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ƏZİZ OXUCULAR!
Sizə təqdim etdiyimiz “Əlamətdar və tarixi günlər
təqvimi” 1961-ci ildən nəşr edilir. 1970-ci ilin oktyabr
ayından “Kitabxana işçisinə kömək” adı ilə çap olunan
vəsaitin nəşri 1992-ci ildə dayandırılmış, 2005-ci ildən isə
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” adı ilə yenidən çap
edilməyə başlanmışdır.
Bu illər ərzində təqvim daha da təkmilləşdirilmiş, mövzu üzrə bölmələrin sayı artırılaraq həcmi genişləndirilmiş,
əhatəli məlumat mənbəyi kimi formalaşmışdır.
Təqvimin əsas məqsədi geniş oxucu kütləsinə və kitabxanaçı mütəxəssislərə respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi,
mədəni, elmi həyatında baş verən ən mühüm hadisələri, kitabxana işi haqqında və başqa dəqiqləşdirilmiş məlumatları
çatdırmaqdır.
2015-ci ildən “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən nazirliyin aparatının struktur bölmələrinin və
bütün mədəniyyət müəssisələrinin rəhbərləri üçün tövsiyə
olunmuşdur.
Mədəniyyət işçiləri, müəllimlər, ziyalılar, kütləvi informasiya vasitələri və əsasən də kitabxana işçiləri üçün
nəzərdə tutulan bu vəsaitin builki buraxılışı “Şuşa İli”nə
həsr olunmuşdur. Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün
müqəddəs və əziz məkandır. Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulan və bu il 270 illiyi qeyd olunacaq Şuşa şəhəri zəngin inkişaf yolu keçmiş, Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın mədəni və
ictimai-siyasi həyatında müstəsna rol oynamışdır. Ölkə başçısı Şuşanın Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyətini,
yüksək mədəni-mənəvi dəyərini nəzərə alaraq 2022-ci ili
Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İli” elan etmişdir.
Təqvimdə Şuşa şəhərinin tarixinə, mədəniyyətinə,
görkəmli şəxsiyyətlərinə, işğaldan sonra şəhərin bərpası,
dirçəldilməsi, tarixi simasının və əvvəlki şöhrətinin qaytarılması üçün aparılan yenidənqurma işlərinə dair zəngin
məlumatlar öz əksini tapmışdır.
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Təqvim - 2022
“Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi” il ərzində yubileyi qeyd olunacaq müəyyən əlamətdar
hadisələr və həmin hadisələrə aid məlumatlarla bağlı günlərin seçmə siyahısından ibarət illik
təqvimdir. Təqvimə milli və dünya ədəbiyyatının, incəsənətin, elmin, texnikanın və müxtəlif elm
sahələrinin ən görkəmli nümayəndələri, Azərbaycan Respublikasının, keçmiş SSRİ-nin fəxri adlarına layiq görülmüş, həmçinin mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat və elm sahələrində mühüm
xidmətləri olan, elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti göstərən insanlar haqqında, mədəniyyətlə bağlı milli
və beynəlxalq günlər, peşə bayramları və digər mühüm məlumatlar daxil edilmişdir.
Hər bir məlumatda yubileyi qeyd olunacaq şəxsin doğulduğu gün, ay, il, əlamətdar hadisənin
başvermə tarixi göstərilmişdir. Təqvimdə 2022-ci ildə yubileyləri qeyd olunacaq görkəmli
şəxsiyyətlər və əlamətdar hadisələr haqqında məlumatlar aşağıdakı bölmələr üzrə verilmişdir:
Milli ədəbiyyat; Folklor; Dünya ədəbiyyatı; Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq; Musiqi.
Opera. Balet; Teatr. Kino; Milli Qəhrəmanlar; İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri; Siyasət. Hərbi
iş; Tarix; Fəlsəfə. İqtisadiyyat. Hüquq; Mədəniyyət. Maarif. Təhsil; Coğrafiya. Geologiya; Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya; Kimya. Biologiya. Tibb; Texnika. Mühəndis işi; Kitabxanaşünaslıq.
Biblioqrafiya; İdman; Digər tarixi hadisələr.
Hər bölmədə məlumatlar ilin müvafiq ay və günləri üzrə (1 yanvardan 31 dekabradək) təqdim
edilir. Təqvimdə şəxslərlə bağlı mətn-məlumatlar, əsasən onların doğum günləri üzrə təqdim olunur.
Təqvimin “Milli Qəhrəmanlar” bölməsində Birinci Qarabağ Müharibəsində torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı fəxri
adını alan Vətən övladları haqqında məlumat verilir.
2022-ci il Təqvimi üçün “İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri” adlı yeni bölmə hazırlanmışdır.
Buraya 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən 10 noyabr 2020-ci il tarixinədək davam edən 44 günlük
hərbi əməliyyatlar zamanı Şanlı Qələbimizi tarixə yazdıran, Vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid
olmuş igid əsgər və zabitlərimiz haqqında məlumat verilir.
2022-ci ildə qeyd olunacaq, lakin tarixi dəqiq bilinməyən yubileylər haqqında “Əlavələr”
bölməsindən məlumat əldə etmək olar. Bu bölmədə Təqvimin mətnləri illər üzrə günbəgün, artan
xronologiya üzrə verilib.
Təqvimin hər sayı yubileyi qeyd ediləcək görkəmli bir şəxsiyyətə və ya əlamətdar günə həsr
olunur. Vəsaitin tam mətni kitabxananın saytında yerləşdirilir.
Oxucuların təqvimdən istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər ayın ilk səhifəsində mündəricat
verilmiş, təqvimin sonunda isə köməkçi əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir.
Təqvimin hazırlanmasında Milli Kitabxananın fondunda mühafizə edilən Azərbaycanın tarixi,
mədəniyyəti, incəsənəti haqqında ensiklopedik toplu və nəşrlərdən, məzmuna uyğun kitablardan,
dövri nəşrlərdən, həmçinin, mövzu üzrə müvafiq elektron mənbələrdən istifadə olunub. İstifadə
olunmuş ədəbiyyat siyahısı təqvimin sonunda verilib.
Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini bildirən mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı
bildirir, təklif və iradlarını Azərbaycan Milli Kitabxanasına göndərmələrini xahiş edirik.
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Xaqani küç. 57;
E-mail: metodik@anl.az

2

PƏLƏNG İLİ
Çox qədim zamanlardan başlayaraq insanlar vaxtı ölçmək üçün təbiətdəki “saatlardan” - dövri (periodik) təbiət hadisələrindən
istifadə etməyi öyrəniblər: Yerin öz oxu
ətrafında fırlanması nəticəsində baş verən gecəgündüz hadisəsi, Ayın Yer ətrafında fırlanması nəticəsində 29,53 günlük dövrlə (periodla)
təkrarlanan Ay fazaları və nəhayət, Yer kürəsinin
Günəşin ətrafında fırlanması nəticəsində 365,24
günlük dövrlə təkrarlanan il mövsümləri.
Qədim Çində gün, ay, il dövrlərindən başqa, uzunluğu 60 ilə bərabər olan dövrdən də
istifadə etmişlər. İmperator Xuandinin (b.e.
əvvəl 26-cı əsr) vaxtında “gançji” (“gövdə və
budaqlar”) prinsipinə əsaslanan dövri il sayma sistemi tətbiq olunmuşdu: hər ilə növbəylə
12 heyvandan - siçan, inək, pələng, dovşan,
əjdaha, ilan, at, qoyun, meymun, toyuq, it, donuz və beş əsas təbii ünsürdən - od, torpaq, metal, su və ağacdan birinin adı verilirdi. Nəticədə
hər 60 ildən bir təkrarlanan il dövrləri alınırdı.
Dövr daxilində illəri heyvan rəngini
dəyişməklə də adlandırırdılar: 60 illik dövrün,
məsələn, əjdaha illəri olan 5-ci, 17-ci, 29-cu, 41ci və 53-cü illəri, uyğun olaraq, ağ əjdaha, qara
əjdaha, göy əjdaha, qırmızı əjdaha və sarı əjdaha
ili adlanırdı. Belə dövri təqvim Çində 1911-ci
ilədək tətbiq olunurdu və Çin tarixinin il hesabı sülalənin dəyişdiyi vaxtdan başlayırdı. 60 illik dövri təqvimin istifadə olunmasının təcrübi
əsaslara da söykəndiyini də ehtimal edirlər. Belə
ki, ağac həlqələrinin qalınlığının paylanmasında da 60 illik dövrilik olması üzə çıxarılıb. Bu
isə təbiətdə belə dövriliyin olması deməkdir.
Günəş aktivliyində 60 illik dövrilik yoxdur,
amma geofiziki indekslərdə bu dövrilik izlənilib.
Şərq Çin ulduz falına görə 2022-ci
il Pələng ilidir. Pələng-yola getməyən,
bədrəftardır. İntizamsızdır, tez qızışandır.
Həmişə rütbəcə özündən böyük olana qarşı çıxır.
Bədbəxtlikdən bütün rəislər kimi Pələng də ona
göstərilən etimada həmişə layiq olmur. İşdə və ya
məhəbbətdə, habelə müharibədə Pələng “İrəli!”
deyə qışqırdıqda adamlar hərəkət etməzdən əvvəl
gərək yaxşı-yaxşı fikirləşsinlər və hətta ətəyindən
tutub onu saxlasınlar. Pələng başqalarını fəlakətə

sala bilər. Riskə getməyə, hətta sərsəm, dərk
edilməmiş hərəkətlər etməyə həvəsi vardır.
Onun cazibəsinə müqavimət göstərmək
çətindir. Təbii, hakimiyyət ona müəyyən nüfuz qazandırmışdır. O, itaət etməyi xoşlamır,
lakin başqalarını itaətə vadar edir. Ona hörmət
bəsləyirlər. Heç kim həqiqəti üzünə deməyə
cəsarət etmir. Hətta onu məhv etməyə cəsarət
göstərdikdə də hörmət və pərəstiş edirlər.
Hərəkət etməzdən əvvəl fikirləşsə, ehtiyatlı
olmaq haqqında məsləhətlərə qulaq assa, böyük
müvəffəqiyyət qazana bilər. Təbiətən dəyişkən
və sərt olan, tez qızışan Pələng işin xatirinə özünü qurban verməyə qadirdir. İnadcıl və tərsdir,
davakar və xırdaçıdır, buna görə də tez-tez
münaqişədə olur. Xırda işlərdə xudpəsənddir,
böyük işlərdə təmənnasız ola bilər. Dar
düşüncəlidir, heç kimə ürək qızdırmır. Pələng
həmişə qabağa cumur, mövcud hakimiyyətə,
tabeçiliyə və mühafizəkar ağıl sahiblərinə nifrət
bəsləyir. Nə qədər qəribə olsa da, bəzən mühüm qərar qəbul etməzdən əvvəl o qədər götürqoy edir ki, axırda iş-işdən keçmiş olur. Pələng
qoşun başçısı və ya müəssisə rəhbəri ola bilər.
O, hətta təhlükəli cani də ola bilər. Cəsarət
tələb edən bütün fəaliyyət növlərini sevə bilər.
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22 dekabr20 yanvar
Oğlaq bürcünün
ünsürü torpaq,
planeti Saturn,
düşərli günü
çərşənbə axşamı,
şənbə, düşərsiz
günü bazar ertəsi,
cümə axşamı,
metalı dəmir,
uğurlu rəngi tündyaşıl, qara, göy,
uğursuz rəngi ağ,
uğurlu daşı rubin,
oniks, enerji verən
çiçəyi ağ qərənfil,
qara lalə, uğurlu
rəqəmi isə 3 və
5-dir.
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Yeni il (01.01)
Ümumxalq Hüzn Günü (20.01.1990)
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” yaradılıb (04.01.2021)
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin təsis edilməsinin
(14.01.1992) 30 illiyi
Azərbaycanın ATƏT-ə üzv qəbul olunmasının (30.01.1992)
30 illiyi

        ŞUŞA - 270 il

Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq!
Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Qarabağ
Azərbaycandır!
“Böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad
edildi! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını
ürəkdən təbrik edirəm. Bütün şuşalıları ürəkdən təbrik edirəm. İyirmi səkkiz il yarım
işğal altında olan Şuşa azad edildi! Şuşa indi azaddır! Biz Şuşaya qayıtmışıq! Biz
bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 2020-ci il noyabrın 8-i Azərbaycan
tarixində əbədi qalacaqdır. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu, bizim şanlı Qələbəmizin,
zəfərimizin günüdür! Bu qələbəni biz döyüş meydanında qazandıq, danışıqlar masası arxasında yox.”
“Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata
vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Şəhidlərimizin,
Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!”
							
İlham Əliyev,
				
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
						
Müzəffər Ali Baş Komandan
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Milli ədəbiyyat
Yаzıçı Qаsımov Əlfi Səhlik oğlunun (05.01.1927-12.03.1985) аnаdаn
оlmаsının 95 illiyi ..................................................................................................14
Əməkdаr incəsənət хаdimi, yаzıçı Bаbаnlı Vidаdi Yusif oğlunun (05.01.1927)
аnаdаn оlmаsının 95 illiyi . .....................................................................................15
Yazıçı, tənqidçi, pedaqoq Sadıqzadə Hüseyn Mir Kazım oğlunun (Seyid Hüseyn)
(25.01.1887-01.08.1938) аnаdаn оlmаsının 135 illiyi . ..........................................16

Folklor
Aşıq Hacıyev Şakir Şahverdi oğlunun (Aşıq Şakir) (24.01.1922-10.04.1979)
аnаdаn оlmаsının 100 illiyi......................................................................................17

Dünya ədəbiyyatı
Frаnsız drаmаturqu Mоlyеr Jan Batistin (15.01.1622-16.02.1673) аnаdаn оlmаsının
400 illiyi
Bеynəlхаlq Sülh mükаfаtı lаurеаtı, türk şаiri, ictimai xadim Nаzim Hikmət Rаnın
(15.01.1902-03.06.1963) аnаdаn оlmаsının 120 illiyi . ..........................................18
Rus yazıçısı Katayev Valentin Petroviçin (28.01.1897-12.04.1986) аnаdаn
оlmаsının 125 illiyi

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Xalq rəssamı Qazıyev Arif Şamil oğlunun (02.01.1937-03.09.2021)
anadan olmasının 85 illiyi
Rəssаm, boyakar və qrafika ustası Kəngərli Bəhruz (Şamil) Şirəlibəy oğlunun
(22.01.1892-07.02.1922) аnаdаn оlmаsının 130 illiyi.............................................19
Əməkdar memar Fərəcov Fərəc Səttar oğlunun (27.01.1912-07.09.1990) аnаdаn
оlmаsının 110 illiyi

Musiqi. Opera. Balet
Хаlq аrtisti, prоfеssоr, piаnоçu Səfərəliyеvа Kövkəb Kamil qızının

(03.01.1907-27.06.1985) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi ............................. 20
Naxçıvan MR-nın Əməkdar artisti, xanəndə Qubadov Hüsnü Baba oğlunun
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(04.01.1922-13.08.1991) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi..............................................21
Əməkdar incəsənət xadimi, tarzən Mansurov Mirzə Mansur Məşədi Məlik
oğlunun (05.01.1887-30.06.1967) аnаdаn оlmаsının 135 illiyi............................... 22
Əməkdаr incəsənət хаdimi, musiqişünаs Аbаsоvа Еlmirа Əbdülhəmid
qızının (10.01.1932-12.02.2009) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi...................................23
Xalq artisti, bəstəkar, musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Səmədzadə Aygün Ziyad qızının (11.01.1967) anadan olmasının 55 illiyi..............24
Хаlq аrtisti, rəqqasə Məlikоvа Аfаq Süleyman qızının (18.01.1947)
аnаdаn оlmаsının 75 illiyi........................................................................................25
Xalq artisti, dirijor Abdullayev Kamal Cahanbəxş oğlunun
(18.01.1927-05.12.1997) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi...............................................26
Хаlq аrtisti, rəqqаs Məmmədоv Böyükаğа Mircəfər oğlunun
(23.01.1927-17.01.2018) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi..............................................27
Хаlq аrtisti, balerina Vəkilоvа Lеylа Məhəd qızının (29.01.1927-20.02.1999)
аnаdаn оlmаsının 95 illiyi.......................................................................................28
Avstriya bəstəkarı Şubert Frans Peterin (31.01.1797-19.11.1828)
аnаdаn оlmаsının 225 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, fleytaçı, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Hacıyev Telman Muxtar oğlunun (31.01.1937) anadan olmasının 85 illiyi

Teatr. Kino
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Хаlq аrtisti, aktyor Zеynаlоv Еldəniz Məmməd oğlunun
(01.01.1937-05.11.2002) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi...............................................29
Xalq artisti, aktyor Mirzəyev Mikayıl Şahvələd oğlunun (Mikayıl Mirzə)
(01.01.1947-03.06.2006) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi...............................................30
Əməkdar incəsənət xadimi, operator, rejissor, Azərbaycan Professional
Kinorejissorlar Gildiyasının üzvü Abbasov Nizami Vəli oğlunun
(Nizami Abbas) (01.01.1957) anadan olmasının 65 illiyi
SSRİ Хаlq аrtisti Hacıyev İsmаyıl Yusif oğlunun (İsmayıl Dаğıstаnlı)
(06.01.1907-01.04.1980) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi..............................................31
Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor, ssenarist, aktyor Əbluc Ənvər
Abbasqulu oğlunun (06.01.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi..................................32
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Rzayev Baba Fazil oğlunun
(10.01.1942-02.12.2014) anadan olmasının 80 illiyi
Əməkdar artist, vokalçı-aktyor Hüseynov Hacıbala Ağahüseyn oğlunun
(13.01.1912-8.01.1967) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Əməkdar artist Şamxalov Məcid Baba oğlunun anadan olmasının
(15.01.1907-13.10.1984) 115 illiyi

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mirzəyev Şirin Vəli oğlunun
(05.01.1947-18.06.1992) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi................................................33
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfərov Cəlil Əziz oğlunun
(28.01.1962-15.05.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi................................................34

İkinci Qarabağ Müharibəsi şəhidləri
Baş leytenant Səfərov Hikmət İldırım oğlunun (01.01.1972-08.12.2020)
anadan olmasının 50 illiyi.........................................................................................35
Əsgər Məmmədli İsa Sarı oğlunun (01.01.2002-03.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................35
Əsgər Əlizadə Toğrul Rafiq oğlunun (01.01.2002-19.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi..........................................................................................36
Əsgər Cəfərzadə Tarif Qədim oğlunun (01.01.2002-03.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi..........................................................................................36
Əsgər Paşayev Cavid Vəlican oğlunun (01.01.1997-20.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi..........................................................................................37
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Maqsud Vüqar oğlunun
(01.01.1992-08.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi.................................................37
Əsgər Əliyev Elsevər Saqib oğlunun (01.01.1992-30.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi..........................................................................................38
Əsgər Əliyev Mehman Xudaşükür oğlunun (01.01.2002-29.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi..........................................................................................38
MAHHXHQ Əsgər Həsənov Röyal Arzu oğlunun (02.01.1992-03.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi..........................................................................................39
Əsgər Əliyev Tamerlan İqrar oğlunun (03.01.2002-01.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi..........................................................................................39
Leytenant Qorçuyev Anar Nadir oğlunun (04.01.1987-07.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi.........................................................................................40
MAHHXHQ kiçik çavuş Mikayılzadə Mikayıl Vidadi oğlunun
(04.01.1992-07.11.2020) anadan olmasının 30 illiyi................................................40
Əsgər Orucov Elmir Elyar oğlunun (04.01.2002-06.11.2020) anadan olmasının
20 illiyi......................................................................................................................41
Leytenant Heydərov Vasif Nazim oğlunun (05.01.1997-27.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................41
Əsgər Qaçayev Röyal Fərman oğlunun (05.01.2002-14.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................42
Gizir Qurbanov Ramil Sudeyif oğlunun (06.01.1987-27.09.2020)
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anadan olmasının 35 illiyi.........................................................................................42
Əsgər Rzayev Hacırza Fikrət oğlunun (07.01.1992-26.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................43
Baş leytenant Babayev Vüsal Sübbuh oğlunun (08.01.1992-21.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................43
Əsgər Cabbarov Əli Baba oğlunun (08.01.2002-27.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................44
Əsgər Kazımov Rantiq Fizuli oğlunun (08.01.1987-27.09.2020)
anadan olmasının 35 illiyi.........................................................................................44
Əsgər Hüseynov Anar Rəhim oğlunun (09.01.1997-27.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................45
Əsgər Bilalov Abdulcəmil Xaqani oğlunun (09.01.1997-01.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................45
MAHHXHQ kiçik çavuş Cəbrayılov Elçin Surxay oğlunun
(10.01.1982-21.10.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................46
Əsgər Əhədli Baloğlan Şakir oğlunun (10.01.2002-07.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................46
Əsgər Məmmədov Məcid Rafiq oğlunun (10.01.2002-01.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................47
Kiçik Gizir Həmidov Əmrah Firavan oğlunun (12.01.1997-05.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................47
Əsgər Əliyev Ziyadxan İbrahim oğlunun (12.01.1997-01.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................48
Əsgər Təhməzov Rəşad Qərib oğlunun (12.01.2002-29.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................48
MAHHXHQ Əsgər Cəbiyev Qardaşağa Nizami oğlunun
(13.01.1997-03.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................49
MAHHXHQ Əsgər Əlizadə Nofəl Qənbər oğlunun (13.01.1992-28.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................49
MAHHXHQ Əsgər Bayramov Şahin Arif oğlunun (14.01.1992-01.10.2020)
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anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................50
Əsgər Niftalızadə Niyamin Xalıq oğlunun (15.01.1997-07.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................50
Əsgər Əliyev Elçin Ələkbər oğlunun (15.01.1997-23.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................51
MAHHXHQ Əsgər Qəzənfərli Qurban Qiniyaz oğlunun
(15.01.1997-29.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................51
Əsgər Rzayev Bilal Novruz oğlunun (15.01.1997-2020) anadan

