxt aparır. Əgər oradakı faktların
toplanması, təhlil süzgəcindən keçirilməsi prosesini nəzərə
alsaq görərik ki, ömrünün, bəlkə də, yarıdan çoxu kitabxana
larda, əlyazmaları institutlarında, müxtəlif arxivlərdə, bir sözlə,
ardıcıl və səmərəli axtarışlarda keçib. İrili və xırdalığından asılı
olmayaraq hər faktda, sənəddə xalqımızın, onun şanlı keçmişinin
tarixinə aid əlamət gəzir, nişanə axtarır. Bunları tapanda bütün
dünyanın sevinci sanki qəlbinə hopur, özünü bəxtəvər sanır.
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Təhriflərə, ədalətsizliklərə, qərəzli münasibətə rast gələndə isə
sanki varından yox olur, həm də bu işə dərhal etirazını, narazılığını,
qəzəbli münasibətini bildirir.
Məsələn, belə bir fakta diqqət yetirək.
Haqqında ümumi şəkildə danışdığımız ədalətsizliyə, etina
sızlığa, qərəzkar münasibətə vaxtilə Moskvada kütləvi şəkildə
nəşr olunmuş səkkiz cilddən ibarət “Hərbi ensiklopediya”da
yol verilmişdi. Orada müxtəlif xalqlara aid ayrı-ayrı generallar
və polkovniklər haqqında söhbət açılmış, ancaq cəsur general
larımız “Rus artilleriyasının allahı” Əliağa Şıxlinskinin, həmçi
nin Səməd bəy Mehmandarovun adı belə çəkilməmişdi. Bunu
gördükdə Şəmistan Nəzirli bərk dilxor olub və nəşriyyatın ün
vanına giley və qəzəb dolu bir məktub göndərib, yol verilmiş
ciddi qüsurun səbəbi ilə maraqlanıb. Həmin məktub, generallar
barədə konkret fikir bildirmələri üçün M.Fruze adına Ali Hərbi
Akademiyaya göndərilib. Görünür, orada da nöqsanın böyüklü
yü, yolverilməzliyi qeyd olunub. Nəticədə nəşriyyatın Şəmistan
Nəzirliyə göndərdiyi məktubda həqiqətən ciddi qüsura yol veril
məsi və xətanın gələcək nəşrdə hökmən nəzərə alınacağı gös
tərilib. Lakin SSRİ-nin süqutu “Hərbi ensiklopediya”nın nəşrini
qabaqlayıb.
Ancaq Şəmistan Nəzirli özündən asılı olduğu qədər burada
da xeyli iş görüb. Belə ki, Əliağa Şıxlinskinin “Xatirələr”ini ona
geniş izah və qeydlər, həmçinin əhatəli müqəddimə yazmaqla
yenidən nəşr etdirib. Eyni zamanda Səməd bəy Mehmandarovu
da unutmayıb.
Başqa bir faktı da yada salaq.
O, Leninqradda yaşayan Murad Məmmədov adlı müəllifin
qəhrəman təyyarəçimiz Hüseyn Bala oğlu Əliyevin hərbi şücaəti
barəsində rus dilində yazmış olduğu sənədli povesti tərcümə edib,
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ona “Ön söz” yazıb, əsəri kitab şəklində oxuculara çatdırıb.
Bəziləri haqqında qismən söhbət açılan kitablar müəlliflin
hələ nəşr olunmuş əsərləridir. Bəs nəşr olunmayanlar? Onların
adını çəkməzdən əvvəl növbəti nəşrlərin nə qədər zəruri olması
barədə səciyyəvi faktı yada salaq. Salyan rayonunda Şəmistan
Nəzirlini Rahib adında orta yaşlı bir kişi ilə tanış edib vaxtilə
mənə dediklərini bilavasitə ona çatdırmasını istədim. Rahib
dedi ki, Qarabağ uğrunda döyüşlərin könüllü şəkildə iştirakçısı
olmuşam. Bir dəfə hərbi əsirləri dəyişməli idik. Əməliyyatın
başlanmasına hələ xeyli qalırdı. Qarşı tərəfin nümayəndələriermənilərlə istər-istəməz müxtəlif məsələlərdən söhbət açmışdıq.
Söz “Uzaq sahillərdə” adlı bədii filmdən düşdü. Erməni dedi ki,
mənim dayım Mehdi Hüseynzadə ilə birlikdə döyüşüb. O, həmin
filmə baxandan sonra demişdi ki, burada göstərilənlər Mehdi
Hüseynzadənin qəhrəmanlığının heç yüzdə biri də deyil.
Hətta, erməninin belə ixtiyarsız olaraq barəsində iftixarla söz
açdığı əfsanəvi qəhrəmanımız haqqında Şəmistan xeyli vaxtdır
ki, “Əfsanəvi Mixaylo” adlı iri həcmli bir əsər yazıb. Həmçinin
“Generel Əliağa Şıxlınski və silahdaşları”, “1930-cu illərdə
Şəki üsyanı” yaxud “Bizim elli şairlər”… kimi əlyazmaları da
bütünlüklə nəşrə hazırdır.
Lakin dəyəri, sözün ən geniş mənasında ölçüyə sığmayan
tədqiqatlar, azman təbiətli tədqiqatçılar da var ki, bütün el-obanı,
xalqı, milləti yarıdır, ömrünü bu yolda şam kimi əridir. Odur
ki, belələrinə lazımı köməklik göstərmək hər kəsin ümdə borcu,
şərəfli vətəndaşlıq vəzifəsidir.
Tədqiqatlar barədə söylənilənləri eynilə kitablara da aid
etmək olar. Onlar da öz mahiyyətinə, dəyərinə görə iki qismə
ayrılır. Xüsusən müasir şəraitdə nəşr məhsullarına münasibət
xeyli dərəcədə dəyişib. Meyar, ölçü hissi əvvəlkilərdən əsaslı
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şəkildə fərqlidir. Bu, hər şeydən əvvəl nadir adamlara, istedadlara
məxsus olan fəaliyyət sahəsinə kütləvi axınla bağlıdır.
Belə bir şəraitdə əksər kitablar çox az sayda, yalnız dosttanışlara paylanmaq üçün nəşr edilir. Lakin bəzən avtoqrafla
yazılıb verilmiş kitablar da oxunmur. Bu fikri bir qədər də geniş
ləndirmək olar.
Ürəkağrıdıcı olsa da, təəssüf ki, faktdır, günümüzün reallı
ğıdır bu. Lakin nə yaxşı ki, müstəsnalıq halları da var. Bunu elə
Şəmistan Nəzirlinin fəaliyyətində aydın görmək olar. Təsadüfi
deyil ki, Murad Məmmədovdan tərcümə və nəşr etdirdiyi,
Şəmistanın “Ön söz” yazdırdığı kitabı 1984-cü ildə 20, Əliağa
Şıxlınskinin “Xatirələr”i 1985-ci ildə rus və Azərbaycan dillərində
60 min, “Azərbaycan generalları” 1991-ci ildə 100 min sayda
nəşr olunub.
Bilavasitə öz kitablarının sayı da mənəvi mədəniyyətə bu
günkü münasibət baxımından heç də az deyil. Lakin bu, hələ mə
sələnin bir tərəfidir. Fərəh doğuran digər cəhət onlara münasi
bət, maraqdır. Belə ki, həmin kitabların bir çoxu, xüsusən, “Gül
lənəmiş Azərbaycan generalları” adlı əsər mağazalarda müəllifin
müəyyənləşdirdiyi dəyərdən qat-qat artıq qiymətə oxuculara təklif
olunur və satılır. (Bu əsər ikinci dəfə təkrar nəşr olunmuşdur).
Elə təkcə bu faktın özü tədqiqatçı yaradıcılığına, onun gərgin və
səmərəli əməyinin bəhrəsinə böyük oxucu marağının, mənəvi
tələbatının olmasından xəbər verir.
Bu isə fəaliyyətinin ümumi tərəfləri ilə yanaşı, həm də
Şəmistan Nəzirlini digər həmkarlarından əsaslı şəkildə fərqlən
dirən spesifik xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Yəni, müəllif ağır zəh
mət sayəsində əldə etdiyi faktları heç də quru şəkildə oxuculara
təqdim etmir. Bilavasitə yazı prosesində onun tədqiqatçı qələ
mi, publisist, yazıçı qələmi ilə əvəz olunur. Təsadüfi deyil ki,
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əksər yazıları təkcə yalnız axtarışların, onun səmərəli nəticələ
rinin deyil, həm də bədii təxəyyülün məhsuludur. Bu məqsədlə
o, ən qiymətli məxəzləri, səciyyəvi faktları mənbəni göstərməklə
bəzən epiqraf şəklində qələmə alır. Sonra isə müvafiq süjet və
kompozisiya qurur, qəhrəmanları, hadisə iştarkçılarını danışdırır,
bilavasitə onların özünə söz verir. Nəticədə belə bir vasitə ilə hər
kəsin daxili aləmini, mənfi və müsbətliyindən asılı olmayaraq,
mənəviyyatını ortaya çıxarmış, təzahür etdirmiş olur.
Bəli, bu kimi əlamətlərin əsərin oxunaqlılığına, ideya-məz
mun dəyərinin, bədii estetik təsirin güclənməsinə təsiri böyük
dür. Çünki, maraqlı quruluş, məntiqi mühakimə, yığcam, düşü
nülmüş dialoqlar, yeri gəldikcə xalq yaradıcılığı nümunələrindən
istifadə üsulları hasilə gətirilmiş əsərlərin müvəffəqiyyətində,
onun oxucu rəğbəti qazanmasında heç də az əhəmiyyətli rol oy
namır. Bu mənada Şəmistan Nəzirlinin bir çox tədqiqatları sə
nədli hekayə təsiri bağışlayır, hətta, fakt, sənəd baxımından
qiymətli tapıntı ilə yaradıcı təxəyyülün vəhdəti ürəklərə nüfuz
edib, oxucunu təsirləndirir, onda konkret hadisə və faktlara aydın
münasibət yaradır. Görünür, yaradıcılığa bilavasitə sənədli he
kayələrlə başlaması heç də təsadüfi deyilmiş.
Həmçinin bu da bir həqiqətdir ki, həmin sahəyə diqqət yeti
rən yalnız sıravi oxucular, mütaliəsevərlər deyil, həm də ziyalılar,
elm, mədəniyyət sahəsində çalışan mütəxəssislərdir.
Fikir ümumi səciyyə daşımasın deyə onun konkret faktlarla
əsaslandırılmasına ehtiyac duyulur.
Əvvəla, orasını xatırladaq ki, tədqiqatçının həyat və fəaliyyə
tinə dair heç də az yazılmayıb. “Biblioqrafiya”dan da göründüyü
kimi, həmin sahədə “fəallıq” bizə məxsusdur. Lakin bu, əslində
ancaq kəmiyyət göstəricisidir. Çünki tədqiqatçının əməyinin
analitik təhlili, dəyəri, ən yaxşı qiyməti mərhum Xalq yazıçımız
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Qılman İlkin tərəfindən verilib.
Həm də maraqlıdır ki, yazıçının Şəmistana qayğısı, humanist
münasibəti hələ onu tanımadığı, üzünü görmədiyi illərdən baş
layıb. Belə ki, Şəmistan Nəzirli hərbi xidmət zamanı Qazaxıs
tanda əsgərlər arasında yeganə azərbaycanlı olması və buna görə
bərk darıxıb doğma xalqı, vətəni, doğma dili, mühiti üçün sıxıntı
çəkməsi barədə “Azərbaycan” jurnalına bir məktub göndərir,
müəyyən məbləğdə pul da yola salıb xahiş edir ki, jurnalın təzə
nömrələrindən ona çatdırsınlar. Jurnalın baş redaktoru Qılman
İlkin müdrik bir ağsaqqal, mənəvi ata qayğısı ilə tanımadığı
gəncə cavab məktubu yazıb ona darıxmamağı, hərbi xidmətini
layiqincə icra etməsini, özünə yeni mühitdə dost-danış tapma
sını tövsiyə edir. Sonra lazım olar deyə üzr istəyə-istəyə pulu
geri qaytarmasını, xidmətini başa vurana qədər ona jurnalın təzə
nömrələrinin göndəriləcəyini bildirir və belə də edir.
Şəmistan hərbi xidməti başa vurduqdan sonra bu xeyirxah
insanla görüşür, yaradıcılığa başlayanda ondan lazımi kömək və
tövsiyələr alır. Bu minvalla Qılman müəllim Şəmistan Nəzirlinin
uğurlarına ən çox sevinənlərdən olur, ayrı-ayrı məqalələrində
yaradıcılığını geniş və əhatəli şəkildə təhlil edir, bu barədə ürək
genişliyi ilə çox qiymətli fikirlər söyləyir. Onun elə Şəmistan
Nəzirlinin fəaliyyətini ön cəbhədə, səngərdə, düşmənlə vuruşan
əsgərlərin şücaəti ilə müqayisə etməsi deyilənlərə nümunə ola
bilər.
Qılman İlkinin yazdığı kimi “…Hərbiçilər arasında elə gene
rallar vardır ki, onlar bizə məlum deyil. Yalnız itigözlü, sayıq,
inadkar tədqiqatçılar lazım idi ki, hərb cəbhələrində xariqələr
yaratmış belə adamlarımızı axtarıb, özümüzə qaytarsın. Bu
tədqiqatçıların biri, bəlkə də birincisi Şəmistan Nəzirlidir. Onun
bu sahədə gördüyü iş qalın-qalın kitab müəlliflərinin zəhmətindən
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də qat-qat yüksəkdir. O, hər dəfə arxivlərdə olarkən okean
dərinliklərinə baş vurub, oradan qiymətli mirvarilər çıxaran
qəvvas kimi əliboş qayıtmır... yeni bir hərbçimizi axtarıb üzə
çıxarır”.
Bütün bunlar müxtəlif mətbuat orqanlarında, kitablarda yazı
lanların əlamət və işartılarıdır. Lakin hələlik qələmə alınmayan,
ancaq əhəmiyyət və dəyərinə görə diqqəti cəlb edən başqa faktlar
da var. Onların da bəzilərinə yığcam şəkildə diqqət edək.
2011-ci il mart ayının 9-da Azərbaycan Dövlət Gənc Tama
şaçılar Teatrında ədəbiyyatımızın tanınmış klassiklərindən olan
Abdulla Şaiqin anadan olmasının 130 illik yubiley tədbiri ke
çirilirdi. Onda Şəmistan Nəzirli ilə görüşən mərhum akademik
Bəkir Nəbiyev həyat yoldaşını nişan verərək dedi:
- Sənin axtarış və tədqiqatlarının, araya-ərsəyə gətirdikləri
nin vurğunudur.
Ədalət naminə həmçinin bir faktı da yada salmaq lazım gəlir.
Hələ indiyə qədər heç bir mükafata layiq görülməyən, lakin
buna çox haqqı olan Şəmistan Nəzirli əsla ruhdan düşməyib öz
işini əvvəlki inadkarlıq və əzmkarlıqla, səy və səbatla davam
etdirir. Belə bir təbiətli adam nə zamansa biblioqrafiyasının
hazırlanacağını heç ağlına da gətirmirdi. Ancaq nə yaxşı ki, bu
barədə düşünən, təşəbbüs göstərən, qərar verən tapılıb.
Onun kimliyi barədə danışmazdan əvvəl bir sualı aydınlaş
dırmağa çalışaq: ömür nə zaman mənalı, xoş və ürəkaçan olur?
Həyat üzə güləndə, daha doğrusu, insanın üzünə güləndə. Bəs nə
zaman insanın üzünə gülür həyat? İlk sualın cavabı birmənalı,
ikincininki isə saysız-hesabsız, intəhasızdır. Çünki uğurluluğun,
bəxtin, taleyin insana yar olmasının əlamətləri, təzahür formaları
müxtəlifdir. Şair həmin çoxluğun biri üzərində dayanaraq suala
konkret, dolğun və poetik şəkildə cavab verib: İnsanın qədrini
insan biləndə!
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Doğrudan da, əməyinə başqaları tərəfindən, həm də təmən
nasız şəkildə, bəzən heç özünün bilmədiyin, gözləmədiyin,
təsəvvürünə gətirə bilmədiyin məqamlarda layiq olduğun qiy
mətin verilməsi çox xoş və ürəkaçandır. Bu, bir tərəfdən yüksək
mədəniyyət, qədirşünaslıq, alicənablıq əlamətidir, digər tərəf
dən qarşı tərəfin qəlbini iftixar və qürur hissi ilə doldurur. Onu
uca zirvələrə, daha yeni, əzəmətli vəzifələr uğrunda mübarizəyə
səfərbər edir.
Vəzifənin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün, təbii ki, Şəmistan
Nəzirlinin özü də bu işə cəlb edilib. Bu minvalla onu gözləyən
daha mühüm, son dərəcə gərəkli işlərdən vaxt tapdıqca müəyyən
müddət ərzində tədqiqatçı həm də bilavasitə öz yaradıcılığının,
qələm məhsullarının tədqiqatçısına çevrilib.
İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Şəmistan
Nəzirlinin həyat və yaradıcılığı barədə sənədli film hazırladı.
İyun ayının altısında film yarım saatdan artıq bir vaxtda nüma
yiş etdirildi. Nəticədə, məşhur tədqiqatçı haqqında bilik, məlumat
daha da artdı. Bunun üçün müvafiq göstərişi verənə də, tapşırığı
yerinə yetirənlərə də ürəkdən minnətdarıq.
Tədqiqatçının həyat və yaradıcılığı barədə ayrı-ayrı illərdə
müxtəlif ali məktəblərdə, o cümlədən məzunu olduğu Bakı
Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində bakalavr və
magistr pilləsində 3 buraxılış işi və dissertasiyanın yazılıb
müvəffəqiyyətlə müdafiə olunması da yada salınmalıdır.
Deyirlər ki, bir nəfər tanışından xəbər alır:
- Bəlkə qırx illik şərabın ola?
- Varımdır.
- Ver, içim.
- Vermərəm.
- Niyə?
- Məlum məsələdir ki, niyə: hər istəyənə versəydim şərab
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qalıb qırx illik olmazdı.
Həmin baməzə söhbətin çox sahəyə, elə tədqiqatçılıq fəaliy
yətinə də aidiyyatı var. Əgər tədqiqatçı ömrünü istirahətdə, rahatlıq
şəraitində keçirməyə üstünlük verib, əzab-əziyyətli saatları, gün,
ay və illəri bir-birinə calamasa uğurun, nailiyyətlərin bu günkü
zirvəsinə çata bilərmi?
Təbii ki, yox! Üzüntülü axtarışlar, gərgin və fədakar əmək,
qiymətli tapıntılardır onu ali məqama yetirən. Belə yerdə sadə,
lakin sadə olduğu qədər də təbii bir tələb yada düşür: Verməsən,
almazsan! Bir qədər dərin fikirləşəndə görərsən ki, hələ məsələnin
məntiqi nəticəsi, heç də eyni, hətta, oxşar olmayan davamı da var.
Belə ki, verdiklərin, daha doğrusu, sərf etdiklərin sənin bilavasitə
şəxsi həyatın, onun əyləncə, istirahət, sevinc və nəşələri hesabına
əldə etdiyin misilsiz tapıntılar isə bütünlüklə dövlətin, xalqın,
cəmiyyətindir. Bunları düşünəndə, müqayisə edəndə fərəhdən,
qürur hissindən axı qəlbin necə dağa dönməsin?!
Sözlərin əyani şəkildə təsdiqi kimi dahi şairimizin dillər əz
bəri olan beytini yada salaq:
Füzuli dərd əlindən dağa çıxdı,
Dedilər bəxtəvər yaylağa çıxdı
Bəli, hər birimiz yorulanda dinclik, asudəlik üçün istirahət
evlərinə, sanatoriyalara getməyə, fiziki, mənəvi dincliyə, asudə
liyə, həmçinin həkim nəzarətinə, müalicəyə can atırıq. Şəmis
tanın da güzarı indi belə bir məkana düşüb. Yəni, “Mən bu sətir
ləri yazdığım dəmdə” o, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Na
zirliyinin Görədil kəndindəki istirahət evində idi. Ancaq həmin
adla oradakı gərgin fəaliyyəti arasında heç bir uyğunluq yoxdu.
Bunu mən yanına gedərkən öz gözlərimlə gördüm. Gördüm ki,
kitabları, yığın-yığın qiymətli faktlardan ibarət saysız-hesabsız
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vərəqləri masaların üstünə çin-çin düzüb, hansısa gələcək əsərini
yazır, hansısa əlyazmasını daha da təkmilləşdirir, kamilləşdirir.
Qiymətli, olduqca qiymətli yaradıcılığı üçün ona bu gözəl şə
raiti yaradanlara ürəyimdə dönə-dönə afərin dedim…
Nəhayət, bir məsələyə də aydınlıq gətirməyin vacibliyi hiss
olunur. Düşünürəm ki, Şəmistan Nəzirli haqqındakı materialları
bütünlüklə mütaliə edənlərdə sual yarana bilər: fəaliyyətinin ilk
dövrlərinə aid nə üçün bu qədər çox yazılıb?
Burada yenə də bir lətifə yada düşür. Deyirlər ki, bir məclisdə
hərə öz hünərindən danışır. Molla Nəsrəddin də ortada tar olma
dığını görüb mahir tarzən olduğunu söyləyir. Söz ağzından çıxarçıxmaz “mərdümazarın” birisi haradansa sədəfli tar gətirib deyir:
- Çal, feyziyab olaq.
Molla Nəsrəddin əlacsız şəkildə mizrabı eyni yerdən simlə
rə toxundurur. Deyirlər ki, Molla əmi, tarı elə çalmazlar, gərək
mizrabı simlərin üstündə gəzdirəsən. Dildən pərgar olan Molla
Nəsrəddin onlara belə cavab verir:
- Mizrabı sim üstündə gəzdirmək naşı çalğıçıların işidir. On
lar havalarını axtarır. Mən ki, əlhəmdülillah, ustayam, tarı əlimə
alan kimi öz havamı tapmışam.
Ancaq Şəmistan Nəzirli barəsində əvvəllər də çox yazılma
sı təkcə “havanın tapılması ilə” bağlı deyil, bu iş həm də tədqi
qatçını, necə deyərlər “cuşa gətirmək”, onda özünə inam hissini
gücləndirmək, əzmini, iradəsini daha da artırmaq niyyətindən
irəli gəlib. Həmçinin qeyd edək ki, yazanlar bir işi də unutma
yıblar: guman ediblər, daha doğrusu, ürəkdən inanıblar ki, şeir
yazmasa da, özünə ustad saydığı ulu Səməd Vurğunun “Alqışlara
aldanmayaq, alqışlar da gedər bada” tövsiyəsini yaddan çıxarmır.
Belə də olub. Nəticə də göz qabağındadır. Ancaq qarşıdakı
işlərin də sayı çox, sanbalı, məsuliyyəti daha ağırdır...
İrəlidə söylənilənlər Şəmistan Nəzirlinin zəhmətsevərliyi,
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tədqiqatçılıq məharəti, onun məzmun və məna dəyəri barəsində,
şübhəsiz ki, müəyyən təsəvvür yaradır. Lakin mövzunun tam
lığı, əhatəliliyi naminə söylənilməsi vacib olan başqa dəyərlər
də var. Buda müəllifin yaradıcılığı ilə bilavasitə həmahəng olan,
onu daha da əhamiyyətli edən, tədqiqat sahibinin, tədqiqatçının
bilavasitə öz şəxsiyyəti, onun dilə, yazıya gətirilməsi çox vacib
olan mənəvi keyfiyyətləridir.
Hamıya bəlli olduğu kimi, məxəzlərin dərinliyinə baş vu
rub, son dərəcə qiymətli faktları aşkara çıxarmaq hələ azdır.
Onu araya-ərsəyə gətirib, ictimaiyyətin mühakiməsinə vermək
də gərəkdir. Bu isə bəzən heç də asan olmur, tədqiqatçıdan
zəhmətsevərliklə yanaşı başqa bir keyfiyyəti – cəsarət və hünəri
də tələb edir. Çünki aşkara çıxarılan faktlar, ciddi, çox ciddi
tədqiqat və tənqidlər, onların yönəltdiyi ünvanlar, ilk növbədə
görkəmli nüfuz sahibi olmuşların səlahiyyətli varisləri tərəfindən
heç də birmənalı şəkildə qarşılanmır, ciddi narazılığa, tənqid
və təkzibə, münasibətlərin soyuqlaşmasına və gərginləşməsinə
gətirib çıxarır. Deməli, dəyərli faktları üzə çıxarmaq gərgin əmək,
onların bəzilərini, necə deyərlər, faş etmək isə şücaət, müəyyən
mənada qəhrəmanlıq tələb edir.
Bütün bunlar Şəmistan Nəzirlidən yalnız cəfakeş, son
dərəcə səmərəli fəaliyyət göstərən bir tədqiqatçı kimi deyil, eyni
zamanda yüksək mənəvi keyfiyyətləri bir-birini tamamlayan
kamil şəxsiyyət kimi danışmaq, yazmaq imkanı verir…
				