olmasının 25 illiyi......................................................................................................52
MAHHXHQ kiçik çavuş Salamov Taleh Ədalət oğlunun
(16.01.1992-10.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi................................................52
Əsgər Əsədli Cahid Zahit oğlunun (18.01.2002-21.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................53
Əsgər Səmədov Samir Mətləb oğlunun (18.01.2002-10.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................53
Əsgər Baloğlanlı Elşad Elşən oğlunun (18.01.2002-18.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................54
Əsgər Mirzəyev Araz Namiq oğlunun (19.01.2002-10.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................54
Əsgər Gözəlov Ziya Zahid oğlunun (19.01.2002-08.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................55
Əsgər Yusubov Orxan Allahverdi (19.01.1992-27.09.2020) anadan olmasının
30 illiyi.......................................................................................................................55
Əsgər Süleymanlı Rəsul Kamil oğlunun (19.01.2002-27.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................56
Mayor Şükürov Anar Mehman oğlunun (20.01.1977-16.10.2020)
anadan olmasının 45 illiyi.........................................................................................56
MAHHXHQ çavuş Məmmədov Fikrət Sulduz oğlunun (20.01.1982-28.09.2020)
anadan olmasının 40 illiyi.........................................................................................57
Əsgər Babazadə Yolçu Bəhruz oğlunun (20.01.2002-05.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................57
Əsgər Surxayev Yunis Rafik oğlunun (20.01.2002-13.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................58
Əsgər Əhmədov Mirmöhsüm Mirdaməd oğlunun (21.01.2002-28.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi.........................................................................................58
Gizir Alıyev Laçın Rasim oğlunun (22.01.1992-25.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi ........................................................................................59
Əsgər Təhməzov Pərvin İlqar oğlunun (22.01.1997-03.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................59
Əsgər Cəfərli Əmrah Yusif oğlunun (22.01.1997-15.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................60
Əsgər Qurbanov Elçin Məcid oğlunun (22.01.2002-04.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................60
Əsgər Xanəliyev Albaba Elşən oğlunun (22.01.2002-05.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................61
Əsgər Mehdiyev İsmayıl David oğlunun (23.01.2002-07.11.2020)
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anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................61
Əsgər Bəktiyev Müşfiq Abbas oğlunun (24.01.2002-27.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................62
Əsgər Bayramov Elnur Şəmsi oğlunun (25.01.1992-28.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................62
Əsgər Dadaşlı Orxan Elxan oğlunun (25.01.1997-07.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................63
Leytenant Qəhrəmanov Elməddin Niyaməddin oğlunun
(26.01.1997-06.10.2020) аnаdаn оlmаsının 25 illiyi................................................63
Çavuş Abdullayev Nurlan İnqilab oğlunun (26.01.1992-30.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................64
Əsgər Üzeyirov Qoşqar Müşfiq oğlunun (26.01.2002-07.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................64
Gizir Mütəllimov Qəzənfər Ədalət oğlunun (27.01.1992-05.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................65
MAHHXHQ kiçik çavuş İsrafilov Abdulla Yadigaroviç
oğlunun (27.01.1997-27.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi..................................65
MAHHXHQ Əsgər Mustafazadə Ceyhun Şükür oğlunun
(27.01.1997-10.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................66
Baş leytenant Paşayev Daşdəmir Əlizaman oğlunun
(28.01.1982-08.11.2020) anadan olmasının 40 illiyi ...............................................66
Əsgər İbrahimzadə Sehun Rafiq oğlunun (28.01.1997-25.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................67
Əsgər Sərxoşov Seymur Ramiz oğlunun (28.01.1987-14.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi.........................................................................................67
Əsgər Bayramov Səddam Ələddin oğlunun (29.01.2002-22.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................68
Əsgər Əsgərov Rüfət Qabil oğlunun (29.01.1997-25.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................68
Əsgər Ağahüseynli Səyyad Əliyar oğlunun (30.01.2002-20.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................69
Əsgər Babayev Fərhad Məhərrəm oğlunun (30.01.1992-24.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.........................................................................................69
Əsgər Yusifov Yusif Oqtay oğlunun (31.01.2002-29.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................70

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
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Əməkdаr həkim, tibb elmləri doktoru, prоfеssоr Əliyеv Əziz Məmmədkərim
oğlunun (01.01.1897-27.07.1962) аnаdаn оlmаsının 125 illiyi................................71

Hüquq elmləri doktoru, professor Mövsümov Cəfər Hacı Həsən oğlunun
(01.01.1927-22.05.2005) anadan olmasının 95 illiyi................................................72
Görkəmli dövlət xadimi Rəfibəyli Xudadat bəy Ələkbər bəy oğlunun
(12.01.1877-01.06.1920) аnаdаn оlmаsının 145 illiyi..............................................73
Dövlət хаdimi Ахundоv Ruhullа Əli oğlunun (13.01.1897-21.04.1938)
аnаdаn оlmаsının 125 illiyi.......................................................................................74
ABŞ dövlət xadimi Ruzvelt Franklin Delanonun (30.01.1882-12.04.1945)
аnаdаn оlmаsının 140 illiyi

Tarix
Akademik Sumbаtzаdə Əlisöhbət Sumbat oğlunun (21.01.1907-28.01.1992)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi........................................................................................75
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Nərimanov İdeal
Həmid oğlunun (07.01.1927– 24.11.2006) anadan olmasının 95 illiyi

Fəlsəfə. İqtisadiyyat
Akademik Məlikov Firuz Əli oğlunun (07.01.1902-12.11.1965)
аnаdаn оlmаsının 120 illiyi.......................................................................................76
Akademik Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlunun (13.01.1937)
anadan olmasının 85 illiyi........................................................................................77
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, professor
Muradov Ədalət Cəlal oğlunun (29.01.1962) anadan olmasının 60 illiyi.................78

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Əməkdar müəllim, filologiya elmləri doktoru, professor Axundlu Yavuz
İbrahimxəlil oğlunun (07.01.1927-15.08.2017) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi
Xalq artisti, diktor Bayramov Eldost Əlövsət oğlunun ( 25.01.1947)
anadan olmasının 75 illiyi
Filologiya elmləri doktoru, professor, tənqidçi Məmmədli Cahangir Əbdüləli
oğlunun (26.01.1942) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi .....................................................79
Pedaqoq, ictimai xadim Cəbrayılbəyli Cəmo bəy Adil bəy oğlunun
(29.01.1887 – 30.07.1965) anadan olmasının 135 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
Akademik Quliyev Hətəm Hidayət oğlunun (06.01.1947-21.04.2021)
anadan olmasının 75 illiyi.........................................................................................80
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Coğrafiya. Geologiya
Akademik Məmmədov Qərib Şamil oğlunun (06.01.1947)
anadan olmasının 75 illiyi.........................................................................................81
Akаdеmik Qаşqаy Mirəli Seyidəli oğlunun (07.01.1907-23.04.1977)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi.......................................................................................82
Akademik Məmmədov Pərviz Ziya oğlunun (12.01.1937)
anadan olmasının 85 illiyi........................................................................................83

Kimya. Biologiya. Tibb
Biologiya elmləri doktoru, professor Ağabəyli Rəna Ağaxan qızının
(03.01.1942) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi...................................................................84
Akademik Salmanov Məmməd Əhəd oğlunun (12.01.1932)
anadan olmasının 90 illiyi........................................................................................85
AMEA-nın müxbir üzvü Feyzullayev Nicat Ağa-Zəki oğlunun
(22.01.1932-20.07.2001) anadan olmasının 90 illiyi...............................................86
AMEA-nın müxbir üzvü Babanlı Məhəmməd Baba oğlunun (22.01.1952)
anadan olmasının 70 illiyi........................................................................................87
Tibb elmləri doktoru, professor Axundov İsmayıl Əbdülxalıq oğlunun
(25.01.1897-22.03.1952) аnаdаn оlmаsının 125 illiyi.............................................88

Texnika. Mühəndis işi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar mühəndis Abdullayev Əsgər Ələkbər
oğlunun (01.01.1927-15.04.1998) anadan olmasının 95 illiyi ................................89
Əməkdar mühəndis Əzizov Tofiq Müseyib oğlunun (18.01.1932-1998)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi.
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Məlikov Ağası Zərbəli oğlunun
(01.01.1957) anadan olmasının 65 illiyi...................................................................90

Digər tarixi hadisələr
Yеni il (01.01)
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” yaradılıb (04.01.2021)
Krasnovodskdan Bakıya üzən sərnişin bərəsinin erməni terrorçuları tərəfindən
partladılması nəticəsində 25 nəfər ölmüş, 88 nəfər yaralanmışdır (08.01.1992)
Dünya Qoruqları və Milli Parkları Günü (11.01.1997).............................................91
Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə diplomatik əlaqələr
qurmasının (14.01.1992) 30 illiyi..............................................................................91
Şuşa şəhərində böyük şair Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin və Poeziya
evinin açılışı keçirilmişdir (14.01.1982)....................................................................92
12

“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanunun qüvvəyə
minməsinin (14.01.1992) 30 illiyi
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin təsis edilməsinin
(14.01.1992) 30 illiyi................................................................................................93
Ümumxalq hüzn günü (20.01.1990)...........................................................................94
ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanımasının
(23.01.1992) 30 illiyi
“Yuxarı Baş” Dövlət tarix-memarlıq qoruğuna milli qoruq statusu verilməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir (24.01.2020)
Şuşa yaxınlığında Daşaltı əməliyyatı keçirilmişdir (26.01.1992)
1992-ci ildən ABŞ-da Azərbaycana qarşı tətbiq edilən qadağanın “Azadlığa Dəstək Aktı”na 907 saylı düzəlişin qüvvədən düşməsi barədə
sənəd imzalanmışdır (26.01.2002)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsusi
nümayəndəsinin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalanmışdır (27.01.2021)
“Ağdam-Şuşa” marşrutu ilə uçan “Mİ-8” mülki vertolyotu Şuşa şəhəri
yaxınlığında erməni terrorçuları tərəfindən vurulmuşdur (28.01.1992)
Gömrük İşçiləri Günü (30.01.1997)
Azərbaycanın ATƏT-ə üzv qəbul olunmasının (30.01.1992) 30 illiyi........................95
Şamaxıda böyük dağıntı və tələfat törədən zəlzələnin (31.01.1902)
120-ci ildönümü..........................................................................................................96
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YANVAR

Milli ədəbiyyat
95
Əlfi Qasımov
5 illiyi 1927-1985

Ədəbiyyat
Bolqar hekayələri : satira və
yumor /tərc. Ə. Qasımov. Bakı: Azərnəşr, 1985.–213 s.;
Toy gecəsi: romanlar /Əlfi Qasımov; [red. O.Salamzadə].–
Bakı: Yazıçı, 1985.– 382 s.;
Quliyeva, S. Müasir
Azərbaycan nəsrində sosialpsixoloji və mənəvi-əxlaqi
problemlərin bədii inikası (Əlfi Qasımovun yaradıcılığı əsasında): filol. e. üzrə fəls.
d-ru al. dər. a. üçün təq. ol.
dis-nın avtoreferatı: 10.01.01
/S.Ş.Quliyeva; Azərb. Resp.
Təhsil Nazirliyi, BDU.– Bakı,
2010.– 27 s.; “Atam haqqında bir yazı yazsam...”: Əlfi
Qasımov-90 /Lalə Azəri //
Mədəniyyət.– 2017.– 18 yanvar.– S.15. ; O, əsl insan idi
/Ə.Azayev //Ədalət.– 2018.–
13 sentyabr.– S.4.; Bir şəkilin
tarixçəsi /R.Orxan // Вышка
.–2019.– 30 августа.– С.9.

İnternetdə
az.wikipedia.org/wiki/Əlfi_
Qasımov
www.anl.az
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Əlfi Səhlik oğlu Qasımov 1927-ci
il yanvar ayının 5-də Ağdam rayonunun Poladlı kəndində anadan olmuşdur. Şelli-Qaradağlı kəndinin yeddiillik məktəbini bitirdikdən sonra Ağdam
Pedaqoji Texnikumunda təhsil almışdır. 1943-1944-cü illərdə Ağcabədi rayonunda Xocavənd və Boyad kənd
məktəblərində müəllim işləmişdir.
1944-1946-cı illərdə Ağdamda ikiillik Müəllimlər İnstitutunda təhsilini
davam etdirmiş, 1946-cı ildə ADUnun jurnalistika fakültəsinə daxil olmuşdur. Universiteti bitirdikdən sonra “Azərbaycan müəllimi” qəzetində
xüsusi müxbir, şöbə müdiri və redaktor müavini vəzifələrində işləmişdir.
1958- 1966-cı illərdə “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzetində məsul katib, 1966-1983-cü illərdə Azərbaycan
SSR Dövlət Poliqrafiya, Nəşriyyat
və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsində
nəşriyyatlar idarəsinin rəisi, baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır. 1956-cı
ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvü olmuşdur.
1983-cü ilin fevralından ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatında bədii ədəbiyyat redaksiyasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.
Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Televiziyasında “Kitablar aləmi” verilişinin aparıcısı olmuşdur.
Əlfi Qasımov ədəbi yaradıcılığa ilk
dəfə 1945-ci ildə Ağdamda Müəllimlər
İnstitutunda oxuyarkən başlamış,
“Xalq arzusu” adlı ilk şeiri Ağdamda

Yazıçı
çıxan “Lenin yolu” qəzetində dərc edilmişdir. Universitetdə oxuduğu illərdə
də Ə.Qasımovun şeirləri respublikanın müxtəlif qəzet və jurnallarında çap
edilmişdir.
Yazıçının “Əriməzin ətəklərində”
adlı ilk oçerklər kitabı 1954-cü ildə çapdan çıxmış, sonralar “Şagird briqadaları” (1960), “Odlu ürək” (1962), “Dnepr
qəhrəmanı” (1963), “Ulduz karvanı”
(1967), “Saçlar ağarsa da” (1970) adlı
kitabları nəşr olunmuşdur. Əlfi Qasımov, həmçinin, “Adilənin taleyi” romanının (1960), “Məni qınamayın”
(1968) adlı povest və hekayələr kitabının, “Qızburunda tək məzar” (1970)
adlı sənədli povestin və s. əsərlərin
müəllifidir.
Yazıçının çoxsaylı oçerk, hekayə,
povest və roman kitabları, həmçinin
tərcümələləri və tərtib etdiyi digər kitabları nəşr olunub. Əsərləri rus, qırğız, türkmən və tacik dillərinə tərcümə
edilib. Görkəmli yazıçı Əlfi Qasımov 1985-ci il mart ayının 12-də Bakı
şəhərində vəfat etmişdir.

YANVAR

Milli ədəbiyyat
95
Vidadi Babanlı
5 illiyi 1927

Ədəbiyyat
Vicdan susanda: roman
/V.Babanlı.– Bakı: Çaşıoğlu, 2009.– 629 s.; Bulanıq
dünya: roman /V.Y.Babanlı.–
Bakı:Şərq-Qərb, 2011.– 347 s.;
Ağır çəkili alim /V.Babanlı.–
// Ədəbiyyat qəzeti.–2019.–
13 aprel.– S.13.; Vidadi Babanlı /N. Q. Cəfərov; red. D.
Osmanlı ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. Bakı: Nurlan, 2010.–63 s.; “Xudam
əsirgəməz rəhmini məndən”
Vidadi Babanlının 90 yaşı
/V.Yusifli //Azərbaycan:
jurnal.–2017.– №1.– S.87-90.;
Əsl ədəbiyyat əsəri /N.Cəfərov
//Ədəbiyyat söhbətləri.– Bakı:
Elm və təhsil, 2018.– S.159167; Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə yeni kitab işıq
üzü görüb //Ədəbiyyat qəzeti
.–2019.– 19 yanvar.– S.13.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Vidadi_Babanlı
www.anl.az

Vidadi Yusif oğlu Babanlı 1927-ci
il yanvar ayının 5-də Qazax rayonunun Şıxlı (indiki Muğanlı) kəndində,
müəllim
ailəsində
doğulmuşdur.
Kənddə orta məktəbi bitirdikdən sonra 1944-1949-cu illərdə ADU-nun filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
Bir il Sabirabad şəhər orta məktəbində
müəllim işləmiş, Bakıya köçdükdən
sonra “Azərbaycan müəllimi” qəzeti
redaksiyasında ədəbi işçi vəzifəsində
çalışmışdır.
Moskvada M.Qorki adına Ədə
biyyat İnstitutunda təhsil almağa gön
dərilmiş, aspiranturaya daxil olsa da,
səhhəti üzündən təhsilini yarımçıq qoyaraq Bakıya qayıtmalı olmuşdur.
1954-1960-cı illərdə “Ədəbiyyat
qəzeti” redaksiyasında ədəbi işçi, sonra
isə şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir.
1961-1968-ci illərdə “Azərbaycan”
jurnalı redaksiyasında Nəsr şöbəsinə
başçılıq etmiş, 1974-1976-cı illərdə
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının Dublyaj şöbəsində baş
redaktor əvəzi, 1978-1981-ci illərdə
“Yazıçı” nəşriyyatında baş redaktor
müavini olmuşdur.
Ədəbi fəaliyyətə 1947-ci ildə
“Azərbaycan gəncləri” qəzetində dərc
edilmiş “Anam sən oldun” şeiri ilə başlamışdır. “Dönüş”, “Təbrizdə bir gecə”
poemaları dövri mətbuatda “Vidadi
Şıxlı” təxəllüsü ilə çap olunmuşdur.
1954-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1954-cü ildə
nəşr edilən “Gəlin” povesti ilə nəsr ya-

Yazıçı
radıcılığına başlamış, roman, povest,
hekayə, oçerk, publisistik məqalələr,
kinossenarilər qələmə almışdır. “Vicdan susanda” romanı ona böyük şöhrət
gətirmişdir.
Əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir.
2003-cü ildə “Öz evində qonaq” pyesi tamaşaya qoyulmuşdur.
Şeirləri dövri mətbuatda müntəzəm
çap olunur. 2002-ci ildə “Kişilik haqqında himn” şeirlər toplusu “Xəzər”
nəşriyyatında kütləvi tirajla nəşr edilmişdir. “Dərd məni dilləndirir” (2003)
publisistik əsərlər toplusu, “Mənim
gizlinlərim” (2002-2003) avtobioqrafik romanı, “Ana intiqamı” (1995) povesti rəğbətlə qarşılanıb.
Yazıçı eyni zamanda tərcüməçiliklə
də məşğul olmuş Valentin Rasputinin
“Mariyaya pul lazım idi”, “Sonuncu
şöhrət” əsərlərini rus dilindən dilimizə
tərcümə etmişdir.
İspaniya, Fransa, İtaliya, Almaniya, Polşa və bir sıra xarici ölkələrdə
ezamiyyələrdə, yaradıcı səfərlərdə olmuşdur.
Vidadi Babanlı 1977-ci ildə Azər
baycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmiş, 1986cı ildə Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2002-ci ildən
Prezident təqaüdçüsüdür.
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YANVAR

Milli ədəbiyyat
135 Seyid Hüseyn
25 illiyi 1887-1938

Ədəbiyyat
Hekayələr /S.Hüseyn; [red.
M.Zeynalova].–Bakı: Gənclik,
1977.– 182 s.; Həzin bir
xatirə: hekayələr /S.Hüseyn.–
Bakı: Gənclik, 1973.–76 s.;
İki həyat arasında /S.Hüseyn.–
Bakı: Gənclik, 1987.– 124 s.
Kənan, A. Bir ailənin faciəsi //
Kənan A. XX əsrdə repressiyaya məruz qalanlar /red. və
ön sözün müəl. N.Şəmsizadə.–
Bakı, 2011.– S.142-151.; Seyid Hüseyn //Azərbaycan nəsri
antologiyası: 5 cilddə /tərt.
ed. Z.Əsgərli.– Bakı, 2006.–
C.3.– S.37-53; Son mənzili
Xəzər oldu: Seyid Hüseyn
haqqında sənədli roman /Q.
Sadıqzadə; layihə rəh. Ş. Sadiq; red. və naşir M. Xan;
mətn tərtibat K. Bağırzadə;
rəssam V. Səftərov; dizayn və
qrafika T. Fərzi.– Bakı]: XAN,
2017.–563 s.; Seyid Hüseyn
tənqidi XX əsrin əvvəllərində
/T.Salamoğlu //Kredo.–2019.–
25 dekabr.– S.3.; Seyid Hüseyn /G.Abidqızı // Ədalət.–
2019.– 13 sentyabr.– S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Seyid_H%C3%BCseyn_Sadiq
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Seyid Hüseyn (Hüseyn Mir Kazım oğlu Sadıqzadə) 1887-ci il yanvar ayının 25-də Bakı şəhərində,
dənizçi ailəsində anadan olmuşdur.
Beş yaşında atasını itirən Seyid, babası Mirsadiq Mirhəsənin himayəsində
böyüyüb tərbiyə almışdır. Əvvəl mollaxanada, sonra dövrünün görkəmli
maarif xadimlərindən olan Mahmud
bəy Mahmudbəyovun açdığı “Rustatar” məktəbində dörd ilə yaxın təhsil
alaraq, Azərbaycan, rus, fars dillərini
mükəmməl öyrənmişdir.
1904-cü ildə babasının vəfatından
sonra ailənin qayğısı S.Hüseynin
üzərinə düşdüyündən, o, XX əsrin
əvvəllərində “Kaspi” və “Tazə həyat”
qəzetlərinin mətbəələrində mürəttiblik
etmişdir. “Bəhlul”, “Kəlniyyət” jurnallarının naşiri, 1913-1914-cü illərdə “İqbal” qəzetinin baş redaktoru olmuşdur.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra Seyid Hüseyn ibtidai və orta məktəblərdə, texnikumlarda Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
fənnlərini tədris etmiş, həmçinin
“Kommunist” qəzeti, “Şərq qadını” jurnalının redaksiyalarında və
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında
Bədii ədəbiyyat şöbəsinin redaktoru
vəzifələrində işləmişdir.
Seyid Hüseyn bədii yaradıcılığa 1907-ci ildə yazdığı “Ata və oğul”
hekayəsi ilə başlamışdır. XX əsrin
əvvəllərində, əsasən tənqidçi kimi
fəaliyyət göstərən ədib 1920-ci ildən
sonra daha çox nəsr əsərləri yazma-

Yazıçı
ğa başlamış, qəzet və jurnallarda
məqalə və felyetonları ilə çıxış etmişdir. Mətbuatda “Kazımoğlu”, “Hüseyn
Sadiq”, “Seyid Hüseyn Sadıqzadə”,
“Mühərrir” və b. imzalarla fəaliyyət
göstərmişdir. Onun “Gələcək həyat yollarında”, “Şirinnaz”, “İki həyat arasında”, “Yatmış kəndin qış gecələrində”,
“Gilan qızı” povest və hekayələri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
“Altun”, “Yalan”, “Gözəllik nədir?”
və s. məqalələri isə öz aktual mövzuları ilə oxucuların diqqətini cəlb edir.
Müəllifin müxtəlif illərdə: “Ağ valideyn, yaxud zavallı Məşədi Zaman” (1911), “Qaçaq oğul, yaxud ata
məhəbbəti” (1915), “Yeni həyat yollarında” (1928) və s. kitabları nəşr edilmişdir.
1934-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü olmuşdur. Azərbaycan
ədəbiyyatının bir çox görkəmli
xadimləri kimi repressiya dalğası ondan və ailəsindən də yan keçməmişdir.
1936-cı ildə Seyid Hüseyn Yazıçılar İttifaqının üzvlüyündən çıxarılmış, əsərləri kəskin tənqid olunaraq, onlara siyasi rəng verilmiş, adına
“xalq düşməni” damğası vurulmuşdur.
1937-ci ildə “Əksinqilabçı milliyyətçi
fəaliyyətinə görə” həbs olunmuş və
üzücü istintaqlardan sonra SSRİ Ali
məhkəməsi Hərbi Kollegiyasının
qərarı ilə 1938-ci ildə güllələnmişdir.

YANVAR

Folklor
100 Aşıq Şakir
24 illiyi 1922-1979

Ədəbiyyat
Abdullayev, T. Getməz qulaqlardan səsi Şakirin
/T.Abdullayev //Mədəni
həyat.–2014.– № 4.– S.2730.;
Fərəcov, S. Unudulmaz
aşıq-xanəndə /S.Fərəcov //
Mədəniyyət.– 2014.– 14 may.–
S.15.; Sayılov, Q. Aşıq
Aşıq Şakir zirvəsi
/T.M.Abdullayev [ön söz];
red. N. Məmmədli. Bakı:
Elm və təhsil, 2015.–254 s.;
Aşıq Şakir sənəti /Ə. Azayev //Ədalət.–2018.– 20 oktyabr.– S.4.;
Şirvan bülbülü-Aşıq Şakir Hacıyev /Y.Bahadurqızı //
Ədalət.–2020.– 4 iyul.– S.13

İnternetdə
news.milli.az/culture/108212.
html

Şakir Şahverdi oğlu Hacıyev (Aşıq
Şakir) 1922-ci il yanvar ayının 24də Ağsu rayonunun Xəlilli kəndində
anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Ərəb
mehdibəy kənd məktəbinin 8-ci sinfini bitirmişdir. Şakirin lap kiçik yaşlarından aşıq sənətinə böyük həvəsi
olduğunu hiss edən atası onu göyçaylı Aşıq Mürsələ şəyird vermişdir.
1941-1945-ci illər Böyük Və
tən müharibəsində və Sovet-yapon müharibəsində iştirak etmiş,
1947-ci ildə ordudan tərxis olunduqdan sonra Kürdəmirə gələrək rayon mədəniyyət evində işə başlamışdır. Aşıq sənəti ilə məşğul olmuş,
məlahətli səsi, gözəl ifaları ilə qısa
müddətdə tanınaraq şöhrətlənmişdir.
Aşıq Şakir 1955-ci ildə Azərbaycan
SSR Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, aşıq kimi yeganə şəxs idi ki,
deputatlıq mandatı ona nəsib olmuşdur. 1961-ci ildə Azərbaycan aşıqlarının III qurultayına nümayəndə
seçilmişdir. Azərbaycanın sənət ko
rifeylərinin - Bülbülün, Fikrət
Əmirovun, Niyazinin, Mirzə İbrahimovun iştirak etdiyi qurultayda Aşıq
Şakir də məruzə ilə çıxış etmişdir.
Ustad Aşıq Şakir iki dastanın, 20-yədək qoşma, gəraylı və
müxəmməsin müəllifidir. Sənət möhürü vurduğu Azərbaycan radiosunun “Qızıl Fondu”nda saxlanılan
“Kəndimiz” mahnısının xoş sədaları bu
günümüzə kimi toyların-məclislərin,
el şənliklərinin bəzəyidir. Təkcə bu

Aşıq-şair
mahnı deyil, ilk dəfə ustad Aşıq Şakirin ifasında “Nərgiz”, “Nə bağ bildi, nə də bağban”, “Maral”, “Şirvan
şikəstəsi”, “İnciməsin” (buna “Şakir gözəlləməsi” də deyirlər), “Səhərsəhər” və s. kimi onlarca məlahətli, şux
mahnılar eşidənləri məftun etmişdir.
1957 və 1960-cı illərdə Bakıda nəşr
olunmuş “Aşıqlar”, 1970-ci ildə çapdan çıxmış “Aşıq sözü” kitablarında Aşıq Şakirin onlarla şeir və qoşması dərc edilmişdir. Azərbaycanın
Moskvada keçirilən mədəniyyət və
incəsənət ongünlüklərində istedadlı sənətkar kimi Aşıq Şakir də respublikamızı layiqincə təmsil edərək
yüksək mükafatlara layiq görülmüşdür.
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə
1950-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Soveti yanında İncəsənət
İşləri İdarəsi tərəfindən aşıq Şakirə
“Xalq aşığı” fəxri adı verilmiş, 1967ci ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fərmanı ilə “Əməkdar mədəniyyət
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Həmin il Aşıq Şakir Ümumittifaq özfəaliyyət incəsənət festivalının respublika baxışında, eləcə
də 1972-ci ildə keçirilmiş respublika miqyaslı təntənəli müsabiqədə I
dərəcəli diplomla təltif olunmuşdur.
Şakir Şahverdi oğlu Hacıyev 1979cu il aprel ayının 10-da, 57 yaşında
vəfat etmişdir. Yaşadığı küçəyə, eləcə
də Kürdəmir rayonundakı mədəniyyət
evlərindən birinə ustadın adı verilmişdir.
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YANVAR

Dünya ədəbiyyatı
120 Nazim Hikmət
15 illiyi 1902-1963

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri /N.Hikmət;
tərt. ed. A.Babayev; ön söz
müəl. Anar; bədi tərtibat və dizayn müəl. T.Qorçu.– Bakı:
Şərq-Qərb, 2009.– 517 s.;
Abdulla, A. Gördüyüm və
sevdiyim Nazim Hikmət
/A.Abdulla.– Bakı: Elm və
təhsil, 2014.– 43 s.; Özkan, H.S. Azərbaycan
ədəbiyyatında Nazim Hikmət:
filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al.
üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 5717.01 /H.S.Özkan;
AMEA, akad. Z.M.Bünyadov
ad. Şərqşünaslıq İn-tu.– Bakı,
2015.– 29 s.; Dostlarının
dilindən Nazim Hikmət.../O.
Ayvaz //Ədalət.–2019.– 8 fevral.– S.6; Qaqarinin Nazim
Hikmət sevgisi /K. Hacı //
Ədəbiyyat qəzeti.–2020.– 15
avqust.– S. 32.

İnternetdə
portal.azertag.az/node/2167
https://az.wikipedia.org
www/anl.az
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Nazim Hikmət Ran 1902-ci il yanvar ayının 15-də Salonikidə, zadəgan
ailəsində anadan olmuşdur. 1918ci ildə İstanbulda Hərbi Dənizçilik
məktəbinə daxil olmuş, Türkiyənin
xarici müdaxiləçilər tərəfindən işğalı
əleyhinə şeir yazdığı üçün 1919-cu ildə
məktəbdən xaric edilmişdir.
“Sərvliklərdə” adlı ilk şeiri 1918ci ildə “Yeni məcmuə” jurnalında dərc
edilmişdir. 1920-ci ildə o, işğal olmuş
İstanbuldan milli azadlıq uğrunda vuruşan Anadoluya, 1921-ci ildə Sovet Rusiyasına getmiş və 1922-1924-cü illərdə
Moskvada Şərq Zəhmətkeşlərinin
Kommunist Universitetində oxumuşdur.
1924-cü ildə Türkiyəyə qayıdaraq,
inqilabi “Oraq-çəkic” qəzetində, “Aydınlıq” jurnalında Lenin ideyalarını
tərənnüm edən əsərlərlə çıxış etmişdir. Həmin orqanlar bağlandıqdan sonra təqib olunan və 1925-ci ildə qiyabi
surətdə 15 il həbsə məhkum edilən Nazim Hikmət 1927-ci ildə yenidən gizli
olaraq SSRİ-yə qayıtmışdır.
Bakıda “Günəşi içənlərin türküsü”
adlı ilk şeirlər kitabı nəşr olunmuşdur.
1938-ci ildə Türkiyəyə qayıtmış və 8
ay həbsdə saxlanılmışdır. 1929-1932ci illərdə yazdığı “835 sətir”, “Baron-3”, “1+1=1”, “Səsini itirmiş şəhər”
kitabları, “Cokonda və Şi-Ya–u” poeması, “Benerci özünü niyə öldürdü” mənzum romanı ilə imperializmin
müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxmışdır.
1932-ci ildə türk kommunistlərini yekdil mübarizəyə səsləyən “Gecə gələn
teleqram” şeir toplusuna görə yenidən 5
il həbs cəzasına məhkum olunmuş, bir

Türk yazıçısı
il sonra amnistiya əsasında azad edilsə
də, 1938-ci ildə sübut olunmamış ittiham əsasında 28 il 4 ay həbs cəzasına
məhkum edilmişdir. Həbsxanada
məşhur “İnsan mənzərələri” epopeyasını, “Həbsxanadan məktublar”
silsiləsini, “Məhəbbət əfsanəsi”, “Yusif və Züleyxa” pyeslərini və başqa
əsərlərini yazmışdır.
1950-ci ildə əfv edilərək azadlığa buraxılan Nazim Hikmət SSRİ-yə
köçmüş və bu dövrlərdə “Türkiyədə”,
“Qərib adam”, “İvan İvanoviç vardımı, yoxdumu”, “Domokl qılıncı” və
başqa pyeslərini, şeir və poemalarını, poeziyaya və dramaturgiyaya dair
məqalələrini qələmə almışdır. 1950-ci
ildə Beynəlxalq Sülh Mükafatı laureatı olmuşdur. SSRİ-də Nazim Hikmətin
ssenariləri və əsərlərinin süjetləri
əsasında “Bir məhəlləli iki oğlan”,
“Sevdalı bulud”, “Yaşamaq gözəldir,
qardaşım”, “Məhəbbətim, kədərim
mənim” filmləri çəkilmişdir. Bəstəkar
Arif Məlikov şairin “Məhəbbət
əfsanəsi” pyesi əsasında eyniadlı balet
yazmışdır.
Nazim Hikmət dəfələrlə Bakıya
gəlmiş, Azərbaycan şair və yazıçılarının bir çoxu ilə şəxsən dost olmuş, onlarla yaradıcılıq əlaqəsi saxlamışdır.
Əsərləri Azərbaycanda dönə-dönə nəşr
olunmuş, pyesləri tamaşaya qoyulmuşdur.
Nazim Hikmət Ran 1963-cü ildə
Moskva şəhərində ürək tutmasından vəfat etmiş və Novodeviçye
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.

YANVAR

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
130 Bəhruz Kəngərli
22 illiyi 1892-1922

Ədəbiyyat
Tarixdə iz buraxanlar: Bəhruz
Kəngərli /F. Qaraoğlu // Bakı
xəbər.–2018.– 6 sentyabr.–
S.15.; Bəhruz Kəngərli doğum
günündə anılıb /S.Qaliboğlu.–
//Mədəniyyət.–2018.– 24
yanvar .– S.13.; Bəhruz
Kəngərli məktəbinin davamçısı /S.Fərəcov //Mədəniyyət.–
2018.– 14 mart.– S.12.;
Naxçıvanlı rəssamlar Bəhruz
Kəngərli muzeyini ziyarət
ediblər //Azərbaycan.–2019.–
24 yanvar.– S.8.; Bəhruz
Kəngərli Muzeyi //Xalq
Cəbhəsi.–2020.– 23 may.–
S.16.

İnternetdə
http://www.behruzkengerli.
nakhchivan.az/
http://www.behruzkengerli.nakhchivan.az/index.php/
pazhes/2018-02-08-10-48-16
ruz_K%C9%99ng%C9%99rli

Bəhruz (Şamil) Şirəlibəy oğlu
Kəngərli 1892-ci il yanvar ayının
22-da Naxçıvanda anadan olmuşdur. Uşaq ikən ciddi xəstəlik keçirən
Kəngərli, ağır eşitdiyindən ümumtəhsil
məktəbinə gedə bilməmiş, rəssamlığa
meyl göstərmişdir. 1910-1915-ci
illərdə Tiflisdə Qafqaz İncəsənəti
Təşviq Cəmiyyətinin nəzdindəki boyakarlıq və heykəltəraşlıq məktəbində
oxumuşdur.
Bəhruz Kəngərlinin rəssam kimi
püxtələşməsində Cəlil Məmmədquluzadənin və “Molla Nəsrəddin” jurnalının
böyük
rolu
olmuşdur.
Yaradıcılığının ilk dövründə müəllimi –
mollanəsrəddinçi rəssam O.Şmerlinqin
və tələbə yoldaşı L.D.Qudiaşvilinin
portretlərini çəkmiş, karikatura və
satirik rəsmlər, mənzərə və məişət
səhnələrini əks etdirən rəsm, akvarel və boyakarlıq əsərləri yaratmışdır (“Qoca kişi”, “Toy”, “Elçilik”
və s.). Naxçıvan teatrında “Ölülər”
(C.Məmmədquluzadə), “Hacı Qara”
(M.F.Axundzadə),
“Pəri-cadu”
(Ə.Haqverdiyev) tamaşalarına bədii
tərtibat və geyim eskizləri vermişdir.
1914-cü ilin iyununda rəssamın
Naxçıvanda ilk böyük yaradıcılıq
sərgisi açılmışdır. Cəmi 7 il yaradıcılıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmağa macal tapmış Bəhruz Kəngərli 2000-ə qədər rəsm
əsəri yaratmışdır. O, realist ifadəliliyi,
yüksək bədii-estetik dəyəri ilə diqqəti
cəlb edən çoxlu portret, mənzərə, natürmort çəkmişdir. Bəhruz Kəngərli

Rəssam

1918-1920-ci illərdə erməni daşnaklarının Azərbaycanda törətdikləri
faciələri təsvir edən, azərbaycanlı qaçqınların portretlərindən ibarət “Qaçqınlar” silsilə əsərlərini yaratmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə (1918-1920) Bəhruz Kəngərli
yaradıcılıqdan qalmır, boyakarlıq və
qrafika əsərləri yaradır, rəssamlıq
sənətini gənclərə öyrətmək, bu sənəti
sevdirmək üçün xüsusi dərnək açır,
fərdi sərgilərini təşkil edirdi.
1921-ci ildə Bakıda açılan ilk böyük sərgidə Kəngərlinin 500-dən çox
əsəri nümayiş etdirilmişdir. Əsərləri
R.Mustafayev
adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, Moskva Dövlət Tarix Muzeyində və şəxsi
kolleksiyalarda saxlanılır. Kəngərli
həm də milli teatr rəssamlığının
banilərindəndir.
A.Babayevin “Yarımçıq şəkil” pyesi Kəngərliyə həsr olunmuşdur. Bəhruz
Kəngərli 1922-ci il fevral ayının 7-də
Naxçıvanda, 30 yaşında vəfat etmişdir. 2001-ci ildə Naxçıvan MR Ali
Məclisi sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin
adının
əbədiləşdirilməsi
haqqında” sərəncamına əsasən, Naxçıvan
şəhərində muzeyi yaradılmış, qəbirüstü
abidəsi ucaldılmışdır.
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YANVAR

Musiqi.Opera.Balet
115 Kövkəb Səfərəliyeva
illiyi 1907-1985
3 4

Ədəbiyyat
Azərbaycan bəstəkarlarının
polifonik pyesləri: fortepiano üçün: [Not] /
tərt. ed. K.Səfərəliyeva.–
Bakı, 1970.– 17 s.; Qamma və arpeciolar: musiqi məktəblərinin şagirdləri
üçün (f-no sinfi üzrə): [Not]
/K.Səfərəliyeva.– Bakı: İşıq,
1982.– 68 s.; Qara Qarayevin seçilmiş əsərlərinin fortepiano üçün konsert işləməsi
və köçürmələri: [Not] /tərt. ed.
və red. K.Səfərəliyeva.– Bakı:
İşıq, 1980.– 96 s.; Маилова,
А. Становление и развитие
узыкальноисполнительского
творчества К.К.СафарАлиевой.– Баку: Адильоглы,
2003.– 465 с.; Görkəmli
pianoçu-pedaqoqun yubileyinə
konsert töhfəsi /L.Azəri //
Mədəniyyət.– 2017.– 5 may.–
S.6.; Musiqi sənətimizdə
müstəsna xidmətləri olan
pianoçu-pedaqoq /S.Fərəcov //
Mədəniyyət.–2017.– 23 iyun.–
S.15.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
K%C3%B6vk%C9%99b_S
%C9%99f%C9%99r%C9%9
9liyeva
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Kövkəb Kamil qızı Səfərəliyeva
1907-ci il yanvar ayının 3-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1915ci ildə, səkkiz yaşında ikən Marinski adına ümumtəhsil məktəbinə daxil
olmuş, eyni zamanda һəm də fortepiano sinfində musiqi dərsləri almış,
1916-cı ildən təһsilini Musiqi texnikumunda davam etdirmişdir. 1926-cı ildə
Kövkəb Səfərəliyeva Musiqi texnikumunu bitirmiş və Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasına daxil olmuşdur.
Oxumaqla yanaşı, çox gənc olmasına
baxmayaraq onu Türk qadın seminariyasına işə dəvət etmişlər.
Kövkəb xanım Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir bəylə tanış olmuş və
uzun illər birgə fəaliyyət göstərmişlər.
Təhsil illərində Üzeyir bəy onu konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət
göstərən birinci və ikinci dərəcəli hazırlıq siniflərində dərs deməyə dəvət
etmişdir. 1926-1927-ci illərdə əvvəlcə
təcrübəçi-pedaqoq kimi ümumi fortepiano fənnindən dərs demiş, 1928ci ildən isə xüsusi fortepiano sinfində
məşğələlər aparmağa başlamışdır.
Öz dövrünün dəyərli mütəxəssislərindən dərs alan bu istedadlı musiqiçi
1932-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirərək, ali təhsil almış
ilk professional Azərbaycan pianisti
kimi tarixə düşmüşdür. Azərbaycanda
fortepiano sənətinin yaranması və inkişafı onun adı ilə bağlıdır. 1952-ci ildə
həmin tədris müəssisəsinin professoru
olmuşdur.

Pianoçu

Kövkəb Səfərəliyeva 1934-cü ildə
Azərbaycan Opera və Balet Teatrında konsertmeyster vəzifəsinə dəvət
almış, 1935-1936-cı illərdə Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasında professor A.V.Şaskesanın sinfində təhsilini
davam etdirmişdir.
Musiqi təhsilinin inkişafında böyük əməyi olan Kövkəb xanım 1937ci ildə konservatoriyanın nəzdində orta
ixtisas musiqi məktəbini (indiki Bülbül
adına məktəb) yaratmış, 1937-1952-ci
illərdə həmin məktəbə rəhbərlik etmişdir. Kövkəb Səfərəliyeva bir sıra elmimetodik dərsliklərin, fortepiano üçün
külliyyatın tərtibçisi, musiqi haqqında
məqalələrin müəllifidir.
Musiqiçi kadrlar hazırlanmasında, Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə
1972-ci ildə ona Azərbaycan SSR-in
“Xalq artisti” fəxri adı verilmiş, 1977ci ildə anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fəxri
Fərmanı ilə təltif edilmişdir.
Kövkəb Səfərəliyeva 27 iyun 1985ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Xatirəsini
əbədiləşdirmək
məqsədilə
Bakı
şəhərindəki küçələrdən birinə onun adı
verilmişdir.