Mahmud Mahmudov,
Bakı Dövlət Universiteti
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi
kafedrasının dosenti
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Şəmistan Nəzirlinin həyat və fəaliyyətinin
əsas tarixləri
1942 		

- Nəzirli Şəmistan Əmiraslan oğlu
avqust ayının 27-də Qərbi Azərbaycanın
Noemberyan rayonunun Yuxarı Körpülü
kəndində anadan olmuşdur.

1950 		

- Yuxarı Körpülü kənd məktəbinin birinci
sinfinə getmişdir.

1958 		

- Ailəsi Azərbaycana köçmüşdür;
- İlk ədəbi fəaliyyətə “Sovet Ermənis
tanı” qəzetində çıxan kiçik məqaləsi ilə
başlamışdır.

1960 		

- Dəvəçi rayonundakı 1 saylı şəhər orta
məktəbində təhsilini başa vurmuşdur.

1960-1961

- Bakı şəhərindəki 5 saylı Peşə texniki
məktəbində oxumuşdur.

1962-1965

- Keçmiş Sovet Ordusu sıralarında hərbi
xidmətdə olmuşdur.

1967-1972

- Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır.

1971

- Dekabr ayının 30-da “leytenant” rütbəsi
almışdır.
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1972-1973

- Əmək fəaliyyətinə indiki N.Tusi adına
Pedaqoji Universitetin “Gənc Leninçi”
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi kimi
başlamışdır.

1973-1991

- Azərbaycan Respublikası Televiziya və
Radio Şirkətində Hərbi vətənpərvərlik re
daksiyasında redaktor, böyük redaktor və
baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır.

1976

- Oktyabr ayının 14-də “baş leytenant”
rütbəsi almışdır.

1991-1992

- Azərbaycan Dövlət Ensiklopediyasının
“Xatirə” redaksiyasında şöbə müdiri
işləmişdir.

1992-1996

- Avqust ayının 19-dan Azərbaycan Res
publikası Müdafiə Nazirliyinin HərbiElmi Tədqiqatlar İdarəsində Hərb tarixi
şöbəsinin rəisi olmuşdur.

1993

- Noyabr ayının 25-də “kapitan” rütbəsi
almışdır.

1994

- May ayının 24-də “mayor” rütbəsi
almışdır.
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1995 			
			
			

- “Qacarlar” əsərinə görə İran-Azərbay-
can Dostluq Cəmiyyətinin birinci dərəcəli
mükafatına layiq görülmüşdür.

1996-1998

- Müdafiə Nazirliyində baş elmi işçi
vəzifəsində çalışmışdır;
		- Azərbaycan Respublikası Televiziya və
Radio Şirkətində “Hərbi proqramlar və
Salnamə” baş redaksiyasının baş redaktoru
işləmişdir.
1996

- Xalq şairi Səməd Vurğun haqqında silsilə
əsərlərinə görə “Səməd Vurğun” fəxri
diplomuna layiq görülmüşdür.

1998

- İyun ayının 23-də “polkovnik-leytenant”
rütbəsini almışdır.

1999

- Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda tarixi
publisistik əsərlərinə görə “Elm” fondu
nun “İlin ən yaxşı kitabı” mükafatına layiq
görülmüşdür.

2002

- Həsən bəy Zərdabi adına Respublika mü
kafatına layiq görülmüşdür.

2004

- “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvə
lərinin 10 illiyi (1991-2001)” yubiley me
dalı ilə təltif olunmuşdur;
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- “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli
medalla təltif olunmuşdur;
- “Səməd Vurğun” mükafatına layiq görül
müşdür.
2012

- Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkə
zinin Hərb tarixi şöbəsində polkovnik-ley
tenant rütbəsində baş elmi işçi olmuşdur;
- Hal-hazırda polkovnik-leytenant rütbəsində istefadadır;
- 28 noyabr tarixində Azərbaycan Mətbuat
Şurası tərəfindən “H.B.Zərdabi irsinin
tədqiqi, təbliği sahəsindəki xidmətlərinə və
onun 170 illik yubileyinə görə” diplomla
təltif olunmuşdur;
- 28 dekabrda “Savalan” qəzeti Şəmistan
Nəzirlini gənc nəslin humanizm, milli
dəyərlərə məhəbbət, xalqa sədaqət,
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilmə
sində göstərdiyi xidmətlərinə görə Fəxri
Fərmanla təltif etmişdir.
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Görkəmli şəxsiyyətlər
Şəmistan Nəzirli haqqında
Əziz Şəmistan! Siz babaları axtaran kimi, kaş balalar da bir
gün Sizi axtara. Buna əminəm. Axtaranı axtararlar.
Hüseyn Arif,
Xalq şairi
Bizim Səməd Vurğunumuzun dolaşdığı diyarları qarışqarış gəzib, onun əfsanəvi hekayətlərini toplayıb əbədiləşdirən
Şəmistana uğurlar arzulayıram.
İsmayıl Şıxlı,
Xalq yazıçısı
Şəmistan xüsusilə o şəxsləri, o xadimləri bizlərə tanıtdı ki,
onların ancaq adlarını eşitmişdik, şəxsiyyətlərini öyrənmək isə
qismətimizə düşməmişdi. O, bu adamların üzərindəki məşum
pərdələri cəsarətlə qaldırdı və həqiqət aşkar edildi.
Şəmistan publisist-araşdırıcıdır. O, tarixçilərdən bir çox
baxımdan fərqlənir. Tarixçi üçün ikinci və ya üçüncü dərəcədə
əhəmiyyətli olan məsələlər publisist-araşdırıcı üçün birinci dərə
cəli məsələyə çevrilir. Çünki publisist-araşdırıcı onlardan yeni
şirələr çəkir, yeni rənglər alır. Publisist tədqiqatçı öz araşdır
malarında daha çox yaradıcılığa meyl edir. Təsvir etdiyi adam
ların daxili psixoloji aləmini təşrih edir, xarakterini açır. Adi
tarixçidən fərqli olaraq, hadisələrə müdaxilə edir, qələmə aldığı
qəhrəmanları bədii ifadələrlə canlandırır. Bütün bu dediklərimizi
onun 1991-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış
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“Azərbaycan generalları” kitabında görmək olar. Mən onu 1991ci ilin ən uğurlu kitablarından biri hesab edirəm. İstər mövzu və
istərsə də yazılış tərzi ilə çox təravətli olan bu kitabda xalqımızın
bütöv bir nəslinin – hərb xadimlərimizin tarixini öyrənmək olar.
Qılman İlkin,
Xalq yazıçısı
Şəmistan Nəzirli son dərəcə zəhmətkeş bir tədqiqatçıdır.
Zəhmətkeş olduğu qədər də sadə, gülərüz, vətənpərvər bir şəxsdir.
Ömrünü həsr etdiyi mövzular elə onun vətənə bağlılığının bir
işarəsidir. Özü də Şəmistan elə bir mövzunun araşdırıcısıdır ki,
onun qələmindən çıxan heç bir sətir xalqımızın qəhrəmanlıq
tarixinin canlandırılması və gənclərimizin də bu qəhrəmanlıq
ənənələri üzərində tərbiyə edilməsi üçün misilsiz əhəmiyyətə
malikdir.
Çingiz Məmmədov,
general-leytenant
Mənəvi mədəniyyətimizin, elm və tariximizin canlı heykə
li, fədakar tədqiqatçı dostum Şəmistan Nəzirli tədqiqatçılar üçün
örnəkdir.
İsa Həbibbəyli,
akademik
Kaş millətin, torpağın qeyrətini çəkən, cəsarəti ilə fərqlənən,
ordunu və ədəbiyyatı özündən artıq sevən Şəmistan Nəzirlilərin
sayı bir az da olsa çox-çox olaydı...
Vaqif Arzumanlı,
professor
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Əziz dostum, tədqiqatçı həmkarım, arxivlərdə pənahım, iste
dadlı alim, gözəl insan Şəmistana ən gözəl uğurlar diləyirəm.
Xeyrulla Məmmədov,
professor
Hörmətli Vətən oğlu Şəmistan Nəzirli!
Sizin tədqiqatlarınızı maraq və minnətdarlıq hissiylə müntə
zəm izləyirəm.
Mən bütün varlığı ilə xalqa bağlı, onun kədəri, sevinci ilə
yaşayan insanları demirəm, ürəyinin yalnız bircə teli xalqa bağlı
olub, xalq məfhumunu dərk etməyə qadir ola bilən hər bir nəfər
bu tədqiqatlar üçün Sizə minnətdar olmalı, bu müqəddəs, çətin
işdə Sizə imkanı dairəsində kömək əlini uzatmalıdır.
Mirvarid Dilbazi,
Xalq şairi
...Şəmistan Nəzirlinin maraqlı publisistik məqalələrini, yə
qin ki, tələbələrimiz də izləyir. Belə yaradıcılığı cəsarətlə elmipublisistik yaradıcılıq, elm də adlandırmaq olar. S.Vurğunun
həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar müsahibələr və xatirələr vur
ğunşünaslığa gözəl hədiyyədir. Yaxud azərbaycanlı generallar
haqqında onun dərc etdirdiyi sənədli materiallar həm də tədqi
qat əsərləri kimi qiymətlidir. Jurnalistlər digər sahənin mütəxəs
sislərindən fərqli olaraq məhz tədqiqatçı olmalıdır.
Tofiq Rüstəmov,
professor
Peşəkar ədəbiyyatçı, tanınmış publisist Şəmistan Nəzirli
milli tariximiz və mənəvi yaddaşımız sahəsində apardığı yaradı
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cılıq axtarışları və tapıntıları ilə böyük vətənpərvərlik missiyasını
yerinə yetirir. O, bu sahədə kifayət qədər uğurlar əldə edib.
Şəmistan Nəzirlinin sənədli əsərləri və kitablarında Azər
baycanın hərb tarixi, əsgər və zabitlərin, generalların döyüş
yolu və qəhrəmanlıqları xüsusi yer tutur. Tam artilleriya gene
ralı Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, topoqraf-general
İbrahim ağa Vəkilov, süvari generalı Hüseyn xan Naxçıvanski,
general Bakıxanov, Yadigarov, Talışxanov qardaşları, Port-Artur
epopeyası, Birinci Dünya müharibəsi və Böyük Vətən müharibəsi
iştirakçıları general Tərlan bəy Əliyarbəyov, Heybət Heybətov,
Hacıbaba Zeynalov, Akim Abbasov, Mahmud Əbilov və digər
parlaq şəxsiyyət və sərkərdələr geniş işıqlandırılır.
Səyavuş Məmmədzadə,
yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi
Səməd Vurğunun həyatı, yaradıcılığı, şəxsiyyəti barədə
xeyli əsər, məqalə, xatirə yazılmışdır. Lakin tarix irəlilədikcə bu
böyük nəğməkarın və elm fədaisinin yaradıcılığına olan maraq
da artır. Onun həyatı, fəaliyyəti, şəxsiyyəti barədə yeni əsərlər
yazmaq, bütün xatirələri toplayıb çap etmək gələcək nəsillər üçün
ən xeyirxah iş görmək deməkdir. Yeri gəlmişkən bu istiqamətdə
böyük məhəbbətlə axtarış aparan tədqiqatçı Şəmistan Nəzirlinin
zəhmətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Onun “Yazıçı” nəşriyyatı
tərəfindən 1986-cı ildə buraxılmış “Vurğun keçib bu yerlərdən”
adlı kitabı həm müəllifin, həm də nəşriyyatın faydalı işi, oxuculara
qiymətli töhfəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Cahid Quliyev,
professor
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Ürəyi xalqımızın ürəyi ilə bir döyünən, əsl Azəri oğlu, gözəl
tədqiqatçımız, yorulmaq bilmədən çalışıb mədəniyyət xadim
lərimizi, xüsusilə indiyədək bizə məlum olmayan milli gene
rallarımızı dünyaya tanıtmağa tükənməz səy göstərən müqtədir
qələmli publisist-jurnalist və yazıçımız Şəmistan Nəzirlidir.
Hikmət Ziya,
Əməkdar incəsənət xadimi

Şəmistan Nəzirli uzun zamandan bəridir ki, mətbuatda məh
suldar çıxış edir. Toxunduğu mövzuların bəşəriliyi, təsvir dili
nin canlılığı, şirəliliyi cəhətdən oxucunun yaddaşında qalır.
Əsasən sənədli hekayələr yazan bu müəllif öz fəaliyyətini bir növ
xalqımızın ölümsüz sənətkarı Səməd Vurğuna həsr edib. Böyük
şairin sorağında onun ayağı dəyən yerə ziyarət və ziyarətdən
maraqlı sənədli hekayələr yazmaq Şəmistanın imzasını oxuculara
çoxdan tanıdıb.
Məmməd Aslan,
şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi
Şəmistan Nəzirlinin “Ellər Vurğunu” kitabı son dərəcə
faydalıdır. Uzun illərdən bəri vurğunşünas kimi tanınan Şəmistan
Nəzirli böyük şairin izi ilə bütün rayon, kənd, qəsəbələri gəzib
dolaşmış, “Vurğun keçib bu yerlərdən...” və “Vurğun ömrü”
kitablarını yazıb çap etdirmişdir. Səmimiyyət və qayğı ilə
dolu olan həmin kitablarda Səməd Vurğunun dost və tanışları,
pərəstişkarları öz kövrək xatirələrini danışmaqla, şairin ötən
günlərinə “yeni həyat” verir, canlandırırlar. Beləliklə, qüdrətli
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sənətkarın insani keyfiyyətləri, şəxsiyyəti haqqında təsəvvür
genişlənir.
Teymur Əhmədov,
professor
Şəmistan Nəzirli və yaxud atamın yaradıcılığı ilə məşğul
olan alimlərimizlə mənim sıx ünsiyyətim vardır. Şəmistanı
mən həmişə bütün məclislərdə Səməd Vurğunun mənəvi oğlu
kimi təqdim edirəm, onu qardaşlarımdan ayırmıram. Hər dəfə
də kitabı çıxmamışdan əvvəl mən həmin əsərlə tanış oluram.
Hətta hərdən ciddi mübahisəmiz də düşür. “Yaddaşlarda yaşayan
Vurğun” əsərindən sonra bu il onun bir kitabı da çapdan çıxıb.
Kitab iki hissədən ibarətdir. “Ellər Vurğunu” və “Vurğun ömrü
məktublarda” çox maraqlı kitabdır. Kitabın elmi redaktoru
mən özüməm. Kitab Səməd Vurğun fondu və Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları fondu tərəfindən çap olunmuşdur.
Aybəniz Vəkilova,
Əməkdar mədəniyyət işçisi
Mən Şəmistan müəllimi çoxdan tanıyıram. Tarix deyə
bilmərəm. Bircə onu bilirəm ki, tanıdıqlarımın hamısından əzəl
tanıyıram. İmzasını özündən əvvəl görmüşəm. Yazı üslubu,
seçdiyi mövzular həmişə ürəyimcə olub, sevə-sevə oxumuşam
və onun yazıları, kitabları mənən doyurub məni. Deməli,
“doya-doya oxumuşam” ifadəsini işlədə bilərəm. İlk dəfə hərbi
formada görəndə təəccüblənmişdim. Hərbçiləri sərt təbiətli,
adamayovuşmaz hesab edərdim. Şəmistan müəllimdən isə
adamın üstünə doğmalıq, mehribanlıq yağırdı. Ürəyinin saf
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aynası olan gözlərindən işıq, nur tökülürdü. Özü ürəyinə, ruhuna
yaxın insanlara “gözəl insan” deyə müraciət edir. Bəlkə də bilmir
ki, bu gözəlliyin tən ortasında özü dayanıb.
Xuraman İsmayılova,
Əməkdar mədəniyyət işçisi
Şəmistanın “Güllələnmiş Azərbaycan generalları” kitabında
tarixdən silinmiş, xalqdan gizlədilmiş, əslində hər biri onun vüqar,
qürur mənbəyi ola biləcək qəhrəman əsgəri – generallar: Murad
Gəray Tlexas, Həbib bəy Səlimov, Məmməd bəy Sulkeviç, Əliyar
bəy Haşımbəyov, Hüseynxan Naxçıvanski, İbrahim ağa Usubov,
Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı, Davud bəy Yadigarov, Firudin bəy
Vəzirov, İbrahim ağa Vəkilov, Qacar nəslindən Əmir Kazım
Qacar, Feyzulla Mirzə Qacar, Məhəmməd Mirzə Qacar barədə
təsirli, dolğun, cazibədar bir üslubda yazılmış hekayətlər mərkəzi
yer tutur.
Müəllif bu sıraya 37-ci ilin qurbanlarından general Qambay
Vəzirovu, Cəmşid xan Naxçıvanskini əlavə edir. Eləcə də kitabda
fiziki cəhətdən öldürülmələr də mənəvi zülm və məşəqqətlərə
düçar olan sərkərdələrimiz Səməd bəy Mehmandarov, Əli ağa
Şıxlinski barədə sənədli gözəl oçerklər öz yerini tutmuşdur.
Kitab irihəcmli olmaqla külli miqdar faktiki materialı
əhatə edir. Burada bu mənada hərb tariximizin bir çox əhəmiy
yətli məqamları öz əksini tapmışdır. Belə ki, kitabda çar ordu
sunda qulluq edən, yüksələn, ömrü cəbhələrdə keçən Azərbay
can generallarının həyat tarixçiləri geniş rəsm olunmuşdur. Bu
hərbçilər Azərbaycanın adlı-sanlı ailələrindən çıxmış, şöhrətli,
şanlı nəsilləri təmsil etmişlər.
Yazıçı-tədqiqatçı Şəmistan Nəzirlinin zəhməti xeyirxah və
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gərəkli iş kimi tədqiq edilməlidir. Tarixdən yazmaq bizdə çox
vaxt mənfəətpərəst məqsədə xidmət etmişdir. Tarixi məqsəd
yönlü şəkildə yalanlarla saxtalaşdıran bir çox tarixçilərimiz yük
sək ad-san və mənsəbə layiq görülmüş, öləndən sonra isə adları
əbədiləşdirilmişdi. Əsl tarixi ortaya qoymaq, millətin taleyindəki
ağ səhifələri canlandırmaq, tarixin qaranlıq, qəsdən pozulub
itirilmiş səhifələrini işığa tutmaq fədakarlıqdır.
Minaxanım Təkləli,
professor
Şəmistan Nəzirli alovlu Səməd Vurğunçudur. O, həm də
xalqın ölməz igid oğullarının fəaliyyətini kitablara köçürüb,
yenidən xalqa və bütün gələcək nəslə qaytaran dostum, qələm
daşımdır.
Əjdər Fərzəli,
şair, tədqiqatçı
Arxivləri arayıb-axtarmaq, bu ağır zəhmətə qatılmaq, mənə
elə gəlir ki, “iynə ilə gor qazmaq” kimi bir şeydir. Böyük sənətkar
Səməd Vurğunun vəfatından sonra arxiv materiallarını arayıbaraşdırmaq işi nə qədər çətin olsa da, sağlığında vaxtilə onunla
durub-oturanları axtarıb tapmaq bir o qədər ağırdan ağırdır. Bu
işi yerli-yataqlı, köklü-köməcli həyata keçirmək üçün, hər şeydən
əvvəl gərək ürəyində təpərdən başqa, sənətkara böyük məhəbbətin
olsun.
Davud Nəsib,
şair-publisist
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Şəmistan Nəzirli bir neçə ildir ki, respublikanın mərkəzi
mətbuatında, televiziya və radio ilə müxtəlif janrlı yazılarla –
oçerk, reportaj, sənədli-bədii hekayələrlə çıxış edir. Bu yazılar
günün aktual problemlərinə həsr olunur. Onun televiziya ilə təş
kil etdiyi hərbi-vətənpərvərlik mövzusundakı verilişlər, namə
lum qəhrəmanlar haqqındakı söhbətlər tamaşaçıların, xüsusən
gənclərin Vətənə məhəbbətini daha da gücləndirir.
Jurnalist – axtarışçı, tədqiqatçı deməkdir; o, başlıca, ən
mühüm faktları ikinci dərəcəli faktlardan seçməyi, adi əhva
latlardan ciddi ümumiləşdirmələrə gəlib çıxmağı bacarmalıdır.
Jurnalist – operativ, işgüzar olmalıdır. Bütün bu keyfiyyətlər
Şəmistan Nəzirlidə var. Böyük şairimiz Səməd Vurğun haq
qındakı sənədli-bədii hekayələri fikrimizi sübut etmək üçün ən
yaxşı nümunədir. Şəmistan Nəzirli nəinki Azərbaycanı az qala
qarış-qarış gəzib, hətta Moskvada, uzaq Veşenski stanitsasında,
Kabarda-Balkariyada, Orta Asiyada, Gürcüstanda, Ermənistan
da olub, Vurğun haqqında xatirələr toplamışdır. Həmin xatirələr
əsasında yazdığı hekayələr “Ulduz” jurnalında, “Ədəbiyyat və
incəsət”, “Azərbaycan gəncləri” qəzetlərində çap olunmuşdur və
nəhayət, kitab halında buraxılmışdır (“Gənclik”, 1978). Ölməz
şairimizin milyonlarla oxucuları və pərəstişkarlarından biri kimi
mən də bu xidmətinə görə Şəmistan Nəzirliyə minnətdaram.
Sabir Azəri,
nasir, tərcüməçi
Bəzən elə olub ki, bu generalları başqa xalqın nümayəndə
ləri kimi təqdim ediblər. Biz də belə bilmişik. Ancaq Şəmistan
tarixi sənədlərlə həqiqəti aşkar edib. Bu insanların kimliyi ba
rədə mübahisələrə son qoyub. Ümumiyyətlə, Şəmistan Nəzirli,
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zəhmətkeş sənətkarlardandır. O, nədən yazır yazsın məhəbbətlə
yazır. Yazdığı şəxsi olduğu kimi oxuculara təqdim etməyə çalışır.
Faktlara söykənir, onların dili ilə istədiyinə nail olur.
Elşad Qoca,
yazıçı, tərcüməçi
Əziz Şəmistan, “Port-Arturun azərbaycanlı qəhrəmanları”
oçerkini birnəfəsə oxudum. Sənin yazıçı-jurnalist qeyrətinə
heyrət etdim. Arxivlərin kəsif qoxulu tozunu udaraq belə gözəl
tədqiqatı ərsəyə gətirdiyinə görə sənə sağ ol deyir və ürəyimdə
təsis etdiyim qeyrət ordeni ilə təltif edirəm.
Əmir Mustafayev,
yazıçı-jurnalist
Yazıçı-jurnalist Şəmistan Nəzirlini oxuculara S.Vurğun
haqqında topladığı xatirələr tanıdıb. Nə yorulub, nə usanıb,
Vurğun keçən yerləri qarış-qarış gəzib, şairin oturub-durduğu
adamların sorağı ilə haralara getməyib, kimlərlə görüşməyib:
M.Şoloxov, N.Tixonov, B.Polevoy, K.Kaladze, İ.Abaşidze...
“Vurğun keçib bu yerlərdən” kitabından sonra “Vurğun
ömrü”, “Qəribə talelər”, “Əfsanəvi Mixaylo” əsərləri də oxucu
qəlbinə yol tapdı. Əvvəlki mövzuya sədaqətini itirməyən müəllif
hərbi sərkərdələrimiz haqqında da maraqlı yazılar çap etdirmişdir.
Onun “Azərbaycan generalları” kitabı uzun və inadlı axtarışların,
geniş tədqiqlərin məhsuludur. Tezliklə oxucular onun “Qoridən
gələn qatar” sənədli povesti ilə də tanış olacaqlar.
Ş.Nəzirli 1918-1920-ci illərdə milli ordumuzda xidmət etmiş
sərkərdələrimizin faciəli taleyini araşdırmaq kimi həm çətin, həm
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də şərəfli bir işə girişib. O vaxt milli ordunun komandanlığında 21
generalımız olub. Zabit heyəti isə 600 nəfərdən çox idi. Onların
əksəriyyəti qırmızı terror dövründə amansızcasına qətlə yetirilib.
Qəzənfər Qərib,
jurnalist
Təsadüfi deyil ki, ağsaqqal, nüfuzlu yazıçımız Qılman
İlkin “publisist araşdırıcı” adlandırdığı Şəmistan Nəzirlinin
fəaliyyətini səngərdə düşmənlə üz-üzə vuruşan döyüşçülərimi
zin qəhrəmanlığı ilə bərabər tutaraq yazır ki, onun kitablarında
əks olunmuş qiymətli faktları toplamaq böyük zəhmət bahasına
başa gəlir. Müəllifin yaradıcılıq axtarışlarında “onu da duymaq
mümkündür ki... az qala fanatik... kimi tutduğunu buraxmır,
adamlarla söhbətində sözdən söz çəkir. Birinin təsadüfən
ağzından çıxmış bir sözdən yapışaraq onun izinə düşür, naməlum
mətləblərə cığır açır, yorulmadan, arxivlərin tozunu uda-uda
məqsədinə çatanadək axtarışlarını davam etdirir.
Mahmud Mahmudov,
BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin dosenti
Hərbi jurnalist, yüksək intellekt sahibi, ürəyində, şüurunda
Vətən sevgisi gəzdirən Şəmistan Nəzirlini təqdim etməyə elə
bir ehtiyac yoxdur. Çünki onun həyat tərzi, fəaliyyət genişliyi,
yorulmadan öz elinə-ulusuna qələm əlində, ağlı başında xidməti
göz qabağındadır. O, böyük şəxsiyyət kimi həm televiziya
tamaşaçıları, həm oxucu auditoriyası tərəfindən çoxdan təsdiq
edilmişdir. Bu şan-şöhrətin arxasında gərgin arxiv araşdırmaları,
tarixi faktları obyektiv təqdim etmək bacarığı, məntiqli dəlillər,
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ən başlıcası – yorulmadan işləmək,Vətənə namusla xidmət etmək
kimi keyfiyyətlər durur.
“Azərbaycan generalları”, “Cümhuriyyət generalları” kimi
kamil və dərin əsərlər məhz tükənməz enerjiyə malik bir insa
nın qələmindən çıxa bilərdi. Belə dəyərli kitablardan sonra
“Arxivlərin sirri açılır” kimi sanballı, tarixi faktlarla zəngin bir
araşdırmalar məhsulunun ortaya çıxması, zənnimizcə təbii hal
kimi qarşılanmalıdır.
Givi,
gürcü jurnalisti, şair, tərcüməçi
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Şəmistan Nəzirliyə gələn oxucu məktublarından
Hörmətli Şəmistan müəllim salam!
Bu balaca məktubu Sizə yazmaqda məqsədim uzun müddət
ürəyimdə gəzdirdiyim minnətdarlığımı çatdırmaqdır. Minnət
darlığımı ona görə edirəm ki, Siz tozlu arxivlərdə çox əziyyət
lərlə xalqımızın hərb tarixini araşdıraraq, gözəl, cəsur, igid
oğlanlarımızı üzə çıxarıb xalqa tanıtdırırsınız. Düzü, bu minnət
darlığı çatdırmaq üçün çoxdandır fürsət axtarırdım. Sizin
gördüyünüz işlərin mənasını, əhəmiyyətini xalqımız hələ sonralar
daha dərindən başa düşəcəkdir.
Sizə gördüyünüz əzablı, çətin, çox həvəs tələb edən işlərin iz
də, yəni şərəfli işinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
Dərin hörmətlə: Fərəcov Sadıq Əli oğlu
Goranboy şəhəri. 12 mart 1996
***
Salam hörmətli Şəmistan müəllim!
Mən Sizin “Cümhuriyyət generalları” kitabınızı oxudum.
Ümumiyyətlə, Sizin bütün kitablarınızı oxumuşam. Əsərlərinizi
oxuduqca həmişə Sizə ürəkdən “çox sağ olun” deyirdim. Çünki
Sizin bütün yaradıcılığınız Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün
qiymətli tədqiqatdır, sənəddir.
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Şəmistan müəllim, Siz “Cümhuriyyət generalları” kitabınız
la xalqımız üçün çox böyük ərmağan hazırlamısınız. Bu kitabı
oxuyub təsirlənməmək olmur. Çox sağ olun.
Bilirəm ki, bu kitab Sizin neçə-neçə yuxusuz gecələrinizin
məhsuludur.
Sizin hər bir oxucunuz bu kitabdan xalqımızın hərb tarixinə
dair çox şey öyrənəcəkdir. Mənə ağır gəlir...
Azərbaycanda doğulasan, Azərbaycanda böyüyəsən, Azər
baycanda yaşaya-yaşaya Azərbaycanın görkəmli sərkərdələri
haqqında bilməyəsən. Bunu Siz bizim biganəliyimiz saymayın.
Çünki xalqımızın tarixi keçmişini təhrif edən yazıları çox
oxumuşuq. Adam heç cür ağlına sığışdıra bilmir ki, məktəbdə
oxuyan heç bir dərslikdə öz xalqının qəhrəman oğulları haqqında
məlumat ala bilməsin.
Azərbaycan tarixinə dair ötən yüzillikdə yazılan kitabları
tapmaq olmur. Tapılsa da çox az miqdarda. Mən qaxlıyam.
“Cümhuriyyət generalları” kitabında Daniyal bəy Sultan İlisulu
haqqında geniş material var. Mən bu şəxsiyyət haqqında Dümanın
“Qafqaz səfəri”, Məhəmməd Tahirin “Şeyx Şamil” əsərində
oxumuşam. Daha doğrusu, bu kitablarda Daniyal bəy İlisulunun
adı çəkilir.
Şəmistan müəllim, mənim bu iradımla yəqin ki, Siz də
razılaşarsınız, Sizin oxucularınızın stolüstü kitabı olası bu kitab
3 min tirajla çap olunub. Heyf ki, bizim əksəriyyətimizin evində
“Cümhuriyyət generalları” kitabı yoxdur. Təkrar nəşr olunub
satışa buraxılsa çox sevinərik.
İndi isə, necə olub Sizə məktub yazmağım barədə. Mən Qax
Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində işləyirəm. Sizin
Məmməd müəllim Aşurova hədiyyə etdiyiniz bu kitabınız bizim
çox köməyimizə çatıb. Məmməd müəllim bizim çox-çox hörmət
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etdiyimiz bir ziyalıdır. 9 oktyabr Milli Ordumuzun yaranması
günü münasibətilə MKS-də tədbir keçirirdik. Fondu bütün
gəzdim, lazımi ədəbiyyat seçdim. Azərbaycanın hərb tarixinə dair,
sərkərdələrimizdən (əlbəttə XIX əsrin axırı XX əsrin 20-ci illərinə
qədər) material olmadığı üçün Məmməd müəllimə müraciət
etdim. Çünki əvvəl də mən bu kitabı Məmməd müəllimdən alıb
oxumuşdum. Məmməd müəllim çox böyük məmnuniyyətlə bu
kitabı mənə istifadə etməyə verdi.
Şəmistan müəllim, çox sağ olun ki, Azərbaycan xalqına belə
gözəl qiymətli əsər hədiyyə etmisiniz. Allah Sizin ömrünüzü uzun,
canınızı sağ eləsin.
Sizə cansağlığı arzulayıram. Neçə-neçə belə dəyərli əsərlər
yazasınız, bizi sevindirəsiniz. Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Hörmətlə: Sizə çox böyük hörmət bəsləyən oxucunuz
Güllü Əhmədova.
Qax rayonu
1998-ci il, mart
***
...Şemistan Nezirlinin “Vurgun geçip bu yerlerden” adlı
kitabını almışız. Ne var ki, “Vurgun ömrü” kitabını alamadık.
Daha doğrusu öyle bir kitabı bize vermiş degiller...
Arkadaşım Şemistan Nezirli beye imzalayıp gönderdiyi
“Vurgun geçip bu yerlerden” kitabı için çok teşekkürlerimi ve
saygılarımı iletmenizi rica edeceyim. Kitabı baştan sona büyük
bir zevkle okudum. Çok akıcı bir üslupla yazılmış değerli bir eser.
S.Vurgun hakkında bir hayli malumatta edinmiş oldum. Vurgunu
ezelden beri biliyordum, daha doğrusu adını və ünlü bir şair
olduğunu biliyordum, fakat kendi eserlerinden ve ne de onun
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hakkında yazılmış eserlerden okuya bilmiştim. Bu eksikliyimi bir
ölçüde giderdiği için Ş.Nezirli beye bir kere daha teşekkürler.
Cengiz Yurdakul
Ankara,
10.01.1983
***
Αзиз дўст Шамистон Назирли!
Салом. Мактубингизни ўқиб бенихоя хурсанд булдим.
Айниқса, мени ҳикоя хурсанд қилди, икки буюк устозларни
эслаб, хайрли иш қилибсиз. Ҳикоя менга жуда ёкди уни
таржима қилдим. Ўзбекистон маданияти газетасида
босилди. Сизга икки нусха юбормоқдаман. Хат ёзиб туринг.
Вурғун ҳақидаги китоб учун катта раҳмат!
Хурмат билан Раззоқ Абдурашид
2.УП. 80 йил.
Тошкент
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ŞƏMİSTAN NƏZİRLİNİN ƏSƏRLƏRİ
Kitablar
1978
1. Vurğun keçib bu yerlərdən [Mətn]: [sənədli hekayələr]
/Ş.Nəzirli; red. Z.Cavanşirova.- Bakı: Gənclik, 1978.- Kitab 1.120 s.
Kitabın içindəkilər: Mən Səməd Vurğunu görmüşəm; Vurğun
keçib bu yerlərdən; Yaxşılıq; Arabaçı; Obaları oymaq-oymaq...;
Ölüm sevinməsin; İki görüş; Qayaları baş-başadır; Oxşar talelər.
1982
2. Qəribə talelər [Mətn]: [sənədli hekayələr və oçerklər]
/Ş.Nəzirli; red. Ş.Quliyeva.- Bakı: Gənclik, 1982.- 88 s.
Kitabda Əliağa Şıxlinski, ilk təyyarəçi Fərrux ağa Qayıbov,
topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov, müqəddəs Georgi orde
ninin bütün dörd dərəcəsinə layiq görülmüş Sayad Zeynalov və
partizanlarımızın igidliyi işıqlandırılır.
3. Vurğun ömrü [Mətn] /tərt. edən, müqəd. müəl. Ş.Nəzirli;
red. M.Quliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 106 s.
1986
4. Vurğun keçib bu yerlərdən [Mətn] /Ş.Nəzirli; red.
A.Hüseynov; ön söz Səyavuş Sərxanlınındır.- Bakı: Yazıçı, 1986. Kitab 2.- 168 s.
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1988
5. Əfsanəvi Mixaylo [Mətn] /tərt. Ş.Nəzirli; rəssam S.Şatı
kov. - Bakı: Gənclik, 1988.- 86 (2) s.
Kitabda Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin
bacılarının, uşaqlıq və cəbhə dostlarının xatirələri işıqlandırılmış
dır.
1991
6. Azərbaycan generalları [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. T.Mux
tarova.- Bakı: Gənclik, 1991.- 208 s.
Kitabda ad-san qazanmış Kəngərli, Qazax, Qarabağ və Borça
lı süvari alaylarından və məşhur generallar - S.Mehmandarov,
Ə.Şıxlinski, İ.Vəkilov, İ.Usubovun misilsiz xidmətlərindən bəhs
olunur.
1993
7. Qoridən gələn qatar [Mətn]: [sənədli povest] /Ş.Nəzirli;
red. T.Məmmədov; rəssam E.İsmayılov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.206 (2) s.
Kitab ötən əsrlərdə fəaliyyət göstərmiş Qori və Qazax semi
nariyalarının müəllim və tələbələri haqqındadır.
1995
8. Cümhuriyyət generalları [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. R.Fax
ralı; rəy. general Ç.Məmmədov.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1995.211 (1) s.
Kitab 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan
Demokratik hökumətinin sərkərdələri, ilk admiral İbrahim bəy
Aslanbəyov və general Daniyal bəy İlusu haqqındadır.
9. Qacarlar [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. Ə.Ol; rəssam Ədalət.-
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Bakı: “Şur” nəşriyyatı, 1995.- 64 s.
Kitab Qacarlar nəslinin general və sərkərdə oğulları haqqın
dadır.
1996
10. Yaddaşlarda yaşayan Vurğun [Mətn] /Ş.Nəzirli; red.
G.Əmrullah qızı; rəssam N.Rəhimov.- Bakı: Şərq-Qərb, 1996.290 (2) s.
1997
11. Daş Salahlı Məmməd Koxa [Mətn]: [sənədli-bədii
hekayə] /Ş.Nəzirli; red. G.Adıgözəlqızı; rəssam Ədalət.- Bakı:
Şirvannəşr, 1997.- 24 s.
12. Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov
[Mətn] /Ş.Nəzirli.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1997.- 117 (3) s.
1998
13. Qarxunlu Əşrəf bəy [Mətn]: [sənədli povest] /Ş.Nəzir
li; red. M.Mahmudov.- Bakı: Elm və həyat, 1998.- 180 s.
1999
14. Arxivlərin sirri açılır [Mətn] /Ş.Nəzirli; red. R.Faxralı;
rəy. general-leytenant Çingiz Məmmədov; rəssam Ədalət Həsə
nov.- Bakı: Elm, 1999.- 414 (1) s.
1918-ci ildə Milli Ordumuzun təməl daşını qoyan tam
artilleriya generalları Ə.Şıxlinski, S.Mehmandarov və müstəqil
liyimiz uğrunda canından keçən əsgər və zabitlər haqqında.
2002
15. Nəzirli ocağının üç şairi [Mətn] /Ş.Nəzirli; red.
İ.Vəliyev, Z.Mustafayev.- Bakı: “AME”NPB, 2002.- 247 (1) s.
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Kitabda Nəzirli nəslindən olan üç şairin ömür yolu və
yaradıcılığı işıqlandırılıb.
16. Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov [Mətn]
/Ş.Nəzirli; elmi red. akademik Qərib Məmmədov.- Bakı: Zaman,
2002.- 293 (3) s.- Mətn azərbaycan və rus dillərində.
2004
17. General Yadigarov qardaşları [Mətn] /Ş.Nəzirli; red.
Anar İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 32 s.
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истории военно-научного Центра при Министерстве Обороны.