4

YANVAR

Musiqi. Opera. Balet
100 Hüsnü Qubadov
4 illiyi 1922-1991
Hüsnü Baba oğlu Qubadov 1922ci il yanvar ayının 4-də Ordubad rayonunun Disər kəndində anadan olmuşdur. 1938-ci ildə Naxçıvan Kənd
Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuş,
təhsil illərində İbrahim Həmzəyevin
yaratdığı dram dərnəyində iştirak etmiş, Səməd Vurğunun “Vaqif” dramında xanəndə rolunu oynamışdır. O
vaxtdan uşaqlıqdan həvəs göstərdiyi
müğənnilik
sənətinə
bağlanmış,
özfəaliyyət olimpiadalarında uğur qazanmış, 1958-ci ildə isə Respublika
Özfəaliyyət Müsabiqəsinin laureatı olmuşdur. Həmin il M.F.Axundov adına
Opera və Balet Teatrına dəvət edilmiş,
onun səhnəsində yaddaqalan obrazlar
yaratmışdır.
Təbii ifa tərzi ilə seçilən müğənni İbn
Səlam, Məcnunun atası, Kərəm (“Leyli
və Məcnun”, Üzeyir Hacıbəyli), “Əsli

4

Xanəndə
və Kərəm”, Çapqınçı, Rəmmal (“Şah
İsmayıl”, Müslüm Maqomayev) və s.
rolları ifa etmişdir. Teatrın tərkibində
Tiflisdə (indiki Tbilisi), Gəncə, Naxçıvan, Şəki və respublikanın digər şəhər
və rayonlarında qastrol səfərlərində olmuşdur. Onun ifasında “Şuşa yaylağı”,
“Üçtelli durna”, “Bəhbəh”, “Dilin can
incidəndir” və digər mahnılar, habelə
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operası (YUNESKO-nun xətti ilə)
qrammofon valına yazılmışdır.
Müğənni 1962-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.
Hüsnü Qubadov 1991-ci il avqust
ayının 13-də Bakı şəhərində vəfat etmiş və doğulduğu kənddə dəfn edilmişdir.

Ədəbiyyat
Qubadov Hüsnü Baba oğlu // Naxçıvan ensiklopediyası. – Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 2002. – S.282-283.
Çəmənli, M. Hüsnü Qubadov /M.Çəmənli // “Leyli və Məcnun” – 100 il səhnədə. – Bakı: “E.L.” NPŞ, 2008. – S.242-245.
İlyasoğlu, R. Xatirə gecəsi: Hüsnü Qubadov-85 /R.İlyasoğlu // Respublika. – 2010. – 22 iyun. – S.4.
“Hüsnünün səsində dolğunluq, bitkinlik var idi...”/S.Fərəcov // Mədəniyyət.– 2018. – 31 avqust. – S.10.
Ecazkar səsin möcüzəsi/A.Səfərova //İki sahil.– 2019. – 19 iyul. – S.12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCsn%C3%BC_Qubadov
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YANVAR

Musiqi. Opera.Balet
135 Mirzə Mansur
5 illiyi 1887-1967

Ədəbiyyat
Muğamın canlı obrazını yaradan tarzən: Mirzə Mənsur-120
/N.Ələddinqızı //Səs.–2007.–
16 noyabr.– S.12; Mirzə
Mansurun mizrabı Tar onun
sinəsində xüsusi ecazkarlıqla səslənirdi /T.Məhərrəmov
//Kaspi.– 2009. – 30 iyun.–
S. 11; Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin beşiyi başında
duran soyad - Mansurovlar.../İ.
Sarıyeva // Bakı xəbər.–
2014.– 27 noyabr.– S.12; Ustad sənətkar Mirzə Mənsur
haqqında xatirələr /T.Ş.Əzimli
//Ədalət .–2017.– 13 iyun.–
S.3.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2014/
noyabr/405660.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Mirz%C9%99_Mansur_Mansurov
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Mirzə Mansur Məşədi Məlik oğlu
Mansurov 1887-ci il yanvar ayının 5-də (köhnə tarixlə yanvarın 17də) Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
11 yaşında Sınıqqala məscidindəki
mədrəsədə təhsil almış, burada fars dilini mükəmməl öyrənmişdir. Daha sonra atası Məşədi Məlik onu rus-tatar
məktəbinə qoymuş, Mansur orada 4 il
təhsil almışdır. Kiçik yaşlarından tar
çalmağa başlayan Mirzə Mansurun
atası Məşədi Məlik musiqi aləmi ilə sıx
bağlı olmuşdur. Mansur evlərində teztez keçirilən Bakı muğam məclislərinin
şahidi olmuş, birdəfəlik taleyini
musiqiyə bağlamışdır.
İlk tar dərslərini də o zamanın ən
məşhur tarzəni Mirzə Fərəc Rzayev
dən almışdır. İfa etdiyi ilk muğamlar da “Rast” və “Şur” muğamları olmuşdur. Mirzə Mansur haqlı olaraq
Azərbaycan muğam sənətinin tanınmış
nəzəriyyəçisi kimi qəbul edilir. Peşəkar
tarzən kimi o, Sadıqcan məktəbinin layiqli davamçısı idi. Görkəmli tarzən
1920-ci ildən başlayaraq Üzeyir
Hacıbəylinin təşkil etdiyi Dövlət Türk
Musiqi Məktəbində, 1926-1946-cı
illərdə isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında muğam-dan dərs vermişdir. O, Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü
ilə tar sinfi üçün ilk muğamların tədris
proqramının tərtibçilərindən biri olmuşdur.
Ü.Hacıbəyli
Mirzə
Mansuru istedadlı tarzən, müəllim, muğam sənətinin sirlərini bilən ifa-

Tarzən
çı kimi qiymətləndirmiş, hətta bəzi
məsələlərlə bağlı Mirzə Mansurla
məsləhətləşmişdir. Belə ki, muğamların nota salınmasında Üzeyir bəyin
məhz Mirzə Mansur yaradıcılığına
müraciət etməsi heç də təsadüfi olmamışdır. Axı, məhz Mansurovlar klassik
muğamların ifaçılıq ənənələrini qoruyub saxlamışdılar. Üzeyir bəyin tapşırığı ilə gənc bəstəkarlar Tofiq Quliyev və Zakir Bağırov Mirzə Mansurun
ifasından 1930-cu illərin ortalarında
“Rast”, “Dügah” və “Zabul” muğamlarını ilk dəfə nota salmışlar.
Mirzə Mansur tarın bütün incə
liklərinə bələd idi. Ü.Hacıbəylinin
təşəbbüsü ilə o, tar alətini təkmilləş
dirmiş, tarın rekonstruksiyasına gətir
diyi yeniliklər ifaçıların işini xeyli asanlaşdırmışdır. Mirzə Mansurun
yenilik verdiyi 4 tardan biri Ermitaj,
ikincisi Luvr, üçüncüsü isə İstanbul
muzeylərində qorunur. Sonuncu tarı isə
özünə saxlamışdı. Mirzə Mansurun tarda ifa etdiyi iki maqnitofon yazısı qalıb: “Xocəstə” və “Mahur-hindi” muğamları.
1940-cı ildə Mirzə Mansur Mansurova Azərbaycan SSR-in “Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adı verilmişdir.
Görkəmli tarzən və müəllim Mirzə
Mansur 1967-ci il iyun ayının 30-da, 80
yaşında vəfat etmişdir. Bakı şəhərində,
Yasamaldakı köhnə qəbiristanlıqda
dəfn edilmişdir.

YANVAR

Musiqi. Opera. Balet
90
Elmira Abasova
10 illiyi 1932-2009

Ədəbiyyat
Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası /müəl. və red. hey.:
E.Abasova və b.; Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları Fondu.– Bakı, 2007.– 264+[16] s.;
Abasova Elmira //Azərbaycanın tanınmış xanımları. Ensiklopedik nəşr /tərt. ed. və
baş red. E.İsgəndərzadə;
ing. dilinə tərc. ed. və
ing. mətninin red-ru
A.Qədiməliyeva.– Bakı,
2002.– S.4; Dadaşzadə,
Z. Elmira Abasova müasir
Azərbaycan musiqisinin araşdırıcısı kimi /Z.Dadaşzadə //
Musiqi dünyası.– 2010.– №
1-2.– S.27-29.;
Xəlilzadə, F. Yorulmaz
tədqiqatçı, unudulmaz pedaqoq: Elmira Abasova - 80
/F.Xəlilzadə //Azərbaycan.–
2012.– 14 yanvar.– S.5;
Musiqişünasın portreti:
görkəmli alim, tənqidçi və pedaqoq Elmira Abasova/A.
Abduləliyev //525-ci qəzet.–
2015 .– 14 fevral.– S.30;
Görkəmli musiqişünas Elmira
Abasova yad edildi /S.Fərəcov
//Mədəniyyət.–2016.– 8 aprel.– S. 2; Musiqişünaslıq
missiyası /A.Abdullayev //
Mədəniyyət.–2018.–5 yanvar.– s.12

Abasova Elmira Əbdülhəmid qızı
1932-ci il yanvar ayının 10-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 19461950-ci illərdə Asəf Zeynallı adına
Bakı Musiqi Məktəbində oxumuş, eyni
zamanda 1949-cu ildə 18 saylı məktəbi
qızıl medalla bitirmişdir.
1950-1955-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasında musiqişünaslıq ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1958-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqına üzv qəbul edilmiş, ittifaqın
musiqi tənqidi bölməsinin sədri, katibi işləmişdir. Elmira Abasova 1967-ci
ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dosent, 1980-ci ildən isə professor kimi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir.
1962-ci ildə Moskva Ümumittifaq Sənətşünaslıq İnstitutunda “Üzeyir Hacıbəyovun komediyalarında opera və musiqi” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmişdir. Elmira Abasova yeganə qadın rektordur
ki, uzun müddət Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasına rəhbərlik etmişdir. Onun yaradıcılığının mərkəzində
həmişə Üzeyir Hacıbəyli irsinin tədqiqi
dayanırdı. Müəllif tərəfindən dahi
bəstəkar haqqında beş kitab və 1961-ci
ildə ilk biblioqrafiya yazılmışdır.
Elmira Abasovanın digər tədqiqat
işi dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin yaradıcılığıdır. Onun tədqiqatları
Qara Qarayevə həm dünyada, həm də
doğma vətənində əbədiyaşarlıq gətirdi.
Eyni zamanda Soltan Hacıbəyov, Ni-

Musiqişünas
yazi, Bülbül, Səid Rüstəmov, Fikrət
Əmirov, Rauf Hacıyev, Rəşid Behbudov, Qurban Pirimov, Bəhram Mansurov, Cövdət Hacıyev, Arif Məlikov və
başqalarının yaradıcılığı ilə bağlı Elmira Abasovanın tədqiqatları görkəmli
sənətşünaslar
tərəfindən
yüksək
dəyərləndirildi. Elmira Abasovanın
araşdırdığı elmi tədqiqat işlərindən
biri də Azərbaycan muğamları olub.
Onun tədqiqatları həmişə orijinallığı
və dolğunluğu ilə seçilir, hər bir janrın funksiyasını, üslub xüsusiyyətini
və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığındakı təsirini elmi dəlillərlə sübut
edirdi.
1971-ci ildə Moskvada, 1973-cü
ildə Alma-Atada, 1978, 1983, 1987ci
illərdə Səmərqənddə keçirilən
Beynəlxalq musiqi simpoziumlarının iştirakçısı və məruzəçisi olmuşdur.
22 kitabın, 300-dən artıq məqalənin
müəllifidir.
1967-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxri adına layiq görülmüşdür. 1981ci ildə “Qırmızı Əmək bayrağı” ordeni
ilə təltif edilmişdir. 1992-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov Cəmiyyətinin fəxri sədri
seçilmişdir.
Görkəmli musiqişünas, professor
Elmira Abasova 2009-cu il fevral ayının 12-də vəfat etmişdir.

23

YANVAR

Musiqi.Opera.Balet
55
Aygün Səmədzadə
11 illiyi 1967

Ədəbiyyat
Əhməd Adnan Sayqun yaradıcılığının bəzi üslub
xüsusiyyətləri: sənətşün. n.
a. dər. al. üçün təq. ed. disnın avtoreferatı: 17.00.02 /A.
Z.Səmədzadə; Bakı Musiqi
Akademiyası.– Bakı: 2003.–
23 s.; Aygün Səmədzadənin
əsərləri Türkiyədə təqdim olunub // Şərq.–2018.– 15 sentyabr.– S.13; Azərbaycan
100 mahnıda / [Azərb. Resp.
Mədəniyyət Nazirliyi; Klavir; layihənin ideya müəl.
və rəhbəri A.Səmədzadə;
əsərləri səs və fortepiano üçün
işl.: F.Məmmədli, A.Əliyev,
Ş.Əliyeva, T.Əhədova;
red.: E.Abdullayeva,
M.Babayeva].– Bakı: Letterpress, 2019.– 523 s.; Az
da olsa deyə bildimsə - Aygün Səmədzadə /K.Abiyeva //
Ədalət.– 2020.– 30 iyun.– S.6;
Aygün Səmədzadənin yaşatdığı reallıq /K.Abiyeva // 525-ci
qəzet.– 2020.– 26 iyun.– S.17.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Aygün_Səmədzadə
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Aygün Ziyad qızı Səmədzadə 1967-ci il
yanvar ayının 11-də Bakıda ziyalı ailəsində
dünyaya gəlmişdir. İlk təhsilini Bülbül adına
orta ixtisas musiqi məktəbində almış, oranı qızıl medal və fərdi təqaüdlə bitirmişdir. Həmin
ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının
Tarix-nəzəriyyə fakültəsinə daxil olmuşdur. Bir
sıra respublika və ümumittifaq elmi-konfrans
və müsabiqələrdə iştirakçı və qalib olmuşdur.
Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı keçirilən müsabiqədə diplom, III
respublika konfransında ən yaxşı tələbə elmiişinə görə “Qızıl medal”, Zaqafqaziya ölkələri
arasında keçirilən müsabiqədə I dərəcəli diploma layiq görülmüşdür. Konservatoriyanı fərqlənmə diplomu və Ü. Hacıbəyov adına fəxri təqaüdlə bitirdikdən sonra elə həmin
ildən “Musiqi tarixi” kafedrasına müəllim kimi
dəvət olunmuş və 1990-dan 2016-cı ilədək Avropa ölkələrinin musiqi tarixi, Türkdilli xalqların musiqi mədəniyyəti, Musiqi tənqidi kimi
fənnlərdən dərs demiş və həmin kafedranın dosenti olmuşdur.
Aygün Səmədzadə 2003-cü ildə böyük
türk bəstəkarı Əhməd Adnan Sayqunun yaradıcılığı ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Bundan əlavə, Aygün
Səmədzadə Azərbaycan musiqi tarixinə aid bir
sıra elmi məqalələrin və publisistik yazıların
müəllifidir. Müxtəlif dövlərdə “Azərbaycanda
sənət himayədarlığının rolu”, “Xurşudbanu
Natəvan və Azərbaycan mədəniyyəti”, “Şah İsmayıl Xətai və Azərbaycan mədəniyyəti”, “Mir
Mövsün Nəvvab”, “Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mədəniyyətimizin inkişafında xidmətləri”,
“Adnan Sayqun yaradıcılığının bəzi üslub
xüsusiyyətləri” adlı məqalələrini dərc etmişdir.
Bəstəkarın 2005, 2009, 2015-ci illərdə
Heydər Əliyev Sarayında, 2015-ci ildə
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, 2017-ci ildə
Şəkidə keçirilən “İpək yolu” Beynəlxalq Musiqi festivalında, 2018-ci ilin iyunun 9-da
Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə Yaşıl
Teatrda müəllif konsertləri olmuşdur.
Aygün Səmədzadə Türküstan, Həsrət,
Qumsal, Eşq simfonik lövhələrinin, Həzrət-i
Fatimə adlı vokal-xoreoqrafik kompozisiyası-

Bəstəkar
nın, Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş
İstiqlal marşının müəllifidir.
Aygün
Səmədzadə
Əhməd Cavadın
sözlərinə silsilə əsərlər yaratmışdır. Bunların
sırasına “Ey Türk” kantatası (Ey Türk, Bismillah, Türk Ordusuna, Elin bayrağı, Mən bulmuşam, Susmaram, Şəhidlərə kimi müstəqil
nömrələrdən ibarət), “Sən ağlama” vokal-instrumental kompozisiyası, “Niyə gəlmədin?”,
“Qurban olduğum” romansları və başqaları daxildir. Bu əsərlərin premyeraları 2018-ci il 15
sentyabrda Ankarada, 2018-ci il 10 noyabrda
Bakıda, 2019-cu il 20 martda Eskişehirdə baş
tutmuşdur. Əsərlər Türkiyə Cümhurbaşkanlığı Simfonik Orkestri, TRT xoru, Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestri tərəfindən ifa olunmuşdur.
2000-ci il “Best of Best” müsabiqəsində
onun Məktəb illəri, 2002-ci ildə keçirilən
“Nəğmələrin nəğməsi” müsabiqə-festi-valında
“Bu dünyanı nağıl bilək”, “Yağış” mahnıları
birinci yerlərlə mükafatlandırılmış, “Tut ağacım” isə Qran-pri və Tamaşaçı rəğbəti mükafatlarına layiq görülmüşdür.
2008-ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqı ilə birgə elan etdiyi “İdman və Olimpiya” mövzusunda mahnı
müsabiqəsinə təqdim etdiyi “Qələbə çal” adlı
əsəri birinci yerə layiq görülmüşdür.
Aygün
Səmədzadə
Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliği ilə bağlı bir sıra televiziya layihələrinin, o cümlədən “Əslində Mən”,
“Bir mahnının tarixçəsi”, “İntrada”, “Ekspromt” verilişlərinin ideya müəllifi və rəhbəri
olmuşdur.
Bəstəkar, musiqişünas Aygün Səmədzadə
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü,
NƏFƏS Sənət mərkəzinin rəhbəridir. 2019cu ildə Azərbaycan bəstəkarlarının Vətən haqqında mahnılarından ibarət “Azərbaycan 100
mahnıda” klavirinin ideya müəllifi və layihə
rəhbəri olmuşdur.
2011-ci il sentyabr ayının 15-də Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi,
2018-ci ilin 27 mayında isə Azərbaycanın Xalq
artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.
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18 illiyi

Ədəbiyyat
Afaq Məlikova //
Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar /Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC);
kitabın müəl. Mehriban
Vəzir; layihənin müəllifi və
rəhbəri Ş.İsmayılova; red.:
B.Əhmədov, S.İsmayılova;
tərc. F.Axundov; rəssam
G.Şəmsiyeva; dizayner
S.Yüzbaşiyev.– Bakı, 2008.–
S.99-100; Xəlilzadə, F. Xoreoqrafiya sənətinin yaradıcıları
/F.Xəlilzadə //Azərbaycan.–
2007.– 30 yanvar.– S.7;
Xalq artisti Afaq Məlikova
“Şərəf” ordeni ilə təltif olunub //Mədəniyyət.–2017.– 17
may.– S.2.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Afaq_M%C9%99likova

Afaq Məlikova
1947
Afaq Süleyman qızı Məlikova
1947-ci il yanvar ayının 18-də Bakıda anadan olmuşdur. Uşaqlıqdan eşitdiyi musiqilərə rəqs etməyi çox sevən
qızlarının rəqsə hədsiz marağını görən
valideynləri 5 yaşlı Afaqı Respublika
Pioner Evinin rəqs dərnəyinə yazdırmışlar. Yaşı çatanda isə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinə daxil olmuşdur. Xoreoqrafiya məktəbinin sonuncu sinfində
məşhur rəqqasə Əminə Dilbazi
məktəbin yetirmələri arasında ənənəvi
baxış keçirmiş və A.Məlikovanın ifasını bəyənərək onu Dövlət Mahnı və
Rəqs Ansamblının kollektivinə qəbul
etmişdir. 15 yaşından bu ansamblda
fəaliyyətə başlayan rəqqasə görkəmli
sənətkar Leyla Vəkilovanın tələbəsi olmuşdur.
Afaq Məlikova 1963-1974-cü
illərdə Azərbaycan Dövlət Mahnı və
Rəqs Ansamblında solist kimi çalışmışdır. O, insanları heyran qoyan
Azərbaycan milli rəqsləri ilə bütün
dünyanı (Türkiyə, MƏR, Polşa, Fransa, İngiltərə, Kanada, Portuqaliya, Almaniya, İspaniya və s.) qarış-qarış
gəzmiş, milli mədəniyyətimizin, milli
ruhumuzun dilmancı olan rəqslərimizi
təmsil edərək, alqışlar qazanmışdır.
1975-ci ildə Dövlət Rəqs Ansamblı yaradılır. Mütəxəssislər təklif edirlər
ki, o, Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblında deyil, məhz Rəqs Ansamblında çalışmalıdır. Filarmoniyanın direktoru Şəmsi Bədəlbəyli onun rəyini
öyrənmədən əmrini verir. 1981-ci ildə

Rəqqasə
həmin vəzifədə çalışan maestro Niyazi
isə Afaq xanımı ansambla baletmeyster təyin edir. Az sonra Dövlət Rəqs
Ansamblının bədii rəhbəri olur və 75
nəfərlik bir kollektivə başçılıq etmək
ona tapşırılır.
Ömrünün 45 ilini səhnəyə həsr edən
rəqqasə rəqslərin quruluşunu və musiqisini özü hazırlayır, hər il Xoreoqrafiya məktəbindən ansambla oğlan və
qızlar cəlb edir. Milli rəqslərin mahir
ifaçısı olan A.Məlikovanın repertuarında Şərq xalqlarının rəqsləri də geniş
yer tutur. Bu gün Afaq Məlikova 30dan çox rəqsin müəllifi, bir çox tanınmış rəqqasın müəllimidir.
Afaq Məlikova Azərbaycan rəqs
ifaçılığının inkişafındakı xidmətlərinə
görə 1978-ci ildə Azərbaycan SSRin “Xalq artisti” fəxri adına layiq görülmüş, 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Kamal Abdullayev
illiyi 1927-1997
18

Ədəbiyyat
Abdullayev Kamal Cahanbəxş
oğlu // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.–
Bakı: Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1976.– C.1.– S.17

İnternetdə
http://www.medeniyyet.az/
page/news/38235/Gorkemlidirijor-pedaqoq-ictimai-xadim.
html
https://az.wikipedia.org/wiki/
Kamal_Abdullayev_(dirijor)
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Kamal Cahanbəxş oğlu Abdullayev 1927-ci il yanvar ayının 18-də Bakıda anadan olmuşdur. 1945-ci ildə
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət
konservatoriyası nəzdində Orta ixtisas musiqi məktəbini viola ixtisası
üzrə (A.A.Qrossmanın sinfi) bitirmişdir. Musiqiyə olan böyük həvəs onu
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına gətirir və 1948-ci ildə ali musiqi
məktəbini müvəffəqiyyətlə başa vurur.
Öz üzərində daima çalışan Kamal
Abdullayev P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasını operasimfonik dirijorluğu ixtisası üzrə (prof.
L.M.Ginzburqun sinfi) təhsil alaraq
oranı 1952-ci ildə bitirir.
Həmin ildən doğma Vətənə qayıdaraq 1959-cu ilə qədər Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş dirijoru vəzifəsində
işləmişdir. Bu illər ərzində bir sıra
klassik rus, Qərbi Avropa, sovet və
eləcə də Azərbaycan operalarına,
baletlərinə səhnə təcəssümü vermiş,
bəzən də onların ilk təfsirçisi olmuşdur. Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” və
S.Hacıbəyovun “Gülşən” baletlərində,
C.Cahangirovun “Azad” operasında onun dirijor kimi əməyini xüsusi qeyd etmək lazımdır. İlk dəfə onun
rəhbərliyi altında Bakıda C.Puççininin
“Manon Lesko”, J.Massnenin “Lakme”, C.Verdinin “Siciliyada axşam ibadəti” (SSRİ-də ilk dəfə) və s.
əsərləri səslənmişdir.
1959-cu ildə o, Donetsk Opera və
Balet Teatrına baş dirijor dəvət olunur.