h144g

Библиографийа

Произведения Шамистана Назирли
Книги
2007
995. Первый военный летчик Азербайджана - Фаррух
ага Гаибов [Текст] /Ш.Назирли.- Баку: Polygraphic Produc
tion, 2007.- 40 с.
2012
996. Трагические судьбы Азербайджанских генералов
[Текст] /Ш.Назирли; ред.-консультант И.Гусейнов; перевод
Мираббас; ред. Ш.Рустамов.- Баку: ОКА Оfset, 2012.- 216 c.

Газетно-журнальные статьи
1976
997. Доброе дело [Текст]: [o Самеде Вургуне] /Ш.Назир
ли; перевод М.Фахри //Литературный Азербайджан.- 1976.- 6
июня.- С. 85-87.
998. Я видел Самеда Вургуна [Текст] /Ш.Назирли;
перевод С.Мамедзаде //Литературный Азербайджан.- 1976.6 июня.- С.84.
1978
999. Первый сокол с берегов Куры [Текст]: [о Фаррух
ага Гаибове] /Ш.Назирли; перевод Александр Грич //Лите
ратурный Азербайджан.- 1978.- №7.- С.113-115.

h145g

Шямистан Нязирли
1985
1000. Соратники «Михайло» [Текст]: [о Садыхе
Надирли, Джаваде Хакимли, Микаиле Кулубекове, Фаррухе
Султанове, Кадире Искендерове, Рзе Оруджове которые
воевали вместе с Мехди Гусейнзаде] /Ш.Назирли //Родина
- колыбель моя.- Баку: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1985.С.119-135.
1986
1001. Две встречи [Текст]: [в связи с 80-летием
С.Вургуна на встрече с С.М.Шолоховым и Гайсын Кулиевым]
/Ш.Назирли //Литературный Азербайджан.- 1986.- №9.- С.1217.
1988
1002. ...и битвы, где славно рубились они [Текст]: [о
военачальниках М.А.Шихлинском, Д.Бакиханове, Б.Араб
линском и др.] /Ш.Назирли; записал Т.Мамедов //Бакинский
рабочий.- 1988.- 9 января.- С.4.
1989
1003. Генерал Джафар Мамедзаде [Текст] /Ш.Назирли
//Пионер Азербайджана.- 1989.- 6;8 декабря.- C.3.
1990
1004. Генерал Самед бек Мехмандаров [Текст] /Ш.На
зирли //Пионер Азербайджана.- 1990.- 2,7 февраля.- С.3.
1005. Герои умирают, но их имена остаются [Текст]: [о
генералах-азербайджанцах] /Ш.Назирли //Коммунист Азер
байджана.- 1990.- №10.- С.82-86.

h146g

Библиографийа
1991
1006. Судьбы генералов [Текст] /Ш.Назирли //Бакин
ский рабочий.- 1991.- 13 февраля.- №2.- С.117-118.
1993
1007. Безвинный узник [Текст]: документальная по
весть: [воспоминания Джумшуда Эфендизаде о трагической
гибели Фиридун бека Кочарли] /Ш.Назирли //Gənclik.- 1993.№3.- С.22-26.
1008. О женщинах, провожающих своих близких на
войну [Текст]: [о Нигяр ханум Шихлинской] /Ш.Назирли
//Hərbi bilik.- 1993.- №1.- С.102.
1009. Такие были времена [Текст]: [про военных, гене
ральском и офицерском составе АДР] /Ш.Назирли //Бакин
ский рабочий.- 1993.- 5 января.- С.3.
1996
1010. Две незабываемые встречи [Текст]: [о встрече
Ш.Назирли с Народным поэтом Кабардино-Балкарии Кай
сыном Кулиевым и с выдающимся художником Михаилом
Шолоховым] /Ш.Назирли; перевод Сиявуша Мамедзаде
//Günay.- 1996.- 3;6 августа.- С.4,6.
1999
1011. Герои умирают, но их имена остаются [Текст]:
[о прославленных генералах Азербайджана и военачаль
никах] /Ш.Назирли; перевод Эльчин Шыхлы //Коммунист
Азербайджана.- 1999.- №10.- С.82-86.

h147g

Шямистан Нязирли
2002
1012. Генерал-лейтенант Фарадж бек Агаев-Николай
Николаевич [Текст] /Ш.Назирли; перевела Севда Гамид
Шушалы //Dünyaya açılan pəncərə.- 2002.- 24 декабря.- С.3.
1013. «Ты служил своей стране…» [Текст]: [о Фарис
беке Векилове] /Ш.Назирли //Литературный Азербайджан.2002.- №9.- С.70-71.
2003
1014. Генерал-лейтенант Фарадж бек Агаев – Нико
лай Николаевич [Текст] /Ш.Назирли //Güzgü.- 2003.- 19
февраля.- С.3.
2005
1015. Генерал Джафар Мамедзаде Кавиан [Текст]: ис
торический очерк /Ш.Назирли; перевод Эльдара Сейшела
//Литературный Азербайджан.- 2005.- №3.- С.65-71.
2007
1016. Азербайджанцы – герои Порт-Артура [Текст]: [об
Алиаге Шыхлинском и Самед-бека Мехмандарове] /Ш.На
зирли //Литературный Азербайджан.- 2007.- №3.- С.91-102.
1017. «Достойный увековечения в летописи отечест
ва» [Текст]: [о первом азербайджанском летчике Фаррух
аге Гаибове] /Ш.Назирли; перевод С.Мамедзаде //Зеркало.2007.- 7,14,21,28 апреля.- С.27,28.
1018. Полковник-лейтенант Шамистан Назирли: «Од
ной жизни мало…» [Текст] /беседу вел Исмаил Умудлу
//Зеркало.- 2007.- 31 марта.- С.28.
1019. Упоминая имена погибших героев, мы вос

h148g

Библиографийа
крешаем их [Текст] /Ш.Назирли; беседу вела Светлана
Курочкина //Известия. (спец. приложения Азербайджан).2007.- 20 июля.
2008
1020. Азербайджанцы – герои Порт-Артура: Целый
ряд офицеров-азербайджанцев находился в числе за
щитников Порт-Артура [Текст] /Ш.Назирли //Зеркало.2008.- 15, 22,29 ноября; 6 декабря.- С.34,41.
1021. В память о выдающемся полководце: Страни
цы жизни полного генерала от артиллерии Самед бека
Мехмандарова [Текст] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2008.- 13,
20,27 декабря.- С.34.
1022. Военнослужащие – племянники генерала
Алиага Шихлинского [Текст] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2008.6, 13,20,27 сентября; 4 октября.- С.40,42,33,41,44.
1023. Генерал – ученый [Текст]: [об Алиаге Шихлин
ском] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2008.- 14,21,28 июня; 5,12,19,26
июля; 2,9 августа.- С.33;34;41.
2009
1024. Азербайджанцы - герои Порт-Артура: Архивные
документы с именами наших отважных сынов изучены
не до конца [Текст] /Ш.Назирли //Каспий.- 2009.- 12,19,26
сентября.- С.8,10.
1025. Бои за Карабах - 1920-й [Текст]: документальный
очерк /Ш.Назирли; перевод Эльдара Шарифова-Сейшельско
го //Литературный Азербайджан.- 2009.- №3.- С.120-130.
1026. В память о выдающемся полководце: Страницы
жизни полного генерала от артиллерии Самед бека Мех

h149g

Шямистан Нязирли
мандарова [Текст] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2009.- 13,20,27
декабря; 10,17 января.
1027. Вершина ратного полета: Первый военный
летчик-азербайджанец Фаррух ага Гаибов [Текст] /Ш.На
зирли //Каспий.- 2009.- 28 февраля; 7 марта.- С.13.
1028. Генерал Джафар Мамедзаде [Текст] /Ш.Назирли
//Зеркало.- 2009.- 25 июля; 1 августа.- С.34.
1029. Двадцатый год: бои в Карабахе: Национальной
армии посвящается [Текст] /Ш.Назирли //Каспий.- 2009.20 июня.- С.9-10.
1030. Две незабываемые встречи [Текст]: ко дню рож
дения Самеда Вургуна /Ш.Назирли; перевод Сиявуш Ма
медзаде //Зеркало.- 2009.- 20 марта; 4 апреля.- С.34.
1031. Михайло и его соратники [Текст] /Ш.Назирли
//Каспий.- 2009.- 21 ноября; 5 декабря.- С.9;10-11.
1032. Первый адмирал - азербайджанец [Текст]: [Иб
рагим бек Асланбеков] /Ш.Назирли //Каспий.- 2009.- 14
февраля.- С.14.
1033. Полковник Даниял бек Галладжов: Отважному
военачальнику Национальной армии посвящается
[Текст] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2009.- 30 мая.- С.42; Каспий.2009.- 31октября.- С.9.
1034. Соколы первой Республики: Жизненный и
ратный путь героев заслуживает бережного изучения
[Текст] [летчики Азербайджанской Демократической
Республики – Фиридун Мирза Сейфулла оглу Гаджар (18901920), Асад Алиев (1900-1969) и Теймур Мустафаев (18961981)] /Ш.Назирли //Каспий.- 2009.- 30 мая.- С.9.
1035. Соратники «Михайло» [Текст]: [о Садыхе Надир
ли, Джаваде Хакимли, Микаиле Кулубекове, Фаррухе Сул

h150g

Библиографийа
танове, Кадире Искендерове, Рзе Оруджове, которые воевали
вместе с Мехди Гусейнзаде] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2009.- 8,
15, 22, 29 августа; 5 сентября.- С.34.
1036. Судьба генерала: Самед бек Мехмандаров на
фронтах Первой мировой войны; Самед бек Мехманда
ров в период Азербайджанской Демократической Рес
публики [Текст] /Ш.Назирли //Каспий.- 2009.- 25 июля; 1, 8
августа.- С.11,9.
1037. Фамилия моя русская, но плоть от плоти я азер
байджанец: любил повторять генерал Эйбат Эйбатов
[Текст] /Ш.Назирли; перевод М.Мамедова //Зеркало.- 2009.7 марта.- С.41.
2010
1038. Безвинный узник [Текст]: документальная по
весть: [воспоминания Джумшуда Эфендизаде о трагической
гибели литератураведа Фиридун бека Кочарли] /Ш.Назирли
//Каспий.- 2010.- 9 января.- С.10.
1039. Веление судьбы генерала: Фамилия у него рус
ская, но плоть от плоти он – азербайджанец [Текст]:
[генерал Эйбат Эйбатов] /Ш.Назирли //Каспий.- 2010.- 3
апреля.- С.10-11.
1040. Военный министр Южного Азербайджана:
Генерал Джафар Мамедзаде верил в победу [Текст]
/Ш.Назирли //Каспий.- 2010.- 13 февраля.- С.10.
1041. Генерал Габиб бек Салимов…: (1881-1920) [Текст]
/Ш.Назирли //Зеркало.- 2010.- 28 мая; 5 июня.- С.33,41.
1042. Генерал Мурад Герай бек Тлехас: или рассказ
о трагической судьбе полководца [Текст] /Ш.Назирли
//Зеркало.- 2010.- 19, 26 июня.- С.34,33.

h151g

Шямистан Нязирли
1043. Генералы - жертвы 37-го… [Текст]: [генералмайор Гамбай Везиров, комиссар Гейдар Везиров, генерал
Джамшид хан Нахчыванский] /Ш.Назирли //Зеркало.- 2010.28 августа; 4,18,25 сентября; 2,9 октября.- С.34.
1044. Первый генерал Национальной армии [Текст]
/Ш.Назирли //Зеркало.- 2010.- 24, 31 июля.- С.33.
1045. Служение народу: Первому генералу Нацио
нальной армии АДР посвящается [Текст] /Ш.Назирли
//Каспий.- 2010.- 24 апреля.- С.9.
1046. Служение Отечеству [Текст]: генерал кавалерии
Гусейн хан Нахчыванский (1863-1919); генерал Абдулга
мид бек Гайтабашы (1884-1920); генерал-лейтенант Мамед
бек Сулькевич (1865-1920); генерал Фиридун бек Везиров
(1850-1925); генерал-майор Ибрагим ага Усубов (1875-1920)
/Ш.Назирли //Зеркало.- 2010.- 16,23 октября; 6,13,20, 27,30
ноября.- С.41,34,33.
2011
1047. В поисках правды: «Колыбельная» генерала
Фиридун бека Везирова [Текст] /Ш.Назирли //Каспий.2011.- 10 декабря.- С.10.
1048. Генерал Габиб бек Салимов [Текст] /Ш.Назирли
//Каспий.- 2011.- 5 февраля.- С.9-10.
1049. Генерал-губернатор Бакинского укрепрайона:
Повесть о трагической судьбе Мурада Герай бека Тлехаса
[Текст] /Ш.Назирли //Каспий.- 2011.- 16 апреля.- С.9-10.
1050. Генерал-топограф: Выдающемуся ученому и
полководцу Ибрагиму ага Векилову посвящается [Текст]
/Ш.Назирли //Каспий.- 2011.- 16,23,30 июля; 6 августа.
1051. Генералы Гаджары [Текст] /Ш.Назирли //Каспий.-

h152g

Библиографийа
2011.- 14,21 мая.- С.9-10.
1052. Две встречи: Или история одной фотографии
[Текст]: [о Самеде Вургуне] /Ш.Назирли //Каспий.- 2011.- 19
февраля.- С.9.
1053. Извинительная миссия в Петербург, или о том,
как благодаря принцу Хосрову Мирзе Гаджару удалось
избежать третьей войны с русскими [Текст] /Ш.Назирли
//Каспий.- 2011.- 18,25 июня; 9 июля.- С.10.
1054. Последние дни жизни [Текст]: документальный
рассказ [об Алиаге Шихлинском] /Ш.Назирли //Зеркало.2011.- 17, 24 сентября.- С.41.
1055. Последний день генерала: Мамед бек Сульке
вич держался с достоинством перед расстрелом [Текст]
/Ш.Назирли //Каспий.- 2011.- 12 марта.- С.10.
1056. Странная судьба [Текст]: [о Векиловах] /Ш.Нази
рли //Каспий.- 2011.- 13,20 августа.- С.10.
2012
1057. Адъютант Наполеона [Текст]: Рустам бек Кара
баглы обладатель ордена «Почетного Легиона» /Ш.Назирли
//Каспий.- 2012.- 8-14 сентября.- С.13.
1058. Генерал кавалерии Гусейн хан Нахчыванский
[Текст] /Ш.Назирли //Каспий.- 2012.- 11 февраля.- С.11.
1059. Генерал Ибрагим ага Усубов: Его без суда и
следствия расстреляли на острове Наргин [Текст] /Ш.На
зирли //Каспий.- 2012.- 17 марта.- С.10.
2013
1060. Встреча [Текст]: документальный рассказ [о Самед
Вургуне] /Ш.Назирли //Каспий.- 2013.-№44.- 23-29 ноября.С.21.

h153g

Шямистан Нязирли
1061. «История – такая же точная наука, как и мате
матика» [Текст] /Ш.Назирли; беседу вел М.Мамедов //Зер
кало.- 2013.- 12 октября.- С.7.
1062. Рука моя осталась протянутой [Текст]: Страницы
послевоенной судьбы шейха Шамиля и его семьи /Ш.Назирли
//Каспий.- 2013.- 12-18 октября.- С.19.

h154g

Библиографийа

О Шамистане Назирли
1986
1063. Насиров, В. Об изучении творчества М.А.Шоло
хова во взаимосвязи с родной литературой учащихся [Текст]:
[в статье говорится о том как Ш.Назирли взял интервью
у Михаила Александровича и опубликовал его в газете
«Ədəbiyyat və incəsənət» 24 мая 1975 года] /В.Насиров //Рус
ский язык и литература в азербайджанской школе.- 1986.№1.- С.35-37.
1991
1064. Есть у улицы имя [Текст]: [о книге Ш.Назирли
«Генералы Азербайджана»] //Бакинский рабочий.- 1991.- 31
октября.
1993
1065. Абаскулиева, Э. Возвращение памяти [Текст]
/Э.Абаскулиева //Бакинский рабочий.- 1993.- 27 мая.- С.2.
1996
1066. Великому поэту и человеку посвящается [Текст]:
[о научно-практической конференции «Солнце азербай
джанской поэзии ХХ века», посвященной 90-летию со дня
рождения Народного поэта С.Вургуна 27 марта 1996 года в
актовом зале Государственной библиотеки им. М.Ф.Ахундова.
Конференцию вел журналист-исследователь Ш.Назирли]
/АзерТАдж //Азербайджан.- 1996.- 30 марта.

h155g

Шямистан Нязирли
1997
1067. Бабаев, К. Рождение новой традиции [Текст]:
[день памяти династии Бакихановых. Один из инициаторов
Шамистан Назирли] /Кадир Бабаев //Вышка.- 1997.- 28
ноября-4 декабря.- С.2.
1998
1068. Касумова, Е. Это были незабываемые дни [Текст]:
[проведенное мероприятие в дом-музее Уз.Гаджибекова
80-летие Азербайджанской Демократической Республики
присутствовал и Шамистан Назирли] /Елизавета Касумова
//Бакинский рабочий.- 1998.- 10 июня.- С.3.
2003
1069. Шахсевенли, З. «Не я на чужбине,- она во мне…»
[Текст]: [в статье Ш.Назирли рассказывает про генерала
Мамед Садыг бея Агабейзаде] /Зульфугар Шахсевенли //Гю
най.- 2003.- 17 мая.- С.5.
2004
1070. Оруджев, Н. Под командованием С.Мехмандарова
был 30 тысяч солдат и офицеров [Текст]: славные традиции
азербайджанских генералов [автор рассказывает об этой теме
мнение известного военного историка Шамистана Назирли]
/Н.Оруджев //Зеркало.- 2004.- 8-14 мая.- С.8.
1071. Умудлу, И. Литературное воровство – вещ нели
цеприятная [Текст]: Его жертвой стал известный военный
историк, сотрудник Минобороны, полковник-лейтенант
Шамистан Назирли /И.Умудлу //Зеркало.- 2004.- 16 марта.С.7.

h156g

Библиографийа
1072. Умудлу, И. Плагиат наказан весьма оригинально
[Текст]: Суд обязал литературных воров переиздать книгу
за свой счет и передать потерпевшему историку его труд
/И.Умудлу //Зеркало.- 2004.- 27 апреля.- С.8.
1073. Шахсевенли, З. Не стреляйте в генерала! [Текст]:
[в статье Ш.Назирли рассказывает о генерале Джамшид хан
Нахчиванском] /Зульфугар Шахсевенли //Гюнай.- 2004.- 9
октября.- С.10.
2005
1074. 12 августа 1942 года [Текст]: [родился Шамистан
Назирли - календарь газеты] //Зеркало.- 2005.- 6 августа.- С.2.
2007
1075. Бабаев, Б. Летчик Фаррух ага Гаибов [Текст]:
[о книге Шамистана Назирли «Первый военный летчик
Азербайджана Фаррух ага Гаибов»] /Б.Бабаев //Бакинский
рабочий.- 2007.- 14 июля.
2009
1076. Ахундова (Гаибова), Ф. Беспримерный героизм
[Текст]: [о книге Ш.Назирли о Фаррухе Гаибове] /Ф.Ахундо
ва //Zəfər qalası.- 2009.- 15-31 марта.- С.5.
1077. Мири, М. Героические страницы отечественной
истории: Исследователь Шамистан Назирли издал еще
одну книгу [Текст]: [о книге «Карабахские бои 1920 года»]
/М.Мири //Зеркало.- 2009.- 25 июня.
2011
1078. Мамедов, М. Здесь ковалось будущее нации: По
весть Ш.Назирли «Поезд, следующий из Гори» издан во

h157g

Шямистан Нязирли
второй раз с дополнениями [Текст] /М.Мамедов //Зеркало.2011.- 4 июня.- С.27.
2012
1079. Бабаев, Р. Упоминая имена погибших, мы воскре
шаем их [Текст]: [о книге Ш.Назирли «Трагические судьбы
азербайджанских генералов»] /Рагим Бабаев //Бакинский
рабочий.- 2012.- 29 марта.- С.4.
1080. Мамедов, М. Настольный календарь с фотографи
ями азербайджанских генералов [Текст]: [Открытое акци
онерное общество «Ряван сыгорта» выпустило одноименный
настольный календарь. Автором-составителем является Ша
мистан Назирли] /М.Мамедов //Зеркало.- 2012.- 7 января.С.7.
1081. Мамедов, М. «Трагические судьбы азербайджан
ских генералов» [Текст]: Так называется новая книга Шамис
тана Назирли /М.Мамедов //Зеркало.- 2012.- 13 марта.- С.7.
1082. Мири, М. Доблестный полководец и поэтичес
кий души человек: Таким предстает генерал Али Ага Ших
линский в новой книге исследователя Шамистана Назирли
[Текст] /М.Мири //Зеркало.- 2012.- 23 июня.- С.9.
1083. С юбилеем, коллега! [Текст]: поздравление кол
лектива редакции газеты «Зеркало» //Зеркало.- 2012.- 11
августа.- С.5.