Dirijor
Burada işlədiyi müddətdə görkəmli
rus bəstəkarları M.Musorqskinin “Boris Qodunov”, S.Prokofyevin “Monastırda nikah” operalarını tamaşaya
qoymuşdur. Bu operanın qrammofon
yazısına görə K.Abdullayev 1971-ci
ildə Paris səsyazma firmasının “Böyük
qızıl medalı”na layiq görülmüşdür.
1962-ci ildə Kamal Abdullayev Stanislavski və Nemiroviç-Dançenko adına Moskva Dövlət Musiqili Teatrına
dəvət olunur. Keçmiş Sovet İttifaqında öz yaradıcı səviyyəsinə görə üçüncü yerdə olan bu teatrda 8 il baş dirijor
vəzifəsində çalışır. Teatrın repertuarında özünə möhkəm yer tutan Z.Kodayın
“Xari Yanoş”, A.Nikolayevin “Həyat
bahasına”, T.Xrennikovun “Kimsəsiz
kürəkən”, S.Slonimskinin “Virineya”, O.Taktakişvilinin “Üç həyat” operalarını, M.Musorqskinin “Sərgidən
şəkillər” baletini və s. tamaşaya qoymuşdur.
1991-ci ildə SSRİ-də ilk dəfə onun
rəhbərliyi altında Moskva Konservatoriyasının Böyük zalında S.Prokofyevin
“Yevgeni Onegin” tamaşasına musiqisi
ifa olunmuş və 2 plastinkadan ibarət albom buraxılmışdır.
Kamal Abdullayev Türkiyədə də
çalışmış, Ankara Opera və Balet Teatrında ilk dəfə P.Çaykovskinin “Qu
gölü”, L.Minkusun “Don Kixot” və
s. baletlərin tamaşaya qoyulmasını
həyata keçirmişdi.
Kamal Abdullayev 1997-ci il dekabr ayının 5-də vəfat etmişdir.
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Böyükağa Məmmədov
illiyi 1927-2018
23
Mirməməd
Mircəfər
oğlu
Məmmədov (Böyükağa Məmmədov)
1927-ci il yanvar ayının 23-də Bakıda
anadan olmuşdur. Orta təhsilini başa
vurduqdan sonra Azərbaycan Mahnı və Rəqs Ansamblında fəaliyyətə
başlamışdır. Burada rəqsin sirlərini
öyrənmiş, yaşıdlarından həm rəqsi,
həm də həvəsilə fərqlənmişdir. 1955-ci
ildə Bakı Xoreoqrafıya məktəbini bitirmiş, 1946-1966-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Rəqs
Ansamblının solisti olmuşdur.
1951-ci ildən “Səməni” rəqs
kollektivinə rəhbərlik etmişdir. Tanınmış bir rəqqasa çevrilən sənətkar
Böyükağa Məmmədov 1960-cı ildə
“Cücələrim” rəqs ansamblına rəhbərlik
etməyə başlamışdır. O, tələbə və
gənclərin Berlin (1951-qızıl medal),
Varşava (1953) və Moskvada (1957)
keçirilən Ümumdünya festivallarının
laureatıdır. 1966-cı ildən Texniki və
Bədii Yaradıcılıq Evi, Y.Qaqarin adına
Pionerlər Sarayı rəqs kollektivlərinin
bədii rəhbəri olmuşdur.
1971-ci ildən Bakı Xoreoqrafiya

Rəqqas

məktəbində dərs demişdir. Azərbaycan
rəqsinin inkişafı və təbliğində böyük
zəhməti olan Böyükağa Məmmədov
unudulmuş,
yaddaşlardan
silinmiş havalara, xüsusilə “Tərəkəmə”,
“Nəlbəki”, “Şadlıq”, “Naz eləmə”,
“Qaytağı” rəqslərinə yeni nəfəs vermiş, böyük məharətlə onları ifa etmişdir. Böyükağa Məmmədov Azərbaycan
rəqsini Fransa, İsveçrə, İran, İraq,
Türkiyə, İsveçrə, Əfqanıstan, Polşa, Almaniya, Macarıstan və digər ölkələrdə
layiqincə təmsil etmişdir.
Ömrünün 61 ilini Azərbaycan rəqs
sənətinə həsr etmiş Böyükağa müəllim
bu illər ərzində iki Xalq artisti, 16
Əməkdar artist, eləcə də iki SSRİ Xalq
artisti yetişdirmişdir. Dünyanın 121
ölkəsində Azərbaycan incəsənətini
layiqincə təmsil etmişdir. Azərbaycan
mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə görə
1965-ci ildə Böyükağa Məmmədov
Azərbaycan SSR-in “Xalq artisti” adına layiq görülmüşdür.
Böyükağa Məmmədov 2018-ci il
yanvar ayının 17-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Böyükağa Hüseynovun 90 illiyinə həsr olunan elmi sessiya keçirildi /V. Məmmədov //Azərbaycan şərqşünaslığı.–2016.– №1.– S.112-113.
“9 yaşımdan həyatımın rəqs yolu başlayıb”: Görkəmli rəqqas, Xalq artisti Böyükağa Məmmədov 90 yaşını qeyd etməyə hazırlaşır /L.Azəri //
Mədəniyyət.–2016.– 18 noyabr.– S.11.
Sənəti sevməyə ürək gərəkdir: İncəsənət xadimləri /Z.Fərəcova //Azərbaycan.–2017.– 25 yanvar.– S.7.
Böyükağa Məmmədovu itirdik... : Milli rəqsin şahzadəsi 90 yaşında dünyasını dəyişdi //Ekspress.– 2018.– 18 yanvar.– S.13.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6y%C3%BCka%C4%9Fa_M%C9%99mm%C9%99dov_(r%C9%99qqas)
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95
Leyla Vəkilova
illiyi 1927-1999
29

Ədəbiyyat
Qu quşunun nəğməsi...: Xalq
artisti Leyla Vəkilovaya həsr
olunur /Y. Əlioğlu ; elmi red.
İ. Rəhimli ; [baş red. S. Bektaşi ; burax. məsul S. İsmayılova ; dizayner G. Qurbanova].–
Bakı: Şərq-Qərb, 2014.–102
s.; Balet sənətimizin cığıraçanları - Qəmər Almaszadə
və Leyla Vəkilova.../İ.Sarıyeva //Bakı xəbər.– 2015.–
16 aprel.– S. 15; Balet
sənətinin əfsanəsi: Leyla
Vəkilova /T. Seyidzadə //
Azad Azərbaycan.–2020.– 30
yanvar.– S.7; Balet sənətinin
sönməz ulduzu... : Bu gün
görkəmli balerina Leyla Vəkilovanın anadan olmasından 94 il ötür // Unikal.–
2021.– 5 fevral.– S.21
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Leyla Məhəd qızı Vəkilova 1927-ci
il yanvar ayının 29-da ziyalı ailəsində
dünyaya göz açmışdır. Orta məktəbdə
oxumaqla yanaşı 1935-ci ildə Bakı
Xoreoqrafiya Məktəbinə daxil olmuşdur. 1943-cü ildə Xoreoqrafiya
məktəbini uğurla bitirən gənc balerina Azərbaycan Dövlət Opera və Balet
Teatrının balet truppasına solist kimi
qəbul olunmuşdur.
1945-1946-cı illərdə SSRİ Dövlət
Akademik Böyük Teatrının nəzdindəki
Moskva Xoreoqrafiya məktəbində xüsusi təhsil almışdır. Görkəmli balet
ustası 1946-cı ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrının solisti olmuş, 1953cü ildən ömrünün son gününə kimi
Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində klassik
rəqslər fənnindən dərs demiş və 1992ci ildən həm də bu təhsil ocağına bədii
rəhbərlik etmişdir.
“Qu gölü” baleti Leyla Vəkilovanın
sənət taleyinin əbədi nəğməsi idi. O,
səhnəyə ilk dəfə bu baletlə ayaq açmış, səhnə həyatı boyu dəfələrlə həmin
baletdəki Odetta və Odiliya obrazlarını ifa etmişdir. Leyla Vəkilova
“Qız qalası” baletində Gülyanaq,
“Gülşən” baletində Gülşən, “Yeddi
gözəl” baletində Aişə, “Yatmış gözəl”
baletində Avrora, “İldırımlı yollarla” baletində Sari, “Jizel” baletində Jizel, “Məhəbbət əfsanəsi” baletində Şirin rolları, “Qırmızı lalə” baletində Tao
Xoa, “Bağçasaray fontanı” baletindəki
Zarema partiyalarını ifa etmişdir. Ope-

Balet ustası
ra teatrında tamaşaya hazırlanan “Aleko”, “Leyli və Məcnun” operalarına
rəqs quruluşları vermişdir. O, müxtəlif
vaxtlarda Moskva və Tiflis balet teatrlarının kollektivləri ilə birgə səhnələri
bölüşmüş, Varşavada keçirilən Beşinci
Dünya Gəncləri Festivalının iştirakçısı
kimi xüsusi mükafata layiq görülmüşdür. Həm mahir ifaçı, həm də böyük
bir balet məktəbinin yaradıcısı kimi
ömrü boyu Azərbaycan incəsənətinin
əsl fədaisi və yorulmaz təbliğatçısı idi.
1976-cı ildən 1982-ci ilə kimi
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri kimi, milli rəqsimizin
ən gözəl nümunələrini bir çox dünya
səhnələrində uğurla başqa xalqlara nümayiş etdirmişdir.
Milli balet sənətinin inkişaf və
tərəqqisində göstərdiyi xidmətlərinə
görə, Leyla Vəkilova 30 aprel 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar artist”, 26 aprel 1958-ci ildə
“Xalq artisti”, 31 oktyabr 1967-ci ildə
“SSRİ Xalq artisti” fəxri adlarına layiq
görülmüş, balet sənətinin inkişafındakı
xidmətlərinə görə 1997-ci il yanvarın
29-da “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Leyla Vəkilova 1999-cu il fevral
ayının 20-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri
Xiyabanda dəfn edilmişdi.

YANVAR
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85
1 illiyi

Ədəbiyyat
“...Qoy o da Eldənizimiz olsun!”: Bunu - Eldəniz Zeynalovun doğum xəbərini
eşidən Səməd Vurğun deyib...
/T.Abbaslı //Mədəniyyət.–
2016.– 4 noyabr.– S. 15; “Bu,
kökündə qəribə, izah olunmaz
bir sirr dayanan paradoks idi”
/Ə.Hüseynov //Üç nöqtə.–
2019.– 2 may.– S.12; İsaq, İ.
Dünyadan dəhşətli ağrılarla köçən Eldəniz Zeynalov /
İradə İsaq // Həftə içi.– 2015.–
6 yanvar.– S.6; Eldəniz Zeynalov anıldı Xalq artistinin 80
illiyi münasibətilə tədbir keçirildi //Ekspress.–2017.– 3
mart.– S.13; Dünyadan köçdüyü gün balışının altına
məktub yazıb qoyan Eldəniz
Zeynalov /N.Əliyeva // Mövqe.– 2020. – 11 noyabr.– S.13.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/azadliq/2012/iyun/09.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Eldəniz_Zeynalov

Eldəniz Zeynalov
1937-2002
Еldəniz Məmməd oğlu Zеynаlоv
1937-ci il yanvar ayının 1-də Bakı
şəhərində hərbçi ailəsində anadan olmuşdur. Hələ məktəbli ikən, dayısı aktyor Həsənağa Salayevin tövsiyəsi
ilə Azərbaycan Dövlət Dram Tеatrında
uşaq rоllarında çıхış еtmişdir. 19561962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda təhsili almış, dövrünün
ən məşhur pedaqoqu Adil İsgəndərovun
tələbəsi olmuşdur. İncəsənət İnstitutunu
bitirdikdən sonra Akademik Dram Teatrında işə başlamış, ilk dəfə “Sevil” tamaşasında Gündüz rolunu oynamışdır.
Bir müddət kinostudiyada işləsə də,
yenidən teatra qayıtmış və ömrünün
sonunadək bu teatrda çalışmışdır. Tеatr
və kinоda, tеlеviziya və radiо tamaşalarında, “Mоzalan” satirik kinojurnalının bir çох süjеtlərində yaddaqalan
оbrazlar yaratmışdır.
Kinoda ilk işi 1963-cü ildə Adil
İsgəndərovun
rejissoru
olduğu
“Əhməd haradadır?” musiqili komediyasındakı rəngsaz Əhməd olmuşdur.
Lakin 1969-cu ildə Eldar Quliyev onu
özünün çəkdiyi “Bir cənub şəhərində”
filminə baş rola dəvət etmiş, bu filmlə
də onun yaradıcılıq həyatı kinematoqrafiya ilə sıx bağlı olmuşdur. Paralel
olaraq “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında da çalışmışdır. Eldəniz Zeynalovun kinoda fəaliyyətə başladığı dövr
kinomuzun “qızıl dövrü” hesab olunur.
A.İsgəndərovun seçimi ilə 30-dan artıq
filmdə çəkilərək öz adını Azərbaycan
kinosu tarixinə yazdırmışdır. Onun
çəkildiyi ən məşhur filmlər arasında:
“Əhməd haradadır?” (1963), “İyirmialtılar” (1966), “Bir cənub şəhərində”

Aktyor
(1969), “Bizim Cəbiş müəllim ”(1969),
“Yeddi oğul istərəm...” (1970), “Dörd
bazar günü” (1975), “Arvadım mənim,
uşaqlarım mənim” (1978), “Kontor”
(1978), “Yeganə çıxış yolu” (1980),
“Yol əhvalatı” (1980) “Babamızın babasının babası” (1981), “Bağ mövsümü” (1985), “Bəyin oğurlanması”
(1986), “Qonşu qonşu olsa...” (1989),
“Bir Eldənizimiz yoxdur” (2002) və
b.–nın adlarını çəkmək olar. Həmçinin
xarici film istehsalçılarının “Dulsineya
Tobosskaya” (Mosfilm), “Təyyarələr
enmədi” (Özbəkfilm) filmlərində
çəkilmişdir. Yaradıcılığının son dövrü
Akademik Milli Dram Teatrı ilə daha
sıx bağlı olmuşdur. Bu teatrda “Ah
Paris, Paris”, “Dəlilər və ağıllılar”,
“Köhnə ev” və başqa tamaşalarda yaddaqalan obrazlar yaratmış, rolları ilə
səhnədən də sözünü deməyi bacarmışdır.
1980-ci illərin axırlarında ilk “Satira Teatrı”nı təşkil etmişdir. Teatr
“Gül, sevin, gül” tamaşası ilə bütün
Azərbaycanı gəzmişdir. Yaradıcılığı
və fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş,
1974-cü
ildə
Azərbaycan SSR-in “Əməkdar artist”,
2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq
görülmüş, 1999-cu ildə “Humay” mükafatı ilə təltif edilmişdir.
Sevilən aktyor Eldəniz Zeynalov
2002-ci il noyabr ayının 5-də vəfat etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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75
Mikayıl Mirzə
1947-2006
1 illiyi

Ədəbiyyat
Elsevər, S. Qiraətin axırıncı
istinad nöqtəsi: Mikayıl Mirzə
Azərbaycan mədəniyyətinin
işıqlı siması kimi xatırlanır
/S.Elsevər //Kaspi.– 2016.–
22 yanvar.– S.7; Bu görüşə
müsəlləh, əli dolu gəlmişəm.
Bir az çılğın, əsəbi, dəli-dolu
gəlmişəm.Mikayıl Mirzə 70 /A.Süleymanova // Kaspi2017.– 30 noyabr. – S.10;
Mirzə, M. İstiqlal sənətkar:
Mikayıl Mirzə-65 /Mətin
Mirzə //Yeni Azərbaycan.–
2012. – 13 noyabr.– S.8; Yusif, M. İstedadlı aktyor, gözəl
pedaqoq və ictimai xadim:
Mikayıl Mirzə /M.Yusif //
Ekranefir.– 2013.– 18 yanvar.– S.9.

İnternetdə
http://www.mikayilmirze.
tk/2012/04/mikaylmirz.html
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2016/
yanvar/473673.pdf
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Mikayıl Şahvələd oğlu Mirzəyev
1947-ci il yanvar ayının 1-də Şamaxı rayonunun Talış kəndində (indiki
Ağsu rayonu) anadan olmuşdur. 1969cu ildə ADİİ-nin (indiki ADMİU) dram
və kino aktyorluğu fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda görkəmli rejissor və pedaqoq,
SSRİ Xalq artisti, professor Mehdi
Məmmədovun kursunda dərs almışdır.
İnstitutu bitirdikdən sonra bir müddət
Tədris Teatrında çalışmış, 1976-cıilin
yanvar ayından Akademik Milli Dram
Teatrına dəvət edilmişdir.
Teatr sənətinin sirlərinə dərindən
yiyələnmək
qabiliyyəti
Mikayıl
Mirzəyə səhnəmizdə bir-birindən maraqlı, dolğun obrazlar yaratmağa imkan vermiş, ona əsl xalq məhəbbəti
qazandırmışdır. Azərbaycan teatrının səhnəsində yaratdığı Aslan
(M.İbrahimov “Kəndçi qızı”), Mirzə
Ələkbər Sabir, Tərs Tahir (Anar “Sizi
deyib gəlmişəm”, “Adamın adamı”),
Qoca (L.Frank, “Yad adam”), Eyvaz,
Muratov (İ.Əfəndiyev “Tənha iydə
ağacı”, “Qəribə oğlan”), Zahid, Şair
(B.Vahabzadə “Fəryad”, “Yollara iz düşür), Bəxtiyar (A.Şaiq “Fitnə”), İxtiyar
(H.Cavid “İblis”) və başqa rolları aktyorun istedadının müxtəlif çalarlarını
açır. C.Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı” (Cinni Mustafa), S.Vurğunun
“Vaqif” (Kürd Musa), C.Cabbarlının
“Od gəlini” (Elxan) tamaşalarında aktyorun yaratdığı surətlər bu pyeslərin
böyük uğurunu təmin etmiş, sənətçiyə
şöhrət gətirmişdir. M.Mirzəyevin Akademik Milli Dram Teatrında quruluş verdiyi C.Cabbarlının “Aydın” tamaşası teatr sənəti tarixində layiqli
səhnə əsəri kimi qiymətləndirilir. O,
“Dədə Qorqud”, “Yeddi oğul istərəm”,

Aktyor
“Uzun ömrün akkordları”, “Babək”,
“Qatır Məmməd” və onlarca digər
ekran əsərlərində bir-birindən fərqli
surətlər qalereyası yaratmışdır. Mikayıl Mirzəyevin “Günahsız Abdulla”
(Abdulla), “Topal Teymur” (Şair Kirmani) kimi teletamaşalarda yaratdığı təkrarolunmaz rolları milli televiziyamızın tarixində ayrıca bir mərhələ
təşkil etmiş, tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. “Bir aktyorun teatrı”nı yaradan sənətkar televiziyada A.S.Puşkinin “Motsart
və Salyeri”, “Qaraçılar”, H.Cavidin
“Azər”, X.Rzanın “Məhəbbət dastanı”,
M.İsmayılın “Saz”, R.Rzanın “Qızılgül olmayaydı...”, C.Novruzun “Qərbi
Berlin” mono-tamaşalarında bir-birinə
bənzəməyən obrazlar qalereyasını tamaşaçı yaddaşına əbədi həkk etmişdir.
Mikayıl Mirzə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında da fəal rol oynamışdır. O, iki çağırış 1995-2000-ci və
2002- 2005-ci illərdə Milli Məclisin
deputatı seçilmişdir. Akademik Milli
Dram Teatrında aktyor kimi çalışmaqla yanaşı, 1992-1995-ci illərdə həm də
Bakı Mədəni-Maarif Texnikumunun
direktoru vəzifəsində işləmişdir.
Azərbaycan teatr və kino sənətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə Mikayıl Mirzəyev 1987-ci ildə Azərbaycan
SSR-in “Əməkdar artisti”, 1991-ci ildə
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq
görülmüşdür.
Mikayıl Mirzə 2006-cı il iyun ayının 3-də vəfat etmiş, Bakıdakı II Fəxri
Xiyabanda dəfn edilmişdir.