h158g

Библиографийа

KÖMƏKÇİ GÖSTƏRİCİLƏR
Əsərlərinin əlifba göstəricisi
A.Bakıxanov general imiş ..... 177
Abdulla ağa Şıxlinski ..... 279
Abşeron süvari alayı ..... 555
Abutalıb demiş... ..... 130
Acı tale - güllələnmiş generallar ..... 390
Acı tale ..... 280, 306, 572
Açılmamış səhifələr ..... 137
Admiral Aslanbəyov kimdir? ..... 307
ADR-in süqutuna qədər Azərbaycanda 69 general olub ..... 556
Aftab xalanın düşüncələri ..... 122
Ağa Məhəmməd şah Qacar ..... 468
Ağartı istehsalı artır ..... 51
Ailə xoşbəxtliyi ..... 377, 391
Alicənablıq və fitnəkarlıq ..... 220
Alim-general ..... 665
Anam mənim; Sən çağır məni ..... 62
“Annax bəy” şeirinin tarixi ..... 203
Arabaçı ..... 87
Arxasıza arxa ol ki... ..... 152
Arxivlərdən gələn “Səslər” ..... 413
Arxivlərin sirri açılır ..... 14
Aşıq Əsədin bir müxəmməsi ..... 246
Aşıq İbrahimin Körpülü əhvalatı ..... 204
Aşıq Şakirin səsini mən ilk dəfə yeniyetmə və gənclik illərimdə
eşitmişəm ..... 573

h159g

Шямистан Нязирли
Aşurovun... məhəbbəti ..... 221
Ata fərəhi ..... 153
Avey dağının övladları ..... 247
Avrora yenə də atəş açır? ..... 248
“Ay çiçək” müəllifi ilə görüş ..... 178
Ayrılıq sazını özüm çalmışam... ..... 167
Azərbaycan əsgəri ..... 325
Azərbaycan generalları ..... 6, 378
Azərbaycan Milli Ordusu 1918-ci ildə necə yaranıb? ..... 730
Azərbaycan oğulları Stalinqrad döyüşlərində ..... 735
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Zəroş xanım
Həmzəyeva ..... 441
Azərbaycan sərkərdələrinin faciəsi ..... 414, 469
Azərbaycanda ordu quruculuğunun ilk admiralı ..... 392
Azərbaycanın igid oğlu: General-mayor Tərlan bəy
Əliyarbəyov ..... 642
Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux ağa Qayıbov ..... 21
Azərbaycanın ilk vitse-admiralı ..... 736
Azərbaycanın milli ordusu necə yaranıb? ..... 509
Azərbaycanın vitse-admiralı Qasım¬bəyov Həmid Həbib
oğlunun 70 yaşı tamam oldu ..... 281
Azərbaycanlı generallar “çələngi” ..... 222
B.Ərəblinski kimdir? ..... 154
Babək Aruslunun şeirləri Türkiyə mətbuatında ..... 666
Badisəba ananın Şəki ünvanı ..... 688, 731
Badisəba ananın ünvanı ..... 533
Bağbanın sözü ..... 117
Bağır Maratlı ..... 83
Baxış Mehdiyev əsl zabit idi ..... 442
Bakıxanovların sonuncu ..... 748

h160g

Библиографийа
Başkənd döyüşü və “Hamlet” şeiri ..... 667
Beş günlük qonaq ..... 26, 205, 737
Bəlalarımızın köklü səbəblərini öyrənməliyik ..... 689
Bəyin nökəri; Adam qorxuzursunuz?; Bu nə fışqırıqdır ..... 574
Bilin ki...; İlahi sənə min şükür; Özünü də assan...; Bəlkə heç
ölməyəcəkdi ..... 575
Binələri çadır-çadır ..... 223
Bir ana tanıyırdım ..... 206
Bir cüt yarpaq ..... 35
Bir daha polkovnik Rüstəm bəy Qarabağlı haqqında (17811845) və yaxud erməni fitnəkarlığı yeni qiyafədə ..... 643, 690
Bir döyünən ürəklər ..... 54
Bir gecənin qonağı ..... 749
Bir görüşdən xatirə ..... 249, 717
Bir nəğmədir onun ömrü... ..... 88, 576
Bir nəslin generalları ..... 577
Bir şeirin tarixi ..... 155, 703
Bir şəklin iziylə ..... 84, 112, 156
Bir şəklin taleyi ..... 250, 578
Bir şəklin taleyi, tariximizin foto həyatı ..... 251
Bizə hər şeyin dəxli var; Mükalimə ..... 252
“Bizim elli şairlər” kitabından seçmələr ..... 579
Bizim mayakımız ..... 44
Bolşeviklərə qarşı üsyan: Tarixdən sə¬hifələr ..... 534
Borcumuzdur bu ehtiram ..... 347
Borçalının general oğulları ..... 580
Boş vədlər və etinasızlıq ..... 63
Böyük “Əkinçi”lər ailəsi ..... 581
Böyük Kəngərli nəslinin generalları ..... 443
Böyük qüvvə ..... 64

h161g

Шямистан Нязирли
Bu da bir generallıq ..... 738
Bu da bir tarixdir... ..... 644
Bu il seminariyaya dövlət hesabına qəbul olmaya¬caq ..... 732
“Bu işlərə yekun vurmağa ömrüm çatmayacaq” ..... 668
Burada dənizçilər istirahət edirlər ..... 55
Bütöv sözlü insan ..... 348
Cəsur general ..... 393
Cıdırda görüş ..... 138
Cümhuriyyət generalları ..... 8, 282
Cümhuriyyətin hava şahinləri ..... 669
Cümhuriyyətin səma şahinləri ..... 349, 415, 670
Çağırış ..... 157
Çay dəsgahı ..... 179
Çox hörmətli İsa bəy, salam! ..... 379
Daim axtarışda və Paşa yadigarı ..... 394
Dalğalı adalar ..... 85
Darılmaq istəməz ..... 444
Daş Salahlı Məmməd Koxa ..... 11, 308
“Demə Səməd Vurğun gəldi-gedərdi” ..... 510
Dəmir iradəli sərkərdə ..... 350
Dərman sexdə yaranır ..... 45
Dərya Məhəmməd ..... 326
Dəvriş Mahmud ..... 283
Dikaya diviziya ..... 557
Dikaya diviziya, yoxsa... ..... 395
Diktatorun qəzəbindən qorxmamaq... ..... 718
Doğma yerlərin ətri ..... 535
Doğrular daim yaşayacaq! ..... 750
Dostlara təbrik məktubu ..... 224
Dostluğun gücü ..... 131

h162g

Библиографийа
Dövran ..... 416, 445, 470, 471, 472, 536
Dünyada bütün yaxşı adamlar şeir yazıb ..... 208
Ehsan xan Kəngərli ..... 511, 582
El şairi Molla Əsgər Nəziroğlu ..... 473
Elə yazın ki... ..... 76
Elxanın mizrabı ..... 86
Ellər vurğunu ..... 645
El-oba zarafatları ..... 123
Etiraf edirəm qəlbən... ..... 253
Əbdürrəhman ağa Dilbazov ..... 474, 512
“Ədalət” qəzetinin baş redaktoru Aqil Abbas cənablarına! ..... 513
Ədəbi-bədii gecə ..... 158
Əfqanıstan qurbanları ..... 327
Əfsanəvi Mixaylo ..... 5, 27
Əhməd Cavadın bir şeiri ..... 514
Əliağa Vahidin irsi; Meyxana ..... 328
“Əlim uzanıqlı qalıb...” ..... 646
Əlimdə qələm!; “Onlar bizim fəxrimizdir” ..... 329
Əlimdə qələm, qəlbimdə vətən sevgisi ..... 515
Əliyev adına dəstə ..... 77
Əlyarbəyov Tərlan bəy Abdulla bəy oğlu ..... 558
Əlyazmalar heç vaxt yanmır ..... 751
Əməl bacıları ..... 74
Əməyimin məhsuludur; “Dayday” gələcək ..... 583
“Ərəblinski” əhvalatı ..... 396
Əyani təşviqat kömək edir ..... 56
Əzabkeş insanın xatirələri ..... 475
Əzizlərdən gələn məktub ..... 254, 380
Fakt olan yerdə ..... 225
Fevral ayında hərb tariximizdə nələr olmuşdur? ..... 417

h163g

Шямистан Нязирли
Firudin bəy və nadir şəkillər ..... 647
Gecikmiş vüsal ..... 584
General ..... 189
General Bakıxanovlar ..... 180
General Cavad bəy Şıxlinski ..... 255, 330
General Cəfər Məmmədzadə ..... 190, 397, 476
General Cəmşid xan Naxçıvanski ..... 691, 752
General Əjdər Xaspoladov ..... 191
General Əliağa Şıxlinski ömrü ..... 18, 671, 672
General Əliağa Şıxlinski və silahdaşları ..... 25
General Əliağa Şıxlinskinin hərbçi qardaşoğulları ..... 692
General Əliağa Şıxlinskinin xatirəsi anıldı ..... 537
General Əliağa Şıxlinskinin ömrünün əsas tarixləri ..... 284
General Əliağa Şıxlinskinin ömür yolu ..... 648
General Əliağa Şıxlinskinin şeirləri ..... 516
General Əmir Kazım Mirzə Qacar ..... 477
General Fərəc bəy Ağayev ..... 478
General Firudin bəy Vəzirov ..... 285, 517, 538, 560
General Hacıbaba Zeynalov ..... 181
General Heybət Heybətov ..... 753
General Heybət Heybətovun döyüş yolu ..... 704
General Həbib bəy Səlimov ..... 418, 479, 518, 539, 649
General Həsən bəy Ağalarov ..... 168
General Hüseyn xan Naxçıvanski ..... 446
General İbrahim ağa Usubov ..... 147
General Kamil Məmmədov ..... 209
General Kəlbalı xan Naxçıvanski;
İsmayıl xan Naxçıvanski ..... 419
General Kəlbalı xan ..... 447
General Kəlbalı xan Naxçıvanski ..... 169

h164g

Библиографийа
General Mahmud Əbilov ..... 480
General Mehmandarovun son günləri ..... 210
General Məmmədrəfi Kamil Məmmədov ..... 192
General Mirzə Kazımbəy Talışxanov ..... 193
General Murad bəy Tlexasın faciəli taleyi ..... 561
General Murad Gəray bəy Tlexas ..... 585
General Naxçıvanskilər ..... 194
General S.Mehmandarov ilk hərbi nazirimiz olub ..... 331
General Səməd bəy Mehmandarov ..... 207, 211
General Səməd bəy Mehmandarov
Port-Artur döyüşlərində ..... 481, 586, 693
General Tağıyev marşı ..... 227, 420
General Usubov ..... 159
General Usubov... Xatırlayırıq! ..... 754
General Yadigarov qardaşları ..... 17, 540, 562, 694
Generala alim qayğısı ..... 541, 559
Generala yazılan şeir ..... 256
Generalın müraciəti ..... 286
Generalın şeirləri ..... 148, 195, 287, 542
General-qubernator Məmməd Koxanın acı taleyi ..... 673
Generallar gülləyə düzüləndə... ..... 719
Generallar: Mirkazımbəy Talışxanov;
Əsəd¬bəy Talış¬xanov ..... 228
Generallar: Nərmin xanımla müsahibə ..... 229
Generallar: Yadigarov qardaşları ..... 230
Generalları qurd-quşa yem olan millət ..... 448, 587
Generallarımız ..... 332
Generallarımızla fəxr edə bilərik ..... 695
General-leytenant Balakişi bəy Ərəblinski ..... 231, 482, 563
General-leytenant Fərəc bəy Ağayev –

h165g

Шямистан Нязирли
Nikolay Nikolayeviç ..... 543
General-leytenant Fərəc bəy Ağayev ..... 519, 544
General-mayor Əsədulla bəy Yadigarov; General-mayor
Tərlan Əliyarbəyov ..... 564
General-mayor Qambay Vəzirov ..... 483
Genrallarımızın sorağında ..... 232
Gələcəyin şəfəqi ..... 133, 149, 755
Gərgin axtarışlar, gözəl nəticələr ..... 78
Görkəmli admiral general Əliağa Şıxlinski haqqında ..... 288
Görkəmli sərkərdələrimiz: General Daniyal bəy İlisulu ..... 257
Görkəmli yazıçı, gözəl insan ..... 309
Görünmə gözümə ..... 92
Gözlərə nur gəlir ..... 104
Güllələnmiş Azərbaycan generalları ..... 20, 22, 449
Güllələnmiş Azərbaycan generallarından bir qismi ..... 674
Gülüş otağı: Deyirlər ki... ..... 381
Günahsız məhbus ..... 565, 720, 756
Günəşin ilk şəfəqləri hara düşür... ..... 588, 650
Günyaz Nəzirli ..... 170, 258
Günyazı xatırla barı ..... 259
Günyazın kitabı çıxsa yaxşıdı ..... 260
Hacı Rəhim Ağa Dilbazov Vəhidi (1822-1874) ..... 589
Halal şəxsiyyət ..... 351
Halallıq ..... 651
Hamlet həqiqi vətənpərvərdir ..... 398
“Heç kim güllələnməsin...” ..... 739
Heç vaxt unutmadığım Yusif Alı oğlu ..... 705
Həqiqət uğrunda döyüşən qələm ..... 520
Həlak olanın adını yad etmək onu həyata qaytarmağa
bərabərdir ..... 352

h166g

Библиографийа
Hər bir dühanın xəzinəsindən ..... 652
Hərb tariximiz öyrənilir ..... 262
Hərb tariximiz tədqiq olunacaq ..... 261
Hərb tariximizdə nələr olmuşdur? ..... 450, 484, 485, 521
Hərb tariximizdən ..... 333, 353, 451, 486
Hərbçi Vəkilovlar - nəsillərə nümunə ..... 452
Hərbi layihə ..... 289
Hərbi mətbuat tariximizdən ..... 290
Hərbi şərqilərimiz ..... 291
Hərbi tariximizin açılmamış daha bir səhifəsi ..... 334
Hərbi təhsil dalınca ..... 757
Həsən bəy Ağalarov ..... 487
Həsən bəy Zərdabinin Hənifəsi və ya iki məşəl ..... 382
Həsənin əməli ..... 132
Həzi ilə görüş ..... 721
Hiylə ..... 182
Hörmət ..... 113
Hörmətli redaksiya! ..... 233
Hünər ..... 234, 335
Hüseyn xan Naxçıvanski ..... 421, 453
“Xalq Səməd bəy Mehmandarovu sevir və
ona inanırdı” ..... 522
Xalq yazıçısının iki məktubu ..... 696
Xalqımızın tanımadığı 54 azərbaycanlı general haqqında ilk dəfə
tədqiqat aparmaq mənə nəsib olub ..... 399
Xalqın qəlbində yaşayan Səməd Vurğun ..... 675
Xanbaba xan Mirzə Qacar ..... 488
Xatirə ..... 196
Xatirələr ..... 93
Xeyirxahlıq unudulmur ..... 235

h167g

Шямистан Нязирли
Xilaskar ..... 400
Xoştəb Nazir ..... 183, 263, 590
İgid ölər, adı qalar ..... 212
İki epizod; Şairin cavabı; Vurğunun izi... ..... 354
İki görüş ..... 355
İki görüş: Nalçik səfəri; şair Qaysın Quliyev və M.Şoloxovun
yanında; Arxasıza arxa ol ki... ..... 356
İki qoşma, bir şəkil ..... 150
“İki Sahil” qəzetinin redaktoru Vüqar Rəhimzadə
cənablarına ..... 383
İkinci Azərbaycan təyyarəçisi ..... 740
İkinci Azərbaycan təyyarəçisi kim olub? ..... 197
İkisi də ..... 68
İlahi, Sənə min şükür; Cənnət görünsün;
Mən Mirzə deyiləm ..... 591
İlisulu generalın faciəsi ..... 236, 357
İlk admiralımız ..... 489
İlk admiralımız kim olub yaxud hərbi dənizçilik tarixinə
bir nəzər ..... 336
İlk admiralımız: Bələdçi qızın dedikləri; Sənədlərdən soraq
aldım; Mənbələrdən gələn səslər; Admiralın ömür yolu;
Qəribə xoş bir təsadüf; Admiral həm də alimdir ..... 292, 337
İlk azərbaycanlı admiral ..... 697
İlk buraxılış ..... 237
İlk generalımız ..... 338
İlk hərbi memuarımız ..... 490
İlk hərbi redaktorlarımız ..... 293
İlk hərbi şəfqət bacısı ..... 294, 358, 545
İlk maarif işığı ..... 184
İlk milli xəritəmiz ..... 310