YANVAR

Teatr. Kino
115 İsmayıl Dağıstanlı
1907-1980
6 illiyi

Ədəbiyyat
Akademik Milli Dram Teatrı: [Qeyri musiqili səsyazma]:
Od gəlini, Almaz, Bahar suları, Hacı Qara, Hamlet, İldırım, Kəllə, Kəndçi qızı, Otello, Sevil, Ölülər, Şeyx Sənən,
Solğun çiçəklər, Vaqif, Yaşar,
Xanlar tamaşalarından səslər
/tamaşaları səsləndirdilər
A.Şərifzadə [və b.].–[Bakı]:
[s.n.], [2011].–1 CD.;
Rəhimli, İ. Sənət vurğunu:
SSRİ Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı İ.Dağıstanlının
anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə /İ.Rəhimli;
[red. M.Süleymanlı]; Azərb.
SSR Bilik Cəmiyyəti.– Bakı:
[s.n.], 1978.– 82 s.; Fəhlə
məktəbinin dram dərnəyindən
başlayan sənət yolu: İsmayıl
Dağıstanlı - 110 /S.Fərəcov.–
//Mədəniyyət.– 2017.– 13
yanvar.– S.15; Dağıstanlı İsmayıl /S.Fərəcov //Ədalət.–
2017.– 14 yanvar.– S.4;
İ.Rəhimli. Azərbaycan teatr
Ensiklopediyası: 3 cilddə.–
Bakı: Azərnəşr.–2017.– C.2.–
S.144-145.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İsmayıl_Dağıstanlı

İsmayıl Yusif oğlu Dağıstanlı (Hacıyev) 1907-ci il yanvar ayının 6-da Qax
rayonunun Zərnə kəndində anadan olmuşdur. Nuxa (indiki Şəki) rayonuna peşə təhsili arxasınca gələn İsmayıl Hacıyev 1925-ci ildə Mərkəzi fəhlə
klubunda dram dərnəyinə üzv olmuşdur. 1927-1930-cu illərdə Bakı Teatr
Məktəbində təhsil almış, səhnə haqqında müəyyən təcrübəsi olduğuna görə
elə birinci kursdan Milli Dram Teatrının tamaşalarında kütləvi səhnələrdə,
sözsüz epizodik rollarda çıxış etmişdir.
Müəllimi, böyük ədib və teatr xadimi
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təklifi
ilə “Dağıstanlı” ləqəbini götürmüşdür.
Teatr məktəbində təhsilini başa vurduqdan sonra Akademik teatrda aktyor ştatına götürülmüşdür. Müxtəlif
vaxtlarda İrəvan Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrında (1936-1937), Dərbənd
Dövlət Azərbaycan Dram Teatrında işləmişdir. 1938-ci ildən Akademik
Milli Dram Teatrının əsas aktyorlarından biri olmuşdur. Milli Dram Teatrının səhnəsində Lenin rolunu ilk dəfə
İsmayıl Dağıstanlı ifa etmiş, dramaturqlarımızdan Cəfər Cabbarlının “Od
gəlini” (Qorxmaz və Aqşin), “1905-ci
ildə” (Baxşı və Eyvaz), “Yaşar” (Yaşar), “Oqtay Eloğlu” (Oqtay), “Solğun
çiçəklər” (Bəhram), “Almaz” (Barat),
Zeynal Xəlilin “Qatır Məmməd” (Qatır Məmməd), Səməd Vurğunun “Vaqif” (Əli bəy, Qacar və Vaqif), Mehdi Hüseynin “Cavanşir” (Bəhram
şah), “Nizami” (Şirvan şahı), Mirzə
İbrahimovun “Madrid” (Karlos), İlyas Əfəndiyevin “İşıqlı yollar” (Yelmar), “Bahar suları” (Uğur), Vilyam
Şekspirin “Otello” (Otello), “Maqbet” (Yaralı əsgər), “Hamlet” (Horatsio) və “On ikinci gecə” (Sebastian),

Aktyor
Fridrix Şillerin “Məkr və məhəbbət”
( Zikov), Anatoli Qlebovun “Zaqmuq” (Ninkir Sin), Nazim Hikmətin
“Türkiyədə” (Kamil bəy), “Lyubov
Yarovaya” (Koşkin) əsərlərindəki
rolları daha diqqətçəkəndir. Aktyor “Azərbaycanfilm”in istehsal etdiyi “Səbuhi” (Səbuhi, Mirzə Fətəli
Axundzadə), “T-9 nömrəli sualtı qayıq” (Komissar), “Qara daşlar” (Aslan Aslanov), “Kölgələr sürünür” (Zahidov), “Qatır Məmməd” (General)
filmlərində müxtəlif maraqlı, yaddaqalan obrazlar yaratmışdır. “Möhsün
Sənani”, A.Şərifzadə barədə “Böyük
sənət ustası”, “SSRİ Xalq artisti Akaki
Xorava”, “Cəfər Cabbarlı və teatr” kitablarının müəllifidir.
Sənətdə qazandığı uğurlara görə
1940-cı il may ayının 4-də Azərbaycan
SSR-in “Əməkdar artisti”, 1949-cu il
iyul ayının 21-də “Xalq artisti”, 1974-cü
il iyul ayının 11-də isə SSRİ-nin “Xalq
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1948-ci ildə Ə.Məmmədxanlının
“Şərqin səhəri” pyesinin tamaşasındakı Kirov roluna görə Stalin mükafatı, 1972-ci ildə İ.Əfəndiyevin “Mahnı
dağlarda qaldı” dramındakı Böyük bəy
roluna görə isə Respublika Dövlət mükafatı ilə təltif edilmişdir.
Ömrünün sоn illərində Azərbaycan
İncəsənət İnstitutunda kafedra müdiri
vəzifəsində çalışmışdır. İsmayıl Dağıstanlı 1980-ci il aprel ayının 1-də Bakı
şəhərində vəfat etmiş və II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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75
Ənvər Əbluc
1947
6 illiyi
Ənvər Abasqulu oğlu Əbluc
1947-ci ilin yanvar ayının 6-da
Beyləqan (keçmiş Jdanov rayonu) İran
Azərbaycanından olan siyasi mühacir ailəsində anadan olmuşdur. 1953cü ildə məktəbə getmiş, 1968-ci ildə
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq, 1973-cü ildə isə Moskvada Ümumiittifaq Kinematoqrafiya
İnstitutunun rejissorluq fakültələrini
bitirmişdir. 7 bədii, 18 sənədli filmə
ekran həyatı vermişdir.
Quruluş verdiyi «Qara gölün
cəngavərləri» adlı bədii filmi 1985-ci
ildə Minsk şəhərində keçirilən Ümumiittifaq kinofestivalında xüsusi mükafata və diploma layiq görülmüş, Qarabağ müharibəsindən bəhs edən “Ağ

Rejissor
atlı oğlan” filmi İran İslam Respublikasında Beynəlxalq Uşaq filmləri festivalında, “Məhəmməd Biriya” sənədli
filmi İsveç Krallığında keçirilən
Beynəlxalq kinofestivalında iştirak etmiş, «Tərsinə çevrilən dünya» bədii
filmi isə 2012-ci ildə İran İslam Respublikasında keçirilən Beynəlxalq Polis filmləri festivalında diploma layiq
görülmüşdür.
1993-cü ildən Dövlət İncəsənət
Gimnaziyasında rejissor sənətindən
dərs deyir. Dublyaj sahəsində də
xidmətləri var. Əməkdar incəsənət xadimidir (2006). 1 avqust 2018-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
Ənvər Əbluc // Azərbaycan kinosu. Ensiklopedik lüğət.– Bakı: Elm və təhsil.– 2017.– C.1.– S.150
Ənvər Əblucun yubleyi qeyd olundu // Ədalət.–2017.– 13 yanvar.– S.4.
“Tərsinə çevrilmiş dünya” /Cəvahir //Mərkəz.– 2011.– 28 yanvar.– S. 11.
Layiqli töhfə /F.Sadıqov //Respublika.– 2012.– 31 mart.– S.10.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki /Ənvər_Əbluc
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Şirin Mirzəyev
1947-1992
5 illiyi
Şirin Vəli oğlu Mirzəyev 1947-ci il
yanvar ayının 5-də Xankəndi şəhərində
anadan olmuşdur. N.Gəncəvi adına
beynəlmiləl orta məktəbi bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə yola düşmüşdür.
Bir müddət Bakıda yerləşən Daxili Qoşunlar alayında xidmət etdikdən
sonra 1967-ci ildə Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) şəhərindəki
Ali Siyasi Hərbi məktəbə qəbul olmuş və 1971-ci ildə hərbi təhsilini
müvəffəqiyyətlə başa vurub təyinatla
İrəvana göndərilmiş, beş il orada xidmət
etdikdən sonra isə Bakıya qayıtmışdır.
1988-ci ildə Hərbi Siyasi Akademiyada təhsil almış, Daxili Qoşunlar
alayında 15 illik xidmət yolu keçmişdir. 1991-ci ildə vətənə xidmət arzusu
onu Ağdama çəkib gətirmişdi. 1991ci ilin oktyabr ayında bütün maneələrə
və təqiblərə baxmayaraq, polkovnikleytenant Şirin Mirzəyev respublikamızda ilk nizami özünümüdafiə batalyonunu yaratmışdır. Artıq 1992-ci ilin

Milli Qəhrəman
may ayında üç tabordan ibarət alay yaradılmışdı. Ş.Mirzəyev Ağdam rayonunun həm hərbi komissarı və həm də
alay komandiri kimi məsul vəzifələri
çox bacarıqla yerinə yetirirdi. 1992-ci
il mart ayının 28-də Şirin Mirzəyevin
və onun tərəfdarlarının səyi nəticəsində
respublikada I tabor yaradıldı və ürəyi
vətən sevgisilə çırpınan podpolkovnik
Şirin Vəli oğlu Mirzəyev Ağdam rayon ərazi özünümüdafiə taborunun komandiri seçildi. 18 iyun 1992-ci ildə
Sırxavənd istiqamətində aparılan döyüş
əməliyyatı zamanı minaya düşərək həlak
olmuş, iyunun 20-də Bakı şəhərində
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı ilə təltif
edilmişdir. Adına Bakı şəhərində
küçə var. Xidmət etdiyi 836-cı hərbi
hissənin həyətində abidəsi qoyulmuşdur. Hərbi jurnalist İbrahim İbadoğlu
Şirin Mirzəyevin həyatından bəhs edən
“Sərkərdə” kitabını qələmə almışdır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Mirzəyev Şirin Vəli
oğlu – polkovnik leytenant – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun
yerinə yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il //Azərbaycan.– 1994.–
21 sentyabr.– S.1. (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Şirin Mirzəyev /Vüqar Əsgərov. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– Bakı, 2010.– S.211.
Mirzəyev Şirin Vəli oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.147-149.
Seyidzadə, M. Mirzəyev Şirin Vəli oğlu //Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.160.
Şirin Mirzəyev //Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı: 20 cilddə: [ensiklopediya] /AMEA; baş red. N.R.Hacızadə.– Bakı, 2010.– C.X.– S.444.
“Gənclərə həyat dərsi”: Poeziya evində görüş.... // Mədəniyyət.–2018.– 23 fevral.– S.7.
Aktyor olmaq istəyən Milli Qəhrəman: Şəhid olanda çantasından “Hophopnamə” çıxıb //Azad Azərbaycan.– 2020.– 1 oktyabr.– S.11.
Könüllərdə əbədi yaşayacaq Milli Qəhrəmanımız /Q. Məhəbbətoğlu // İki sahil.–2019.– 22 iyun.– S.11.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirin_Mirz%C9%99yev
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60
28 illiyi

Cəlil Səfərov
1962-1992
Cəlil Əziz oğlu Səfərov 1962ci il yanvar ayının 28-də Gürcüstan Respublikası Marneuli rayonunun Lejbəddin kəndində anadan
olmuşdur. Ailəlikcə Sumqayıt şəhərinə
köçdüklərinə görə orta təhsilini də burada almış, 1977-ci ildə səkkizinci sinfi bitirərək C.Naxçıvanski adına Hərbi
liseyə qəbul edilmişdir. 1980-ci ildə
təhsilini başa vurmuş və həmin il Vladiqafqaz Hərbi Raket Zenit Komandirlər
Məktəbinə daxil olmuşdur. Təhsilini
Saratov vilayətinin Engels şəhərində
tamamlamışdır.
1984-cü ildə leytenant rütbəsi ilə
Qazaxıstanın Priozyorsk və Balxaş
şəhərində yerləşən hərbi hissələrdə çalışmağa başlamışdır. 8 il işlədikdən
sonra Azərbaycana qayıtmış və Respublika Müdafiə Nazirliyinin Operativ
İdarəsində baş zabit vəzifəsinə təyin
edilmişdir.
Bir müddətdən sonra zabitlər qrupu ilə birlikdə Dağlıq Qarabağa ezam
olunmuş, ezamiyyət müddəti bitdikdən
sonra döyüş bölgəsində qalaraq hərbi

Milli Qəhrəman
hissədə xidmət etməyi üstün tutmuşdur. O, Şuşa döyüş bölgəsində erməni
yaraqlılarına qarşı aparılan hərbi
əməliyyatlarda mərdliklə döyüşmüş,
düşmən texnikasına dəqiq və sarsıdıcı top zərbələri endirilməsinə başçılıq etmişdir. Bunun nəticəsində bir
neçə yaşayış məntəqəsini azad edərək,
dinc sakinlərin təhlükəsiz yerlərə
köçürülməsini təmin etmişdir.
Təcrübəli zabit C.Səfərov 15
may 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin
Turşsu-Zarıslı istiqamətində gedən
ağır döyüşlərdə iştirak edərkən,
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Resbublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833
saylı Fərmanı ilə kapitan Səfərov
Cəlil Əziz oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir. Bakı şəhərində Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir. Sumqayıt şəhərindəki 10 saylı orta məktəb
onun adını daşıyır. Gürcüstan Respublikası Marneuli rayonunun Lejbəddin
kəndində abidəsi ucaldılmışdır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Səfərov Cəlil Əziz
oğlu – kapitan – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.– 1992.– № 13.– S.25. (Ölümündən sonra); Əsgərov, V. Səfərov Cəlil Əziz oğlu // Əsgərov Vüqar. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.–
(Yenidən işlənmiş II nəşr).– Bakı, 2010.– S.260; Seyidzadə, M. Səfərov Cəlil Əziz oğlu //Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.201;
Səfərov Cəlil Əziz oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.187;
Vətən uğrunda ölmək şərəfdir: /T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan.– 2017.– 26 aprel.– S. 7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99lil_S%C9%99f%C9%99rov
https://avciya.az/s%C9%99f%C9%99rov-c%C9%99lil-%C9%99ziz-oglu/
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50 Hikmət Səfərov
illiyi 1972-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 18 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 19
dekabr.–S.7.

1

Hikmət İldırım oğlu Səfərov 1972-ci il
yanvar ayının 1-də Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndində anadan olub. Ailəli idi.
İki oğul atası idi.
Azərbaycan Ordusunun ehtiyatda
olan baş-leytenantı Hikmət Səfərov könüllü qeydiyatdan keçərək elan olunmuş
səfərbərliklə orduya çağrılmış və 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşan döyüşündə ağır yaralanmışdır. Uzun müddət komada qalandan sonra
Hikmət Səfərov dekabın 8-də şəhid olmuşdur. Dekabrın 9-da yüksək rütbəli ordu
mənsublarının, müvafiq rayon – şəhər icra

20 İsa Məmmədli
illiyi 2002-2020
İsa Sarı oğlu Məmmədli 2002-ci il
yanvar ayının 1-də İmişli rayonunun
Otuz iki kəndində anadan olmuşdur.
44 günlük müharibə zamanı motoatıcı manqasının komandiri kimi
hərbi xidmətini yerinə yetirmiş, Laçın
istiqamətində döyüş yolu keçmiş, noyabr ayının 3-də Laçın uğrunda gedən
döyüşlərdə artilleriya atəşi nəticəsində

Baş leytenant
nümayəndələrinin və ailə üzvlərinin iştirakı ilə II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına
qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli sərəncamına
əsasən Hikmət Səfərov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Ağdamın azad
olunmasına görə”, 18.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
şəhid olmuşdur.
İsa Məmmədli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Qubadlının azad
olunmasına görə”, “Laçın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.
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20 Toğrul Əlizadə
illiyi 2002-2020
Toğrul Rafiq oğlu Əlizadə 2002-ci il
yanvar ayının 1-də Beyləqan rayonunun
Yuxarı Aran qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Toğrul Əlizadə 2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovu-

Əsgər
şanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, oktyabrın 19-da şəhid olmuşdur. Beyləqan rayonunda dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Toğrul Əlizadə ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15.12.2020-ci il və 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”
və “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.

1

20 Tarif Cəfərzadə
illiyi 2002-2020
Tarif Qədim oğlu Cəfərzadə 2002ci il yanvar ayının 1-də Astara rayonunun Pəlkəş kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində döyüşmüş,
3 noyabr 2020-ci il tarixində Xocavənd

Əsgər
rayonunda gedən döyüşdə alıdığı qəlpə
yarası nəticəsində şəhid olmuşdur.
Tarif Cəfərzadə ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 25.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.
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25 Cavid Paşayev
illiyi 1997-2020
Cavid Vəlican oğlu Paşayev 1997ci il yanvar ayının 1-də Cəlilabad rayonunun Gülməmmədli kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən müharibəsi zamanı Qubadlı
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş, düşmən tərəfindən atılan artilleriya mərmisi nəticəsində şəhid olmuşdur.

Əsgər
Cavid Paşayev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.