h168g

Библиографийа
İlk səma şahinimiz ..... 107, 311, 491
İncə qəlbli, şair təbli sərkərdə ..... 492
İntizarın sonu ..... 124, 653, 676
İsmayıl xan Kəngərli (Naxçıvanski) ..... 454
İsmayıl xan Naxçıvanski ..... 455
“İstedadları qoruyun...” ..... 171
İstiqlal mücadiləmizin qəhrəmanlarından biri ..... 422
İşdən sonra ..... 57
İyirminci ildə Qarabağ döyüşləri ..... 456, 493, 706
Kapitan-şair Mustafa ağa Həsən ağa oğlu Qiyasbəyov
(1824-1873) ..... 592
Kazımağa Salik Şıxlinskinin bayatı boxçası ..... 339
Kazımbəyli Cahangir bəy ..... 593
Kəngərlinin son generalı ..... 213
Kəsəmənli Şirin bəy ..... 594
Kimdir general Heybətov? ..... 214
Kişi sözü ..... 238
Knyaz-podpolkovnik Mehdiqulu xan Usmiyev ..... 546, 595, 698
Komissar Heydər Vəzirov ..... 494
Komissar Heydər Vəzirov; 37-nin general qurbanları; Sahibə
xanımla söhbət ..... 264
Komissar Sarı Şəmistan ..... 699
Kor şair ..... 265
Kölgələrə işıq düşür... ..... 312
Körpü-keçid lazımdır ..... 39
Körpülü həsrəti (və onun tarixi haqqında
bilgilərdən) ..... 34, 495
Krım dəftəri ..... 19, 105, 108, 596
Krım uğrunda döyüşlərdə ..... 139
Qabil və xoşbəxt şair ..... 707

h169g

Шямистан Нязирли
Qacaq Kərəmin anası və babası ..... 655
Qacar Əmənulla Mirzə Bəhmən Mirzə oğlu ..... 597
Qacar Əmir Kazım Mirzə Bəhmən Mirzə oğlu ..... 598
Qacar Feyzulla Mirzə Bəhmən Mirzə oğlu ..... 599
Qacar Xosrov Mirzə Bəhmən Mirzə oğlu ..... 600
Qacar Məhəmməd Mirzə ..... 601
Qacar Seyfulla Mirzə Bəhmən Mirzə oğlu ..... 602
Qacar Sədrəddin Mirzə ..... 603
Qacarlar ..... 9
Qacarlar nəslinin general oğulları ..... 677
Qacarlar: General Əmənullaxan Qacar; Əlahəzrət yoldaş hərbi
Nazirə; General-mayor Feyzulla Mirzə Qacar; Polkovnik
Şahzadə Seyfulla Bəhmən Mirzə oğlu Qacar; Polkovnik
Şahzadə Xosrov Mirzə Qacar ..... 340
Qacarlara münasibətimizi dəyişməliyikmi? ..... 547
Qaçaq Kərəmi doğan ana ..... 401, 654
Qaxda Səməd Vurğun muzeyi ..... 656, 741
Qarabağ döyüşləri ..... 457
Qarxunlu Əşrəf bəy ..... 13, 402
Qarxunlu Əşrəf bəy haqqında kitab ..... 403
Qaydadır, yaradan yaşayacaqdır ..... 384
Qayğı ..... 75
Qayıbov Bahadur Hüseyn Əfəndi oğlu ..... 604
Qayıdacağam! ..... 69
Qaytabaşı Əbdülhəmid bəy Şərif bəy oğlu ..... 605
Qazax Müəllimlər Seminariyası ..... 606
Qazax seminariyası ..... 523
Qazax seminariyası və seminariya binasını
kim bağışlayıb? ..... 423
Qazax seminariyası: Binanı kim tikib? ..... 215

h170g

Библиографийа
Qazax seminariyasına binanı kim bağışladı? ..... 657
Qəfil gələn qonaq ..... 185
Qəhrəmanların sorağında ..... 172
Qələbə bayraqlı əsgər ..... 125
Qəribə tale ..... 109
Qəribə talelər ..... 2
Qəribə təsadüf ..... 186
Qəsəbə yaşıllaşır ..... 46
Qəzənfər ömrünün işığı ..... 607
Qiymətli tapıntı ..... 295
Qocalmayan kişilər: Baba deyiləsi kişilər çoxdur;
52 yaşlı generala oğul payı; Ruslar məğlub oldu, Mehmandarov
yox ..... 424
Qorxu ..... 94, 548, 678
Qori seminariyasının arxivi niyə yandı? ..... 733
Qori seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin yaradıcısı ..... 722
Qoridən gələn qatar ..... 7, 24, 216, 239, 266, 758
Qoşa fontan armaturu ..... 40
“Qürbət eldə can vermərəm ölümə...” ..... 359
Leninqradda iyirmi iki gün ..... 160
Lətif etimadı doğruldur ..... 41
M.Ə.Rəsulzadə tədqiqat obyektim deyil... ..... 460
Malçı əhvalatları ..... 313
Mart ayında hərb tariximizdə nələr olmuşdur? ..... 458, 459
Mehbalı Əliyev Azərbaycan ordusuna “qalib gəldi”.
35 nəfərlik qoçu dəstəsi və iki traktor hücuma keçdi... ..... 658
Mehdiqulu bəyi tanıyan varmı? ..... 524
Mehmandarov Səməd bəy ..... 608
Mehmandarovu və Şıxlinskini Nəriman Nərimanov
ölümdən qurtarıb ..... 566

h171g

Шямистан Нязирли
Mehmandarovun Çəmbərəkənddəki məzarı
yerlə-yeksan edilib ..... 567
Meşəbəyi ..... 126
Meşəbəyi Cəfərqulu ..... 659
Məhəd bəy Vəkilovun dəftəri ..... 360
Məktublardan sətirlər ..... 42
Məmməd Aşurovun... muzeyi ..... 173
Məmməd Koxa əhvalatı ..... 240
Məmməd Koxanın acı taleyi ..... 660
Mən Azərbaycanda olub və olacaq hərbçi və ziyalı nəsillərin
tarixini yazmağı qarşıma məqsəd qoymuşam ..... 385
Mən fəxr edirəm ki, general Mustafa Nəsirovla Dəmir Qapı
Dərbənddə həmsöhbət olmuşam ..... 742
Mən Vurğunu görmüşəm ..... 241
Mənim cavan Vilim” ..... 496, 743
Mənim tanıdığım Səməd... ..... 79
Məşhur soyadlarımız ..... 425
Məzarsız general ..... 708
Mixaylo haqqında söhbət ..... 174
“Mixaylo”nun silahdaşları ..... 114, 151
Mixaylonun bacıları ilə görüş ..... 709
Mixaylonun komandiri ..... 710
Mixaylonun partizan silahdaşları ..... 711
Milli ordu generalı ..... 217
Milli ordumuzun yaradıcılarından biri – general Həbib bəy
Səlimov ..... 609
Milli sərkərdələrimizin faciəsi ..... 267, 268, 269
“1909-cu il yanvarın 30-da” ..... 549
1920-ci ildə Qarabağ döyüşləri ..... 23
1920-ci ildən sonra Azərbaycanın 69 generalının

h172g

Библиографийа
19-u güllələnib ..... 679
1920-ci ilə qədər 69 generalımız olub ..... 610
1941-45-ci illərin Böyük Vətən müharibəsində Sovet xalqının
qələbəsinin 30 illiyi haqqında” ..... 89
1937-ci ilin general qurbanları ..... 497
Miniatürlər ..... 58, 65, 106
Mirzə İbrahim Səba ..... 461
Mirzə İbrahimov – 90: Xalq yazıçısının iki məktubu ..... 498
Molla Məhəmmədin üç hazırcavablığı ..... 314
“Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi mühitində ..... 426
“Muğan, Muğan olsa...” ..... 744
Mübarizlərin şərəfli adı əbədi yaşamalıdır ..... 499
Müdrik Ağsaqqaldır ..... 661
Müharibə qocaltdı böyük Vurğunu, o da lənətlədi
qanlı qırğını ..... 662
Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk
Hərbi naziri ..... 500
N.Nərimanov: “Heç kim güllələnməsin” ..... 745
Nadir artilleriyaçı ..... 341
Nağıl məkanı: Salam, a Ceyran bala ..... 296
Naxçıvanski Cəmşid Cəfərqulu oğlu ..... 525, 611
Naxçıvanski Hüseyn xan ..... 614
Naxçıvanski Hüseyn xan Kalbalı xan oğlu ..... 526
Naxçıvanski İsmayıl xan Ehsan xan oğlu ..... 527, 612
Naxçıvanski Kalbalı xan Ehsan xan oğlu ..... 613
Neftölçən ..... 70
Nə üçün “Salyan kazarması” deyirik? ..... 615
Nəbibəyov Bəhram bəy Qasım bəy oğlu ..... 616
Nəyimə lazımdır; Cəza çəkməyə hazıram ..... 617
Nəzirli ocağının üç şairi ..... 15

h173g

Шямистан Нязирли
Niyə yeməyib...; Cəhənəm aşığı; Niyə oturubsan?; Andımı
pozmamışam ..... 361
Novruzov (Berker) Cahangir Hüseyn oğlu ..... 618
Novruzov Teymur bəy Novruz oğlu ..... 619
Növcavanlar var olsun... ..... 297, 680
Nurlu, pak Rəşid müəllim ..... 723
Nuru Paşanın Qafqaza yürüşü ..... 501, 712
“Oxucum, bu surət sizə bəllidir”... ..... 140
Olmuş əhvalatlar: Arvadın sir-sifəti bəs eləyər; Misraya minib
gəlirsiniz; Oğurluğu kimdən öyrənibsən?; Aşıq sazıynan tanınar;
Əmim qızı Qarayazıda ərdədir; Səməd Vurğunun təklifi ..... 429
Olmuş əhvalatlar ..... 315, 427, 428
Onlar bizim xilaskarlarımız olmuşlar ..... 404
Onu eləyə bilməyəcəm ..... 134
Onun faciəli taleyi ..... 620
“Ordu xalqın istinadgahıdır” ..... 502
Ordu quruculuğu tariximizdən ..... 316
Ordusu olmayan xalq məhvə məhkumdur ..... 270
37-nin general qurbanları..... 242, 405, 430, 431, 462
Ölkədə yeni oğrular – plagiatlar peyda olub ..... 406
Ömrün bir yarpağı ..... 95
Ömrün son günləri ..... 244, 432
Ömür vəfa eləsəydi... ..... 243
Ön söz ..... 759
Ötən günlərin söhbəti ..... 118
Övlad borcu ..... 175
Özü Gəncə üsyanının, arxivi isə 37-nin qurbanı oldu ..... 724
Partizanın hədiyyəsi ..... 119
Paşa yadigarı ..... 342, 407, 621
Payızda ağlayan buludlar ..... 317

h174g

Библиографийа
Pionerlərin bayramı qarşısında ..... 71
Plagiatlar ..... 408
Plyajda fayton işləyəcəkdir ..... 52
Polad özüllər ..... 47
Polkovnik Daniyal bəy Həlləcov ..... 362, 528
Polkovnik Əbülfət ağa Şahtaxtinski ..... 713
Polkovnik Qalib Vəkilov ..... 198
Polkovnik Şirin bəy Kəsəmənli ..... 226, 318
Port-Arturun azərbaycanlı qəhrəmanları ..... 529, 530, 550, 568
Poruçikin igidliyi ..... 363, 433, 681
Prokurorluq işçiləri haqqında dəyərli kitab ..... 725
Rəqslər dil açanda ..... 80
Ruhlar qovuşanda ..... 569
Rusca-Azərbaycanca qısa hərbi lüğət ..... 271
S.Vurğun: “Çox yazaq, yanaq, yaradaq...” ..... 386
S.Vurğunun nadir fotosu ..... 161
S.Vurğunun yazdığı Sovet İttifaqının Himni ..... 364
S.Vurğunun yeni tapılmış şeirləri ..... 365
Saatda altmış mühərrik ..... 48
Sadıqov kimdir? ..... 141
Sağlam dilənçi ..... 622
Sahibə xanımla söhbət ..... 272
“Salem” şeirinin müəllifi aşıq Mehdi Mehdiyevdir ..... 682
Salnamə yaradan insan ..... 38
Seçicilər klubu ..... 59
Seminarist Əli Qasımovun Lev Tolstoyla görüşü ..... 726, 746
Seminaristin nakam ömrü ..... 714, 727
Sevinc dolu portretlər ..... 81
Səfirin ölümü və Şahzadə Xosrov Mirzə Qacarın
Peterburq səfəri ..... 728

h175g

Шямистан Нязирли
Səfirin səhvi və ölümü ..... 273
“Səhra qartalı” ilə görüş ..... 90
Səməd bəy Mehmandarov – 140 ..... 366 ¬
Səməd bəy Mehmandarov Birinci Dünya
müharibəsində ..... 663
Səməd bəy Mehmandarovla Əliağa Şıxlinskini N.Nərimanov
xilas etdi ..... 503
Səməd bəy namında bir kişi gördüm ..... 298
Səməd Vurğunun 100 yaşı qeyd edildi ..... 623
Səməd Vurğunun ilk məhəbbəti ..... 747
Səməd Vurğunun yeni tapılmış şeirləri ..... 367
Sən kimsən, ey igid! ..... 299
Sənədlər danışanda ..... 760
Sənət dostluğu ..... 127
Səngər əhvalatları; Yapmasını bilməyən...; Tərəzinizi dibindən
çıxardan oğullar da var; Xoşbəxtəm ki, oğlanlarımı el ağlayır...;
Postda salam ne polojno ..... 368
Səni kim unudar? ..... 319
Səni tarixə salımmı? ..... 135
Sənin dastanını özüm yazacam ..... 187
Sərkərdələr ..... 176
Sərv ağacı qədər ömür ..... 188
Solmayan şöhrət ..... 142, 387
Son dövrdə hərb tariximizə dair tədqiqatların
açıqlanması hələ tezdir ..... 624
Sonuncu Kəngərli generalı ..... 551
Sonuncu səfər ..... 245
Sovetlərdə insan ovu ..... 463
Sözün ucalığına doğru ..... 715
Sular durulanda ..... 72

h176g

Библиографийа
Sular qoynunda gəzinti ..... 53
Sultanov Mehdi bəy ..... 625
Süvari generalı Hüseyn xan Naxçıvanski ..... 570
Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacar ..... 504
Şahzadə Bəhmən Mirzə və övladları ..... 274
Şahzadə general Həsən xan Qacar ..... 683
Şahzadə Xosrov Mirzə Qacar ..... 505
Şair Abbas ağa Nazir ..... 275
Şair düşünür... ..... 120
Şair Həvəskar Ağköynəkli ..... 300
Şair Məhşəri Dağkəsəmənli ..... 369
Şair Nazirin poeması ..... 301
Şair ömrü məktublarda ..... 370
Şairin dostu ..... 96
Şairin həyatından dəqiqələr ..... 97
Şairin qəhrəmanı ..... 128
Şairin yadigarı ..... 162
Şanlı hərb tariximiz və qəhrəman generallarımız ..... 700
“Şantaj publisistikası” davam edir ..... 276
Şeir Günyaz Nəzirlinindir ..... 371
Şeirin müəllifi kimdir? ..... 218
Şeyx Şamilin deyimləri ..... 626
“Şəbəkə”dən bir yarpaq ..... 531, 552
Şəxsiyyət ..... 664
Şəmistan Nəzirli babasını tapdı ..... 434
Şəmistan Nəzirli belə dedi ..... 343
Şəmistan Nəzirli yaradıcılığına qarşı
diqqətsizlikdən gileylənir ..... 684
Şəmistan Nəzirlinin Mixail Şoloxovla müsahibəsi ..... 163
Şəmistan Nəzirlinin topladığı gülməli əhvalatlar ..... 464

h177g

Шямистан Нязирли
Şərəfli ömürlərdən səhifələr ..... 701
Şərq süvari qoşun ulduzu general Yaqub Quliyev ..... 734
Şıxlinski Cavad bəy Məmməd ağa oğlu ..... 627
Şıxlinski Əliağa İsmayıl ağa oğlu ..... 628
Şıxlinski Rüstəm bəy ..... 629
Şıxlinskinin pərəstişkarı ..... 435
Şirin söhbət ..... 110
Şirvanlı şair Naseh ..... 277, 729
Şuşalı general Fərəc bəy Ağayev ..... 199
Tablolarda gün işığı ..... 82
Taleyimdən razıyam ki... ..... 98, 164
Talışinski Xəlil bəy Mirəli xan oğlu ..... 630
Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov ..... 12, 571
Tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarovun nitqi ... 320
“Tamamilə məxfidir” qrifindən çıxarılmış ad:
Qarxunlu Əşrəf bəy ..... 409
“Tamamilə məxfidir”... qrifi altında uzun illər gizli saxlanmış
sənədlər nədən danışır ..... 321
Tanımadığımız Həsən ağa Bakıxanov?! ..... 761
Tanışlıq ..... 66
Tarix bu gün ..... 631
“Tarixi həqiqət və müasirlik” ..... 278
Tarixi şəxsiyyətlərdən ..... 436
Tarixi yaddaşı yaşatmaq üçün... ..... 410
Təbiət ilhama çağırır məni... ..... 99
Təzə qazma avadanlığı ..... 43
Topoqraf-general İbrahim ağa Vəkilov ..... 16, 302
Tufanlardan salamat çıxmayan dörd qardaşdan biri ..... 344
Tullantılardan məhsul hazırlanır ..... 49
Turşu lazım deyil... ..... 136

h178g

Библиографийа
Türk irsini öyrədən general ..... 465
Uğur olsun Gülbəniz ..... 60
Uğurlu səfər ..... 129
Ulu Kəngərli nəslinin generalları ..... 466
Unuda bilmərəm ..... 345
Unuda bilmirəm ..... 716
Unudulmayan yaxşılıq ..... 632
Unudulmaz görüş ..... 115
Unudulmaz səhifələrdən ..... 200
“Unutmaz aləmdə sevən sevəni” ..... 100
Unutsaq, unudularıq ..... 685
Usta Nəfisi ..... 553
Usubov İbrahim ağa Musa ağa oğlu ..... 633
Üç tapıntı ..... 506
“Üçüncü qələbə”... ..... 532
Üzeyir bəy Hacıbəyovun hərbi lüğəti ..... 388
Üzeyir bəyin hərbi lüğəti ..... 322
Üzü bəri baxan dağlar ..... 111, 165
Veşenskidə görüş ..... 121
Veşşenskidə Mixail Şoloxovla görüş ..... 762
Vəd ilə ağız şirin olmur ..... 143
Vəkilov İbrahim ağa Paşa oğlu ..... 634
Vəsiyyət: “Mən öləndən sonra açmalı” ..... 219, 323
Vətəni candan əziz tutan general ..... 635
Vəzirov Aslan bəy Zeynalabdin oğlu ..... 636
Vəzirov Bəhram İsmayıl oğlu ..... 637
Vəzirov Firudin bəy Cəlal oğlu ..... 638
Vəzirov Heydər Sadiq oğlu ..... 639
Vəzirov Qambay Məmməd oğlu ..... 640
Vidadi Bayramov – 60 ..... 437

h179g

Шямистан Нязирли
Vurğun keçib bu yerlərdən ..... 1, 4, 91, 101, 102, 166, 372
Vurğun kəndi ..... 116
Vurğun məclisi ..... 144, 438
Vurğun məclisi və yaxud filosof söhbətinin işığında ..... 702
Vurğun ocağında ..... 373
Vurğun ömrü ..... 3
Vurğun ömrü məktublarda ..... 411, 507, 686
Vurğun təbəssümü ..... 103
Vurğuna məhəbbətlə ..... 374
Vurğunun babaları deyib ki...; Neçə yaşında; Sonra bağlaya
bilməyəcəksən; Keç yuxarı başa; Qara zağın qaydası; İgidliyə
bağışlayıram; Qaban ovu; Canı da çıxsa ..... 412
Vurğunun izi ilə ..... 467
Vurğunun izi... ..... 375
Yada sal məni ..... 641
Yaddaşlarda yaşayan Vurğun ..... 10
Yadigar bilet ..... 145
Yadigarov qardaşları ..... 201, 303
Yadigarovlar cümhuriyyət dövründə ..... 554
Yadların etirafı ..... 376
Yahya bəy Məhəmmədağa oğlu Qazağı ..... 346
Yaxşı istehsalatçı, mahir təbliğatçı ..... 61
Yanvar ayında hərb tariximizdə nələr olmuşdur? ..... 439
Yazıçılar istilik-nüvə müharibəsini pisləyirlər ..... 146
Yazılmamış xatirə ..... 73
Yeni arxiv sənədi ..... 324
Yeni arxiv sənədləri tapıldı ..... 389
Yəhya bəy Qazağı ..... 304
Yiyəsiz abidələr ..... 202
Yubileyə ayrılmış pul yeyilib ..... 440

h180g

Библиографийа
Yumor ..... 67
Yüz qırx adda məhsul ..... 50
Zabit Camal Sənsizə məktub ..... 508
Zabitin dəftəri ..... 305
Первый военный летчик Азербайджана
Фаррух Ага Гаибов ..... 687

Müəlliflərin əlifba göstəricisi
Abbasov A. ..... 790
Abdinova Q. ..... 855, 908
Abdullayev T. ..... 980
Abdullayeva İ. ..... 898
Adilqızı S. ..... 837
Ağayeva N. ..... 921
Aruslu B. ..... 882
Asena Z. ..... 909, 910
Aşurov M. ..... 795
Atababa İ. .....838, 956
Atdıxanlı A. ..... 922, 923
Aydınoğlu T. ..... 932, 962
Aytən ..... 933
Babaşova Ş. ..... 973
Babayev B. ..... 839, 840
Babayeva P. ..... 942
Bağırov T. ..... 810
Balıoğlu İ. ..... 963
Barat V. ..... 811, 883

h181g

Шямистан Нязирли
Bayramqızı Ə. ..... 957
Bayramoğlu A. ..... 820, 826, 827
Bayramov Ə. ..... 924, 925
Bayramsoylu S. ..... 792
Bədəlov N. ..... 989
Bəxtiyar Z. ..... 770
Bəşiroğlu ..... 841
Cabbarlı A. ..... 842
Cabirqızı G. ..... 974
Ceyhun ..... 975
Cəfərov V. ..... 884
Çingizoğlu Ə. ..... 885
Çobanoğlu, F. ..... 926, 935, 964
Dilbazi M. ..... 779, 804
Elsevər M. ..... 844
Elsevər S. ..... 796
Elvüsal H. ..... 773
Esmira ..... 900
Ədil ..... 901
Əhədova K. ..... 943
Əhmədli N. ..... 981
Əhmədov Q. ..... 944
Əhmədov T. .....911
Əhmədova K. ..... 945
Ələkbərov Ş. ..... 946
Ələsgər ..... 990
Əlibəyli S. ..... 936
Əlifov N. ..... 991
Əliyev B. ..... 775
Əliyev F. ..... 859

h182g

Библиографийа
Əliyev X. ..... 870
Əlizadə T. ..... 976
Ənsər B. ..... 878, 886
Əsədov B. ..... 845
Fərəcullayev F. ..... 846, 847
Givi ..... 879
Göyəzənli Ə. ..... 784
Gül M. ..... 861
Güliyeva A. ..... 814
Hacıyev V. ..... 880
Həbibov İ. ..... 789
Həsənli E. ..... 830, 871
Həsənli N. ..... 797
Həsənov Ş. ..... 767
Həsənzadə T. ..... 831
Hüseynoğlu S. ..... 937
Hüseynov Z. ..... 947
Xiləli Ə. ..... 948
İbrahimov M. ..... 958
İlkin Q. ..... 800, 815, 856, 872, 912
İlyasoğlu R. ..... 977
İlyasov H. ..... 913
İsmayıloğlu A. ..... 848
İsmayılov İ. ..... 873
İsmayılov R. ..... 965, 978
İsmayılova X. ..... 982
Kazımov M. ..... 874
Kəbutər ..... 966
Kələntərli K. ..... 888
Kəmalə ..... 971

h183g

Шямистан Нязирли
Könül ..... 949
Qarayeva E. ..... 902, 927
Qoca E. ..... 889
Quliyev A. ..... 890, 914, 950
Quliyev C. ..... 781
Quliyeva A. ..... 816, 857, 903, 915, 916, 917, 918, 928
Qurbanoğlu İ. ..... 858
Mahir ..... 862
Mahir S. ..... 822
Mahmudov M. ..... 763, 768, 769, 772, 774, 851, 863, 864, 992
Mahmudzadə S. ..... 817, 852
Mehdixanlı T. ..... 891
Mehriban ..... 938
Mədətoğlu Ə. ..... 983, 993
Məhbub M. ..... 832, 892
Məhəmməd Ə. ..... 939
Məhəmmədəli M. ..... 853
Məlikzadə H. ..... 984
Məmmədov Ç. ..... 919
Məmmədov M. ..... 788, 833
Məmmədov V. ..... 865, 875
Məmmədova A. ..... 920
Məmmədova T. ..... 834
Məmmədzadə S. ..... 951
Mirzəyeva G. ..... 940
Mustafayev C. ..... 823
Mustafayev V. ..... 929
Mürvətqızı S. ..... 967
Müseyibqızı Z. ..... 806
Namazova K. ..... 866, 867

h184g

Библиографийа
Nəbiyev M. ..... 876
Nəsib D. ..... 893
Nəzərli T. ..... 818
Nüşabə ..... 894
Ocaqverdiyev O. ..... 764
Öməroğlu V. ..... 968
Poladova M. ..... 868
Rəhim F. ..... 793
Rəhimli G. ..... 979
Rövşən ..... 905
Rüstəm K. ..... 869
Rüstəmov T. ..... 783
Rza O. ..... 930, 985
Sabiroğlu Ş. ..... 807
Salmanov İ. ..... 771
Sibrel E.M. ..... 931
Süleymanov M. ..... 798
Süleymanov N. ..... 765
Şahsevənli Z. ..... 906
Şoloxov M. ..... 766
Tahir R. ..... 896, 959
Tahiroğlu A. ..... 809
Tehran Ə. ..... 854
Təkləli M. ..... 954, 969, 994
Tofiqqızı N. ..... 907
Umudlu İ. ..... 955, 960, 961
Usubova V. ..... 970
Vəfalı A. ..... 877
Vəkilova A. ..... 836
Vəkilova S. ..... 778

h185g

Шямистан Нязирли
Yasinzadə Ə. ..... 776, 777, 782
Zeynalov R. ..... 825
Ziyadoğlu Z. ..... 860

h186g

Библиографийа
Алфавитный указатель произведений
Адъютант Наполеона ..... 1057
Азербайджанцы – герои Порт-Артура ..... 1016
Азербайджанцы - герои Порт-Артура: Архивные документы
с именами наших отважных сынов изучены не до конца .....
1024
Азербайджанцы – герои Порт-Артура: Целый ряд офицеровазербайджанцев находился в числе защитников
Порт-Артура ..... 1020
Безвинный узник ..... 1007, 1038
Бои за Карабах - 1920-й ..... 1025
В память о выдающемся полководце: Страницы жизни
полного генерала от артиллерии Самед
бека Мехмандарова ..... 1021, 1026
В поисках правды: «Колыбельная» генерала Фиридун
бека Везирова ..... 1047
Веление судьбы генерала: Фамилия у него русская, но плоть
от плоти он – азербайджанец ..... 1039
Вершина ратного полета: Первый военный летчиказербайджанец Фаррух ага Гаибов ..... 1027
Военный министр Южного Азербайджана: Генерал Джафар
Мамедзаде верил в победу ..... 1040
Военнослужащие – племянники генерала Алиага
Шихлинского ..... 1022
Встреча ..... 1060
Генерал – ученый .....1023
Генерал Габиб бек Салимов…: (1881-1920) ..... 1041, 1048
Генерал Джафар Мамедзаде ..... 1003, 1028

h187g

Шямистан Нязирли
Генерал Джафар Мамедзаде Кавиан ..... 1015
Генерал Ибрагим ага Усубов: Его без суда и следствия
расстреляли на острове Наргин ..... 1059
Генерал кавалерии Гусейн хан Нахчыванский ..... 1058
Генерал Мурад Герай бек Тлехас: или рассказ о трагической
судьбе полководца ..... 1042
Генерал Самед бек Мехмандаров ..... 1004
Генерал-губернатор Бакинского укрепрайона: Повесть о
трагической судьбе Мурада Герай бека Тлехаса ..... 1049
Генералы - жертвы 37-го… ..... 1043
Генералы Гаджары ..... 1051
Генерал-лейтенант Фарадж бек
Агаев-Николай Николаевич ..... 1012, 1014
Генерал-топограф: Выдающемуся ученому и полководцу
Ибрагиму ага Векилову посвящается ..... 1050
Герои умирают, но их имена остаются ..... 1005, 1011
Двадцатый год: бои в Карабахе: Национальной армии
посвящается ..... 1029
Две встречи ..... 1001
Две встречи: Или история одной фотографии ..... 1052
Две незабываемые встречи ..... 1010, 1030
Доброе дело ..... 997
«Достойный увековечения в летописи отечества» ..... 1017
...и битвы, где славно рубились они ..... 1002
Извинительная миссия в Петербург, или о том, как благодаря
принцу Хосрову Мирзе Гаджару удалось избежать третьей
войны с русскими .....1053
«История – такая же точная наука,
как и математика» ..... 1061
Михайло и его соратники ..... 1031

h188g

Библиографийа
О женщинах, провожающих своих
близких на войну ..... 1008
Первый адмирал – азербайджанец ..... 1032
Первый военный летчик Азербайджана –
Первый генерал Национальной армии ..... 1044
Первый сокол с берегов Куры ..... 999
Полковник Даниял бек Галладжов: Отважному военачальнику Национальной армии посвящается ..... 1033
Полковник-лейтенант Шамистан Назирли: «Одной жизни
мало…» ..... 1018
Последние дни жизни ..... 1054
Последний день генерала: Мамед бек Сулькевич держался с
достоинством перед расстрелом ..... 1055
Рука моя осталась протянутой ..... 1062
Служение народу: Первому генералу Национальной
армии АДР посвящается ..... 1045
Служение Отечеству ..... 1046
Соколы первой Республики: Жизненный и ратный путь
героев заслуживает бережного изучения ..... 1034
Соратники «Михайло» ..... 1000, 1035
Странная судьба ..... 1056
Судьба генерала: Самед бек Мехмандаров на фронтах
Первой мировой войны; Самед бек Мехмандаров в период
Азербайджанской Демократической Республики .....1036
Судьбы генералов ..... 1006
Такие были времена ..... 1009
«Ты служил своей стране…» ..... 1013
Трагические судьбы Азербайджанских генералов ..... 996
Упоминая имена погибших героев,
мы воскрешаем их ..... 1019

h189g

Шямистан Нязирли
Фамилия моя русская, но плоть от плоти я азербайджанец:
любил повторять генерал Эйбат Эйбатов .....1037
Фаррух ага Гаибов ..... 995
Я видел Самеда Вургуна ..... 998

Алфавитный указатель авторов
Абаскулиева Э. ..... 1065
Ахундова (Гаибова) Ф. ..... 1076
Бабаев Б. ..... 1075
Бабаев К. ..... 1067
Бабаев Р. ..... 1079
Касумова Е. ..... 1068
Мамедов М. ..... 1078, 1080, 1081
Мири М. ..... 1077, 1082
Насиров В. ..... 1063
Оруджев Н. ..... 1070
Умудлу И. ..... 1071, 1072
Шахсевенли З. ..... 1069, 1073

h190g

Библиографийа

M Ü N D Ə R İ CAT
Tərtibçidən...............................................................................3
Mahmud Mahmudov. Tədqiqatçı ömrü və şəxsiyyəti..............4
Şəmistan Nəzirlinin həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri.......19
Görkəmli şəxsiyyətlər Şəmistan Nəzirli haqqında.................23
Şəmistan Nəzirliyə gələn oxucu məktublarından..................35
Şəmistan Nəzirlinin əsərləri
Kitablar..................................................................................39
Ön söz yazdığı, tərtibçisi, redaktoru və tərcüməçisi
olduğu kitablar.......................................................................45
Dövri mətbuatda və məcmuələrdə dərc olunan məqalələri....47
Şəmistan Nəzirli haqqında................................................115
Rus dilində
Основные даты жизни и деятельности
Шамистана Назирли..........................................................142
Произведения Шамистана Назирли
Книги...................................................................................145
Газетно-журнальные статьи..............................................145
О Шамистане Назирли...................................................155
Köməkçi göstəricilər..........................................................159

h191g

Şəmistan Nəzirli

Biblioqrafiya

Nəşriyyat redaktoru: Mehriban Cəfərova
Texniki redaktor: İlahə Hidayətqızı
Dizayner: Aynur Əsgərli

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Xaqani küç. 57;
E-mail: contact@anl.az
URL: www.anl.az
Çapa imzalanmışdır: 21.02.2014
Sifariş: № 5
H/n həcmi: 11,5
Tirajı: 250
Pulsuz

_______________________________________________
“Zərdabi LTD” MMC Nəşriyyat Poliqrafiya
müəssisəsində hazır plyonkalardan çap olunmuşdur.