1

30 Maqsud Məmmədov
illiyi 1992-2020
Maqsud Vüqar oğlu Məmmədov
1992-ci il yanvar ayının 1-də Göygöl
rayonunda anadan olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Maqsud Məmmədov 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
tankçı kimi iştirak etmişdir. Maqsud

Əsgər

Məmmədov oktyabr ayının 8-də Füzuli rayonu istiqamətində gedən hərbi
əməliyyatlar zamanı şəhid olmuş, Tovuz rayonunun Koxa Nəbi kəndində
dəfn olunmuşdur.
Maqsud Məmmədov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin
azad olunmasına görə” və “İgidliyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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30 Elsevər Əliyev
illiyi 1992-2020
Elsevər Saqib oğlu Əliyev 1992-ci
il yanvar ayının 1-də Gədəbəy rayonunun Arısu kəndində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini aldıqdan sonra həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elsevər Əliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsində iştirak etmişdir. Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
vuruşmuşdur. Elsevər Əliyev oktyabr
ayının 30-da Füzuli istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur.
Elsevər Əliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Laçının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

1

20 Mehman Əliyev
illiyi 2002-2020
Mehman Xudaşükür oğlu Əliyev
2002-ci il yanvar ayının 1-də Neftçala
rayonun Xolqarabucaq kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Mehman Əliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində savaşmış-

Əsgər
dır. Mehman Əliyev oktyabrın 29-da
Xocavənd rayonunda gedən döyüşdə
alıdığı qəlpə yarası nəticəsində şəhid
olmuşdur.
Mehman Əliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.
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30 Röyal Həsənov
2 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

3

Röyal Arzu oğlu Həsənov 1992-ci
il yanvar ayının 2-də Gədəbəy rayonunun Çobankənd kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgər
olan Röyal Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ

20 Tamerlan Əliyev
illiyi 2002-2020
Tamerlan İqrar oğlu Əliyev 2002-ci
il yanvar ayının 3-də Quba şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Tamerlan Əliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlı-

Əsgər
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb. Röyal Həsənov oktyabrın 3-də
Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Gədəbəy rayonunda dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Röyal Həsənov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
ğı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb.
Tamerlan Əliyev oktyabrın 1-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Quba
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur. Subay idi.
Tamerlan Əliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr
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35 Anar Qorçuyev
4 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

4

tövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşıb. Anar Qorçuyev oktyabrın 7-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olub. Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. Üç
yaşlı bir qızı və ölümündən sonra dünyaya
gələn bir övladı yadigar qaldı.
Anar Qorçuyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

30 Mikayıl Mikayılzadə
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.

40

Anar Nadir oğlu Qorçuyev 1987-ci
il yanvar ayının 4-də Qubadlı rayonunun Çardaqlı kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Qubadlı rayonunun
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
işğal edilməsindən sonra Qorçuyevlər
ailəsi Sumqayıt şəhərində yaşamağa başladılar. 2005-2009-cu illərdə Azərbaycan
Universitetində (AU) ali təhsil almışdır.
Anar Qorçuyev 2009-2010-cu illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan
Anar Qorçuyev 2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bü-

Leytenant

Mikayıl Vidadi oğlu Mikayılzadə
1992-ci il yanvar ayının 4-də Beyləqan
rayonunun Şərq qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının kiçik çavuşu olan Mikayıl Mikayılzadə 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Mikayıl Mikayılzadə noyabrın 7-də Şuşa

Kiçik çavuş

döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Ailəli idi. Bir oğlu yadigar qalıb.
Mikayıl Mikayılzadə ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Laçının
azad olunmasına görə” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

YANVAR
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20 Elmir Orucov
4 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

5

Elmir Elyar oğlu Orucov 2002-ci
il yanvar ayının 4-də Ağstafa rayonunun Poylu kəndində anadan olmuşdur. 2009-2014-cü illərdə 73 saylı Böyükşor qəsəbə tam orta məktəbində,
2014-2018-ci illərdə isə 136 saylı Binə
qəsəbə tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Elmir Orucov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zama-

25 Vasif Heydərov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Vasif Nazim oğlu Heydərov 1997ci il yanvar ayının 5-də Tovuz rayonunun Aran kəndində anadan olmuşdur. 2003-2012-ci illərdə Aran kənd
tam orta məktəbində, 2012-2014-cü
illərdə isə Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseydə, 2015-2019-cu illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi
təhsil almışdır.
Vasif Heydərov 2019-cu ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Beyləqan rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Vasif Heydərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

Əsgər
nı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, noyabr ayının 6-da Xocavənd rayonu ərazisində
gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Binə Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur. Subay idi.
Elmir Orucov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Leytenant
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Vasif Heydərov sentyabrın 27-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Tovuz
rayonunda dəfn olunub. Ailəli idi. Bir
oğlu yadigar qalıb.
Vasif Heydərov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
41
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20 Röyal Qaçayev
5 illiyi 2002-2020
Röyal Fərman oğlu Qaçayev 2002ci il yanvar ayının 5-də Qobustan rayonunda anadan olmuşdur.
Röyal Qaçayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Talış,

Əsgər
Suqovuşan istiqamətində döyüşmüş,
oktyabr ayının 14-də şəhid olmuşdur.
Röyal Qaçayev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

6

35 Ramil Qurbanov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

42

Ramil Sudeyif oğlu Qurbanov
1987-ci il yanvar ayının 6-da Beyləqan
rayonunun Dünyamalılar kəndində
anadan olmuşdur.
O, həqiqi hərbi xidmətə əkiz qardaşı ilə birlikdə yollanmış, xidməti
dövründə hərbi sirlərə yiyələnən hər
iki qardaş çavuş rütbəsi ilə tərxis olunduqdan sonra yenidən ordu sıralarına qayıdaraq hərbçi olmuşlar. Əkiz
qardaşı bir müddətdən sonra mülki işdə çalışmağa başlasa da, Ramil
xidmətini davam etdirir. O, gizirlik
məktəbini iki ayrı ixtisas üzrə - motoatıcı, sonra isə PDM-çi olaraq bitirmişdir. Təyinatı arxa cəbhədə olan hərbi
hissələrə verilsə də, Ramil öz istəyi ilə

Gizir
ön cəbhədə xidmət etməyi seçmiş, hələ
Aprel döyüşləri zamanı Ramil düşmənə
ağır zərbələr endirilməsində iştirak etmişdir. Xidməti dövründə “Qüsursuz
xidmətə görə” medalı ilə, həmçinin
fəxri fərmanla təltif olunmuşdur.
Vətən müharibəsində isə ilk
gündən döyüşlərə qoşulmuş, Füzuli istiqamətində gərgin döyüşlər zamanı düşmən tərəfindən atılan artilleriya
mərmisi nəticəsində şəhid olmuşdur.
Ramil Qurbanov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

YANVAR

7
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30 Hacırza Rzayev
illiyi 1992-2020
Hacırza Fikrət oğlu Rzayev 1992-ci
il yanvar ayının 7-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1999-2009-cu illərdə
Nəsimi rayonu Fəxrəddin Nəcəfov
adına 266 nömrəli tam orta məktəbdə
təhsil almışdır. 2010-2012-ci illərdə
Gədəbəydə “N” saylı hərbi hissədə
qulluq etmişdir.
İkinci Qarabağ müharibəsi başlayandan könüllü olaraq müharibədə iştirak etmiş, Füzulidə, Cəbrayılda, Had-

Əsgər
rutda döyüşmüşdür, noyabr ayının
26-da Şuşada qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur.
Hacırza Rzayev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən Uğrunda”, 25 dekabr
2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
isə “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

8

30 Vüsal Babayev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Vüsal Sübbuh oğlu Babayev 1992-ci il
yanvar ayının 8-də Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda anadan olmuşdur. O, Pirallahı rayon 186 nömrəli tam orta məktəbini
bitirmişdir. Vüsal Babayev orta məktəbi
bitirdikdən sonra elə həmin il Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbinə daxil olmuş, 2014-cü ildə hərbi
məktəbi leytenant rütbəsi ilə bitirmişdir.
Daha sonra baş leytenant rütbəsinə layiq
görülmüşdür. Həmin il Silahlı Qüvvələrin
Təlim və Tədris Mərkəzinə daxil olmuş,
2015-ci ildə Yerüstü artilleriya taqım komandiri kursunu bitirmişdir.
Vüsal Babayev 2015-ci ildə Goranboy
rayonunda “N” saylı hərbi hissədə, sonuncu dəfə, 2018-ci ildə isə Abşeron rayonunun Pirəkəşkül qəsəbəsində ağır artilleriya
hissəsində komandir vəzifəsində xidmət

Baş leytenant
göstərmişdir.
27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş,
oktyabr ayının 21-də Füzuli rayonunun
Gecəgözlü kəndində yaralı döyüş yoldaşını xilas edərkən qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Ailəli idi, iki övladı yadigar qalıb.
Ailəsi şəhid Vüsal Babayevin xatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə onun şəxsi
əşyalarını Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə
bağışlayıb.
Vüsal Babayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” 29.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 Əli Cabbarov
8 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

8

Əli Baba oğlu Cabbarov 2002-ci il
yanvar ayının 8-də Bakının Binəqədi
rayonunda anadan olmuşdur. Əli Cabbarov 2008-2019-cu illərdə Binəqədi
rayonu 182 nömrəli tam orta məktəbdə
təshil almış, elə həmin il Bakı Humanitar Kollecinə daxil olmuşdur.
2020-ci il yanvar ayında hərbi
xidmətə çağırılmış və həmin ayın 14də hərbi xidmətə yola düşmüşdür. Bir
müddət xidmət etdikdən sonra 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlamış Vətən
Müharibəsində iştirak etmiş, Füzuli
və Xocavənd rayonları istiqamətində

35 Rantiq Kazımov
illiyi 1987-2020
Rantiq Füzuli oğlu Kazımov 1987ci il yanvar ayının 8-də Beyləqan rayonu Mayaq qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Rantiq Kazımov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsində

Əsgər
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur.
Oktyabr ayının 27-də Xocavənd
rayonu istiqamətində gedən ağır
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Cabbarov Əli Baba oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Fizulinin
azad olunmasına görə” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.

Əsgər
iştirak etmiş, Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Rantiq Kazımov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” və “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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25
9 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

Anar Hüseynov
1997-2020
Anar Rəhim oğlu Hüseynov 1997-ci
il yanvar ayının 9-da Tərtər rayonunda
anadan olmuşdur. 2003-2012-ci illərdə
10 nömrəli sanatoriya tipli internat
məktəbində təhsil almışdır. Anar Hüseynov 2016-cı ildə Aprel döyüşlərinin
iştirakçısı olmuşdur.
Anar Hüseynov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə

25 Abdulcəmil Bilalov
9 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.

Abdulcəmil Xaqani oğlu Bilalov
1997-ci il yanvar ayının 9-da Göyçay
rayonunun Ləkçılpaq kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Abdulcəmil Bilalov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə

Əsgər
iştirak etmiş, sentyabrın 27-də Tərtər
istiqamətində gedən döyüşlərdə başından qəlpə yarası alaraq şəhid olmuşdur.
Anar Hüseynov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Abdulcəmil Bilalov noyabrın 1-də Ağdərə istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş, Göyçay rayonunda dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Abdülcəmil Bilalov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

45

YANVAR

10

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
40 Elçin Cəbrayılov
illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Elçin Surxay oğlu Cəbrayılov 1982ci il yanvar ayının 10-da Sumqayıt
şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Elçin Cəbrayılov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Hadrut
qəsəbəsinin və Füzulinin azadlığı uğ-

20 Baloğlan Əhədli
10 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

46

Baloğlan Şakir oğlu Əhədli 10 yanvar 2002-ci ildə Lənkəran rayonunun
Gəgiran kəndində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Lənkəran şəhər Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və Vətənə xidmətə yola salınmışdır.
Azərbaycan ordususunun əsgəri
olan Baloğlan Əhədli 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşan, Füzuli, Cəbrayıl və Şuşa istiqamətlərində

Kiçik çavuş
runda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Elçin Cəbrayılov oktyabrın 21-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş,
Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Elçin Cəbrayılov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
gedən ağır döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Baloğlan Əhədli 7 noyabr tarixində
Şuşa şəhəri istiqamətində gedən
döyüşlərdə düşmən tərəfindən atılan
artilleriya atəşi nəticəsində şəhid olmuş, doğulduğu Gəgiran kəndində
dəfn edilmişdir.
Baloğlan Şakir oğlu Əhədli
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin
müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə”, “İgidliyə görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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20
10 illiyi

Məcid Məmmədov
2002-2020
Məcid Rafiq oğlu Məmmədov 2002
ci il yanvar ayının 10-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Məcid Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, oktyabr ayının 1-də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Məcid Məmmədov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının müvafiq Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.

25 Əmrah Həmidov
12 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

Əmrah Firavan oğlu Həmidov 1997ci il yanvar ayının 12-də Salyan rayonunun Kürsəngi kəndində anadan olmuşdur.
Əmrah Həmidov 2014-2016-cı
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olmuş, 2016-cı ildən isə “gizir” hərbi rütbəsində müddətdən artıq
həqiqi hərbi qulluqçu olaraq xidmət etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun kiçik giziri olan Əmrah Həmidov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütöv-

Kiçik gizir
lüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Əmrah Həmidov oktyabrın
2-də Murovdağ döyüşləri zamanı ağır
yaralanmış, oktyabrın 5-də isə Gəncə
şəhərində Hərbi Hospitalda şəhid olub.
Ailəli idi.
Əmrah Həmidov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Hərbi xidmətlərə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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25 Ziyadxan Əliyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.

Ziyadxan İbrahim oğlu Əliyev 1997-ci
il yanvar ayının 12-də Kürdəmir rayonunun
Carlı kəndində anadan olmuşdur. Əslən
Cəbrayıl rayonunun Soltanlı kəndindən
idi. 2003-2012-ci illərdə Kürdəmir rayonunun Carlı kənd tam orta məktəbində,
2012-2014-cü illərdə isə Qubadlı rayonunun Fərcan kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır. 2014-2018-ci illərdə Azərbaycan
Texniki Universitetində (ATU) “Kompüter mühəndisliyi” ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.
2019-cu ildən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə idi.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Ziyadxan Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin

20 Rəşad Təhməzov
12 illiyi 2002-2020

Rəşad Qərib oğlu Təhməzov 2002ci il yanvar ayının 12-də Qobustan rayonunda anadan olmuşdur. 24 yanvar
2020-ci il tarixində hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Rəşad Təhməzov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak

Əsgər
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı hərbi hospitalda müalicə alırdı. Həmin vaxt hərbi təcili
tibbi yardım maşınında döyüş meydanından yaralı hərbçiləri daşımaq üçün əsgər
lazım olub. Könüllü olaraq döyüş meydanına yollanan Ziyadxan Əliyev, yaralı hərbçiləri təxliyyə edən zaman oktyabrın 1-də Tərtər rayonunun Talış yüksəkliyi
istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni
tərəfinin snayper gülləsi ilə şəhid olmuş,
Kürdəmir rayonunda Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Ziyadxan Əliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
etmişdir. Rəşad Təhməzov sentyabrın 29-da Goranboy rayonu, Gülüstan
kəndi istiqamətində hərbi əməliyyatlar
zamanı digər növ partlayışlarla və
qəlpələrlə
törədilmiş
zədələnmə
nəticəsində şəhid olmuşdur.
Rəşad Təhməzov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”
və “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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25 Qardaşağa Cəbiyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.

Qardaşağa Nizami oğlu Cəbiyev
1997-ci il yanvar ayının 13-də Siyəzən
şəhərinin Balaca Həmyə kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə Balaca Həmyə kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır. Bir neçə il Sərbəst güləş
idman növü ilə məşğul olmuş, bir sıra
medallar, fəxri fərmanlarla təltif olunmuşdur.
Qardaşağa Cəbiyev 2016-2017ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, 2018-ci ilin sentyabr ayından isə
müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi
yenidən Vətənə xidmətə başlamışdır.
Qardaşağa Cəbiyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

30 Nofəl Əlizadə
13 illiyi 1992-2020

Nofəl Qənbər oğlu Əlizadə 1992-ci
il yanvar ayının 13-də Bərdə rayonunda anadan olmuşdur.
Nofəl Əlizadə 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Tərtər-Ağdərə
istiqamətində gedən döyüşlərdə işti-

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli, Qubadlı,
Xocavənd, Şuşa rayonlarının və Hadrud qəsəbəsinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Qardaşağa Cəbiyev noyabr ayının
3-də Şuşa istiqamətində gedən şiddətli
döyüşlərdə şəhid olmuş, noyabr ayının 4-də Siyəzən şəhəri Balacahəmyə
kəndində dəfn olunmuşdur.
Qardaşağa Cəbiyev ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
rak etmişdir. Sentyabrın 28-də düşmən
tərəfindən atılan artilleriya mərmisinin
partlaması nəticəsində aldığı qəlpə yarasından şəhid olmuşdur.
Nofəl Əlizadə ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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30 Şahin Bayramov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.

Şahin Arif oğlu Bayramov 1992-ci il
yanvar ayının 14-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə Gəncə şəhər
21 nömrəli tam orta məktəbi bitirmişdir.
2010-cu ildə Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Gəncə Şəhər Kəpəz Rayon Şöbəsindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, Müdafiə
Nazirliyinin “N” saylı hərbi hissəsində
xidmət etmişdir. 2018-ci ildən MAXE
hərbi qulluqçu kimi xidmət etməyə başlamışdır.
27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Ordusu komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə

25 Niyamin Niftalızadə
15 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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Niyamin Xalıq oğlu Niftalızadə
1997-ci il yanvar ayının 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz
rayonunun Nursu kəndində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri Xətayi rayonunda
yerləşən 191 saylı məktəbdə orta təhsil
almış, daha sonra peşə məktəbində
təhsilini davam etdirmişdir. 20152017-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur.
Niyamin Niftalızadə könüllü olaraq
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan

Əsgər
boyu əks-hücum əməliyyatına başlanılması barədə qərar verilmişdir. Şahin Bayramov xidmət etdiyi hərbi hissənin tərkibində
cəbhəyə yollanmış, Murov zirvəsinin alınmasında yaxından iştirak etmişdir.
Şahin Bayramov oktyabr ayının 1-də
Kəlbəcər istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. 19 dekabr
2020-ci ildə Gəncə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. Ailəli idi, 2
övladı yadigar qalıb.
Şahin Bayramov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. O, Cəbrayıl istiqamətində gedən
döyüşlərdə düşmənin 2 tankını vuraraq taboru xilas etmişdir. Niftalızadə
Niyamin Xaliq oğlu oktyabrın 7-də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Niyamin Niftalızadə ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

YANVAR
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25 Elçin Əliyev
illiyi 1997-2020
Elçin Ələkbər oğlu Əliyev 1997-ci
il yanvar ayının 15-də Neftçala rayonunun Mikayıllı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçusu olan Elçin Əliyev 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
və Ermənistan arasında başlanan
İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı
Cəbrayılın, Qubadlının azadlığı uğrun-

Əsgər
da gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Elçin Əliyev oktyabr ayının 23-də Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Elçin Əliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

25 Qurban Qəzənfərli
15 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

Qurban Qiniyaz oğlu Qəzənfərli
1997-ci il yanvar ayının 15-də Şəmkir
rayonunun Ağlavaşlı kəndində anadan
olmuşdur. 2004-2015-ci illərdə Ağlavaşlı kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır.
2016-2017-ci illərdə Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələrinin
sıralarında
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuş,
2020-ci ildən isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi xidmət etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Qurban Qəzənfərli 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

Əsgər
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, sentyabrın 29-da Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Şəmkir rayonunun
Ağlavaşlı kəndində dəfn olunmuşdur.
Subay idi.
Qurban Qəzənfərli ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “İgidliyə görə”
və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25 Bilal Rzayev
illiyi 1997-2020
Bilal Novruz oğlu Rzayev 1997-ci il
yanvar ayının 15-də Cəlilabad rayonunun Alar kəndində anadan olmuşdur.
Bilal Rzayev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 24
noyabr 2020-ci ildə doğma kəndində

Əsgər
dəfn edilmişdir.
Bilal Rzayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən
döyüşlərdə
göstərdiyi
qəhrəmanlıqlarına görə “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” və “Qubadlının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.

30 Taleh Salamov
16 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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Taleh Ədalət oğlu Salamov 1992-ci
il yanvar ayının 16-da Quba rayonunun
Güləzi kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Taleh Salamov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir.
Talış kənd və Suqovuşan yaşayış

Kiçik çavuş
məntəqəsinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə 2020-ci il oktyabr ayının 10-da qəhrəmancasına
şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Xırt kənd
qəbristanlığında dəfn olunmuşdur.
Taleh Salamov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“İgidliyə görə”, “Laçının azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

YANVAR
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
20 Cahid Əsədli
illiyi 2002-2020
Cahid Zahit oğlu Əsədli 2002-ci il
yanvar ayının 18-də İmişli rayonunun
Sarıxanlı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Cahid Əsədli 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Oktyabr ayının 21-də Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən

Əsgər
döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə
yetirərkən şəhid olmuşdur.
Cahid Əsədli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Laçının azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

20 Samir Səmədov
18 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Samir Mətləb oğlu Səmədov 2002ci il yanvar ayının 18-də Astara rayonunun Pensər kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Astara rayonu
Z.Ə.Əhmədzadə adına 2 saylı tam orta
məktəbdə almışdır. Təhsilini başa vuran Samir 2020-ci ilin yanvar ayının
24-də Astara rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və Tərtər rayonu “N” saylı hərbi
hissəyə göndərilmişdir.
2020-ci
il
sentyabr
ayının
27-də başlayan İkinci Qarabağ
müharibəsində Talış kəndi və Ağdərə
rayonu istiqamətində gedən şiddətli
döyüşlərdə iştirak etmiş və düşmənə

Əsgər
sarsıdıcı zərbələr endirməklə böyük
şücaət və qəhrəmanlıq göstərmişdir.
Düşmən bir çox canlı qüvvəsini məhv
edən qəhrəman Samir oktyabr ayının
10-dan etibarən itkin düşmüş, nəşi noyabr ayının 18-də tapılmışdır. Şəhidin
nəşi 19 noyabr 2020-ci ildə böyüyüb,
boya-başa çatdığı Astara rayonunun
Pensər kəndində torpağa tapşırılmışdır.
Samir Səmədov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.
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20 Elşad Baloğlanlı
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Elşad Elşən oğlu Baloğlanlı 2002ci il yanvar ayının 18-də Biləsuvar rayonunun Günəşli kəndində anadan olmuşdur.
Elşad Baloğlanlı 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda başlayan Vətən müharibəsində iştirak
etmiş, Xocavənd rayonu istiqamətində
gedən döyüşlərdə vuruşmuş və
düşmən hücumunun qarşısını alarkən

20 Araz Mirzəyev
19 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Araz Namiq oğlu Mirzəyev 2002ci il yanvar ayının 19-da Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndində anadan
olmuşdur. O, 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda başlayan Vətən müharibəsində iştirak etmiş,
Suqovuşan və Talış kənd yaşayış
məntəqələrinin azad olunması uğrunda
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Oktyabrın 10-da Talış kənd istiqamətində

Əsgər
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Şəhid Elşad Baloğlanlı 18 noyabr
2020-ci il tarixdə Biləsuvar rayonu
Günəşli kənd məzarlığında dəfn olunmuşdur.
Elşad Baloğlanlı ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Araz Mirzəyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “İgidliyə görə”, “Laçının azad
olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” və “Vətən uğrunda”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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20 Ziya Gözəlov
illiyi 2002-2020
Ziya Zahid oğlu Gözəlov 2002-ci il
yanvar ayının 19-da Masallı rayonunun Kəlbəhüseynli kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ziya Gözəlov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Ziya Gözəlov oktyabrın 8-də
Ağdərə istiqamətində şəhid olmuş,
Masallı rayonunda dəfn olunmuşdur.
Subay idi.
Ziya Gözəlov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

30 Orxan Yusubov
19 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Orxan Allahverdi oğlu Yusubov
1992-ci il yanvar ayının 19-da Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur.
O, 2020-ci il sentyabrın 21-də Kəpəz
Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən
təlimlərə çağırılmışdır. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Orxan Yusubov
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murov-

Əsgər
dağ istiqamətində gedən döyüşlərdə
savaşmışdır. Orxan Yusubov sentyabrın 27-də Murovdağ döyüşləri zamanı
itkin düşmüşdür. Onun nəşi 8 ay sonra, 3 iyun 2021-ci ildə tapılmış, Gəncə
şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Orxan Yusubov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Cəsur döyüşçü” medalları
ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/3165
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20 Rəsul Süleymanlı
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Rəsul Kamil oğlu Süleymanlı
2002-ci il yanvar ayının 19-da Zaqatala şəhərində anadan olmuşdur. 20082017-ci illərdə Zaqatala şəhər Humanitar Fənlər Gimnaziyasında təhsil
almışdır.
Rəsul Süleymanlı 2020-ci ildə
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, Vətən müharibəsinə qədər
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Tərtər rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
Rəsul Süleymanlı 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

45 Anar Şükürov
20 illiyi 1977-2020

Ədəbiyyat

Anar Mehman oğlu Şükürov 1977ci il yanvar ayının 20-də Sumqayıt
şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun mayoru olan Anar Şükürov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaş-

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Tərtər rayonu istiqamətində gedən
döyüşlərdə snayperçi kimi iştirak etmiş, sentyabrın 27-də qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Oktyabrın 25-də Zaqatala şəhərində dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Rəsul Süleymanlı ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Laçının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Mayor
mışdır. Anar Şükürov oktyabrın 16da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid
olmuş, II Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur.
Anar Şükürov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı”,
“Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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40 Fikrət Məmmədov
illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

Fikrət Sulduz oğlu Məmmədov
1982-ci il yanvar ayının 20-də Füzuli
rayonunun Kürdmahmudlu kəndində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Fikrət Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır.

20 Yolçu Babazadə
20 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il// Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.

Yolçu Bəhruz oğlu Babazadə 2002ci il yanvar ayının 20-də Şəki rayonunun Qozlubulaq kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Yolçu Babazadə 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş, oktyabr ayının 5-də şəhid olmuşdur.

Çavuş
Fikrət Məmmədov sentyabrın 28-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. O, həmçinin 2016-cı ildə Lələtəpə
uğrunda döyüşlərin iştirakçısı olmuşdur. Ailəli idi. İki oğul övladı yadigar
qalıb.
Fikrət Məmmədov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
Yolçu Babazadə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

57

YANVAR

20

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
20 Yunis Surxayev
illiyi 2002-2020
Yunis Rafik oğlu Surxayev 2002ci il yanvar ayının 20-də Qobustanda
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Yunis Surxayev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsində iştirak etmişdir. Yunis Surxayev oktyabr ayının 13-də
Suqovuşanın azad olunması uğrunda
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Yunis Surxayev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

21

20 Mirmöhsüm Əhmədov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Mirmöhsüm
Mirdaməd
oğlu
Əhmədov 2002-ci il yanvar ayının 21də Neftçala rayonunda anadan olmuşdur. Orta təhsilini Neftçala rayonu Elton Həbibov adına 4 saylı tam orta
məktəbdə başa vurmuşdur. Ardınca,
Bakı Biznes və Kooperasiya kollecində
təhsilini davam etdirmişdir.
Mirmöhsüm Əhmədov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində başlanan İkinci
Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. O, Füzuli, Xocavənd və Qubadlı
istiqamətində gedən döyüşlərdə şücaət
göstərmiş, öz yaralı döyüş yoldaşını

Əsgər

çiyinləri üzərində ərazidən uzaqlaşdıran zaman oktyabrın 28-də ermənilər
tərəfindən snayper vasitəsilə vurularaq
şəhid olmuşdur.
Şəhid Mirmöhsüm Əhmədov doğulub boya-başa çatdığı Neftçala rayonunda dəfn olunmuşdur.
Mirmöhsüm Əhmədov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

58

YANVAR

22

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
30 Laçın Alıyev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Laçın Rasim oğlu Alıyev 1992-ci il
yanvar ayının 22-də Goranboy rayonunun Yəhərçi Qazaxlar kəndində anadan olmuşdur.
Laçın Alıyev 2012-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında əvvəlcə müddətli, daha sonra isə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Laçın Alıyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün

25 Pərvin Təhməzov
22 illiyi 1997-2020

Pərvin İlqar oğlu Təhməzov 1997ci il yanvar ayının 22-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. Qərbi
Kaspi Universitetində ali təhsil almışdır. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Pərvin Təhməzov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə
şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə

Gizir
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır.
Laçın Alıyev oktyabrın 25-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Goranboy rayonunda dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb.
Laçın Alıyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Əsgər
savaşmışdır. Pərvin Təhməzov oktyabrın 3-də Ağdərə döyüşləri zamanı şəhid
olmuş, nəşi isə noyabrın 6-da tapılaraq
ailəsinə təhvil verilmiş, noyabrın 7-də
Sumqayıt şəhərində dəfn olunmuşdur.
Subay idi.
Pərvin Təhməzov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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25 Əmrah Cəfərli
22 illiyi 1997-2020
Əmrah Yusif oğlu Cəfərli 1997-ci il
yanvar ayının 22-də Masallı rayonunda anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Əmrah Cəfərli 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Əmrah Cəfərli oktyabrın 15-də
Xocavənd rayonunda gedən döyüşdə

Əsgər
alıdığı qəlpə yarası nəticəsində şəhid
olmuşdur.
Əmrah Cəfərli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.13.
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20 Elçin Qurbanov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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Elçin Məcid oğlu Qurbanov 2002ci il yanvar ayının 22-də Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində anadan olmuşdur. 2008-2017-ci illərdə
Ş.Şahvələdov adına Xanlıqlar kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Elçin Qurbanov 2020-ci ildə
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, Vətən müharibəsinə qədər
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elçin Qurbanov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün

Əsgər
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Şuşa
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşmışdır.
Elçin Qurbanov noyabrın 4-də Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Qazax
rayonunun Xanlıqlar kəndində dəfn
edilmişdir. Subay idi.
Elçin Qurbanov ölümündən sonra
Azərbaycan Republikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

YANVAR
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20 Albaba Xanəliyev
22 illiyi 2002-2020
Albaba Elşən oğlu Xanəliyev 2002ci il yanvar ayının 22-də Salyan rayonunun Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Albaba Xanəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, noyabr ayının 5-də şəhid olmuşdur. Albaba Xanəliyev ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.13.
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20 İsmayıl Mehdiyev
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

İsmayıl Davud oğlu Mehdiyev 2002ci il yanvar ayının 23-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Əslən Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsindəndir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2016cı ildə Naxçıvan MR Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyə daxil olmuşdur.
Liseydə oxuduğu müddətdə xüsusilə
fizika fənninə xüsusi marağı və həvəsi
olmuşdur. 2019-cu ildə liseydən məzun
olduqdan sonra Heydər Əliyev adına
Ali Hərbi Məktəbə qəbul olmuşdur.
İsmayıl Mehdiyev 27 sentyabr
2020-ci il tarixində başlayan İkinci
Qarabağ müharibəsində iştirak etmək
üçün könüllü olaraq döyüşə yollanmış,

Əsgər
Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur. İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
İsmayıl Mehdiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 Müşfiq Bəktiyev
24 illiyi 2002-2020
Müşfiq Abbas oğlu Bəktiyev 2002ci yanvar ayının 24-də anadan olmuşdur.
Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbə
sakini Müşfiq Bəktiyev sentyabrın 27-dən hərbçi yoldaşları ilə birgə
döyüşə atılmışdır. Xidməti dövründə
atıcı əsgər kimi Füzuli, Cəbrayıl,
Hadrut və Xocavənd uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. Müşfiq Bəktiyev oktyabr ayınının 27-də

Əsgər
Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuş, Sumqayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilmişdir.
Müşfiq Bəktiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.13.

25

30 Elnur Bayramov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Elnur Şəmsi oğlu Bayramov 1992ci il yanvar ayının 25-də İmişli rayonunun Şahverdili kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini İmişli rayon
Şahverdili kənd tam orta məktəbində
aldıqdan sonra həqiqi hərbi xidmətə
yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elnur Bayramov 2020-ci il sentyabrın 27-dən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, Xocavənd,
Şuşa istiqmətində gedən döyüşlərdə

Əsgər
vuruşmuşdur. Elnur Bayramov Şuşanın Daşaltı kəndi istiqamətində gedən
döyüşlərdə döyüş tapşırığının yerinə
yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur.
Elnur Bayramov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
2021-ci il yanvar ayının 26-da İmişli rayonunda şəhid Elnur Bayramovun
adını daşıyan bulaq istifadəyə verilmişdir.
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25 Orxan Dadaşlı
1997-2020
25 illiyi
Orxan Elxan oğlu Dadaşlı 1997-ci il
yanvar ayının 25-də Lənkəran rayonunun Darquba kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Orxan Dadaşlı 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Qu-

Əsgər
badlının və Şuşanın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Orxan
Dadaşlı noyabrın 7-də Şuşa döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur.
Orxan Dadaşlı ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

26

25 Elməddin Qəhrəmanov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Elməddin
Niyaməddin
oğlu
Qəhrəmanov 1997-ci il yanvar ayının 26-da Kəngərli rayonunun Qıvraq
qəsəbəsində anadan olmuşdur.
2003-2011-ci illərdə Qıvraq
qəsəbəsi tam orta məktəbində, 20112014-cü illərdə isə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə, 2014-2018-ci illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi
təhsil almışdır.
Elməddin Qəhrəmanov 2018-ci
ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Elməddin Qəhrəmanov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Leytenant

və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində savaşmış, oktyabrın 6-da Ağdam rayonu istiqamətində
şəhid olmuşdur. Kəngərli rayonunda
dəfn olunmuşdur.
Elməddin Qəhrəmanov ölümündən
sonra
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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30 Nurlan Abdullayev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

Nurlan İnqilab oğlu Abdullayev 1992-ci il yanvar ayının 26-da
Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə Beyləqan rayonu N.Allahverdiyev adına 1 nömrəli
məktəbdə təhsil almışdır.
Nurlan Abdullayev 2010-cu ildə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında Tərtər rayonu istiqamətində ön
cəbhəyə müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağrılmış, hərbi xidməti bitirdikdən
sonra, 2014-cü ildə könüllü olaraq
Beyləqan rayonunda MAXE hərbi
qulluqçu kimi ordu sıralarına qoşulmuşdur. 2016-cı il Aprel döyüşlərində
Lələtəpə yüksəkliyi istiqamətində
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun çavu-

20 Qoşqar Üzeyirov
26 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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Qoşqar Müşviq oğlu Üzeyirov 2002ci il yanvar ayının 26-da Qəbələ rayonunun Soltannuxa kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Qəbələ rayonu
Soltannuxa kənd məktəbində almışdır.
2020-ci ilin yanvar ayında həqiqi hərbi
xidmətə çağrılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Qoşqar Üzeyirov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində Ağcabədi,
Ağdam və Xocavənd istiqamətində
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Qoşqar Üzeyirov noyabrın 7-də Xocavənd

Çavuş
şu olan Nurlan Abdullayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonu istiqamətindəki
gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Nurlan Abdullayev sentyabrın 30-da Füzuli və Cəbrayıl rayonu istiqamətində
gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuş,
Beyləqan rayonu, Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.
Nurlan Abdullayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müfiq Sərəncamlarına əsasən İlham “Vətən uğrunda” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Əsgər
istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuş, noyabr ayının 21-də
Soltannuxa kənd qəbristanlığında dəfn
olunmuşdur.
Qoşqar Üzeyirov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.
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30 Qəzənfər Mütəllimov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Qəzənfər Ədalət oğlu Mütəllimov
1992-ci il yanvar ayının 27-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.
Qəzənfər Mütəllimov 2016-cı ilin
2-5 aprelində baş verən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin giziri olan Qəzənfər Əliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunması üçün başlanan Vətən

Gizir

müharibəsi zamanı Cəbrayıl rayonunun azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Qəzənfər
Mütəllimov oktyabrın 5-də Cəbrayıl
döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Sumqayıt şəhərində dəfn olunmuşdur.
Qəzənfər Mütəllimov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

25 Abdulla İsrafilov
27 illiyi 1997-2020
Abdulla Yadigaroviç İsrafilov 1997ci il yanvar ayının 27-də Qax şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Abdulla İsrafilov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azad-

Kiçik çavuş
lığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Abdulla İsrafilov sentyabrın
27-də Suqovuşan döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur.
Abdulla İsrafilov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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25 Ceyhun Mustafazadə
illiyi 1997-2020

İnternetdə
https://memorial.az/az/
qehremanlarimiz/392

Ceyhun Şükür oğlu Mustafazadə 1997ci il yanvar ayının 27-də Ağcabədi rayonu
Sarıcalı kəndində anadan olmuşdur. 2003cü ildə Sarıcalı kəndi Müşfiq Uluxanov
adına tam orta məktəbində, 2013-2017-ci
illərdə Ağcabədi Pedaqoji Kollecinə Texnologiya Müəllimliyi fakültəsində təhsil
almışdır.
Kolleci bitirdikdən sonra 2017-ci il
iyun ayında hərbi xidmətə çağırılmış,
Naxçıvandakı “N” saylı hərbi hissədə
kəşfiyyatçı kimi xidmət etmişdir. Naxçıvanda Günnüt kəndinin alınmasında cəsur döyüşçü kimi vuruşmuşdur. Bu
döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə Fəxri
fərman və saatla təltif edilmişdir. Ceyhun
2019-cu il yanvar ayında hərbi xidmətini
başa vurmuş, 2020-ci ilin yanvar ayında
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə başlamışdır. Xidmətini Kəşfiyyatçı kimi da-

40 Daşdəmir Paşayev
28 illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Daşdəmir Əlizaman oğlu Paşayev
1982-ci il yanvar ayının 28-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 19881996-cı illərdə 250 saylı orta məktəbdə,
1996-1999-cü illərdə Cəmşid Naxcivanski adına hərbi liseydə təhsil almışdır. 2003-cü ildə leytenant hərbi
rütbəsində xidmətə başlamışdır. İsveçrə
6 ay kurs keçmiş, kursdan sonra xüsusi
təyinatlı kəşfiyyatçı dərəcəsini almışdır. Azərbaycan Xüsusi Təyinatlıları
Qüvvələrində xidmətə başlamışdır. Ali
vəziyyəti əlaqədar olaraq baş-leytenant
rütbəsində ehtiyata buraxılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun ehtiyyatda olan baş leytenantı
kimi
Daşdəmir Paşayev 27 sentyabr 2020ci il Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altın-

Əsgər

vam etdirmişdir.
Vətən Müharibəsi başlandığı gündən
cəsur kəşfiyyatçı döyüş əməliyyatlarına
qatılmış, Murov yüksəklikləri, Cəbrayıl,
Füzuli, Ağdərə istiqamətində, Suqovuşan kəndi və Mübariz İbrahimov postu uğrunda gedən döyüşlərdə və başqa
yüksəkliklərin alınmasında iştirak etmişdir. Oktyabrın 10-da Ağdərə istiqamətində
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur. Ağcabədi rayon Sarıcalı kənd
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. Subay
idi.
Ceyhun Mustafazadə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 15.12.2020ci il tarixli və 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”
və “Suqovuşanın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Baş-leytenant
da olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
döyüşlərdə könüllü iştirak etmişdir.
Mayor rütbəsində könüllülər üzərində
komandir vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. 8 noyabr 2020-ci ildə
Şuşa şəhərində şəhid olmuş, 9 noyabr
2020-ci ildə İkinci Fəxri Xiyabanda
dəfn olunmuşdur.
Daşdəmir Paşayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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25
28 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 19 dekabr.– S.13-14.

35
28 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.13.

Sehun İbrahimzadə
1997-2020
Sehun Rafiq oğlu İbrahimzadə
1997-ci il yanvar ayının 28-də Şəmkir
rayonunun Tatarlı kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
R.Gülməmmədov adına Tatarlı kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Sehun İbrahimzadə 2015-2016-cı
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Sehun İbrahimzadə 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

Seymur Sərxoşov
1987-2020
Seymur Ramiz oğlu Sərxoşov 1987ci il yanvar ayının 28-də Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş qəsəbəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilinə 1993-cü
ildə şəhid Azər Namazovun adını daşıyan 180 saylı orta məktəbdə başlamışdır. 2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində təhsil almışdır. Ali
təhsilini başa vuran Seymur 2008-ci ildə
hərbi xidmətə yollanmışdır. Qazax rayonunda xidmət etmişdir.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı ilk gündən daima ön cəhbədə şücaətlə
xidmət etmiş, Füzulidə könüllü hərbi batalyonda Qubadlı rayonuna qədər gəlib
çıxa bilmişdir.

Əsgər

lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə könüllü olaraq savaşmışdır.
Sehun İbrahimzadə oktyabrın 25-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş,
Şəmkir rayonunun Tatarlı kəndində
dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Sehun İbrahimzadə ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
Seymur Sərxoşov oktyabr ayının 14də Qubadlının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə mənfur düşmənin
ağır artilleriyadan açdığı mərmi atəşi
nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş,
nəşi oktyabrın 18-də Qızıldaş qəsəbəsinə
gətirilmiş, oktyabr ayının 19-da yaşadığı
Qızıldaş qəsəbəsində dəfn edilmişdir.
Seymur Sərxoşov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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20 Səddam Bayramov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

25
29 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.13.
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Səddam Ələddin oğlu Bayramov
2002-ci il yanvar ayının 29-da Beyləqan
rayonunun Təzəkənd kəndində anadan
olmuşdur.
Səddam Bayramov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zaman Suqovuşan
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir.
Cəbhəyə ailəsindən xəbərsiz getmişdir. Son 1 ayda itkin düşmüş, valideynləri

Rüfət Əsgərov
1997-2020
Rüfət Qabil oğlu Əsgərov 1997ci il yanvar ayının 29-da Rusiya Federasiyasının Rostov şəhərinin Yaroslavl vilayətində anadan olmuşdur.
2004-2015-ci illərdə S.Bəhlulzadə adına Qaraçuxur qəsəbəsi Xarici Dillər
Təmayüllü Gimnaziyasında, 20152020-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “Menecment” ixtisası üzrə təhsil almışdır.
Rüfət Əsgərov 2020-ci ildə müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.Vətən
müharibəsinə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi
hissəsində xidmət etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Rüfət Əsgərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

Əsgər
ondan xəbər ala bilməmişdir. Noyabrın
22-də isə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmə
xəbəri gəlmişdir.
Səddam oktyabrın 16-da Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə 30-dan
çox erməni məhv etmiş, yaralı əsgər
yoldaşlarını və komandirini döyüş
bölgəsindən çıxararkən şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Xocavənd və Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 25-də Qubadlı döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Bakı şəhərinin Binə
qəsəbəsində dəfn edilmişdir. Subay
idi.
Rüfət Əsgərov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 Səyyad Ağahüseynli
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

30
30 illiyi

Səyyad Əliyar oğlu Ağahüseynli 2002-ci il yanvar ayının 30-da
Cəlilabad rayonunun Qarazəncir
kəndində anadan olmuşdur. Orta
təhsilini aldıqdan sonra hərbi xidmətə
yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Səyyad Ağahüseynli 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmişdir. Döyüş meydanında qarşı tərəfin canlı
qüvvəsini zərərsizləşdirmiş, texnika-

Fərhad Babayev
1992-2020
Fərhad Məhərrəm oğlu Babayev
1992-ci il yanvar ayının 30-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
Vətən müharibəsinə könüllü qatılan
Fərhad Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad olunmasında
iştirak etmiş, oktyabr ayının 24-də Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə

Əsgər

sını məhv etmişdir. Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş, oktyabr ayının 20-də döyüş
tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olmuş, oktyabr 21-də doğulduğu Cəlilabad rayonunun Qarazəncir
kəndində dəfn edilmişdir.
Səyyad Ağahüseynli ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Fərhad Babayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 15 dekabr 2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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31 illiyi 2002-2020
Yusif Oqtay oğlu Yusifov 2002-ci
il yanvar ayının 31-də Goranboy rayonunun Fəxralı kəndində anadan olmuşdur. 2019-cu ildə Fəxralı kəndindəki
T.Sadıqov adına Faxralı kənd tam orta
məktəbi bitirmişdir.
2020-ci ilin may ayının 7-də həqiqi
hərbi xidmətə yollanmış və hərbi
xidmətini Füzuli rayonunda yerinə
yetirməyə başlamışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Yusif Yusifov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Xocavəndin azad olması uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak
etmişdir. Yusif Yusifov oktyabrın 29da Zəngilan uğrunda gedən döyüşlər
zamanı şəhid olmuş, Goranboy rayonunun Fəxralı kəndində dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə

Əsgər

qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci və
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
əsasən Yusif Yusifov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Yusif_Yusifov_(%C9%99sg%C9%99r)
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/683
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Ədəbiyyat
Əziz Əliyev: Böyük ömrün anları /[tərt. ed., ön sözün
müəl., burax. məs. Hidayət;
red. S.Nəzərli; rəssam.
A.Hüseynov].– Bakı: Nurlan,
2007.– 168 + 191, [1] s.;
Görkəmli dövlət və elm
xadimi, professor Əziz
Məmmədkərim oğlu Əliyevin
anadan olmasının 110 illiyinə
həsr olunmuş elmi konfransın materialları /Azərb.
Resp. Səhiyyə Nazirliyi,
Azərb. Tibb Un-ti; elmi red.
Ə.T.Əmiraslanov.– Bakı:
[Təbib], 2007.– 395,[2] s.;
Əmiraslanov, Ə. Vətənpərvər
ziyalı, görkəmli dövlət və
elm xadimi Əziz Əliyev
ictimai-siyasi, tibbi xidmətləri
ilə nümunəyə çevrilib
/Ə.Əmiraslanov //Azərbaycan
.– 2016.– 6 yanvar.– S.5;
Əziz Əliyev: biblioqrafiya
/ Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi, Azərb.
Milli Kitabxanası; tərt. ed.
M.Vəliyeva, M.İbrahimova,
G.Misirova; ixt. red. və burax. məsul K. Tahirov ; red.
G. Səfərəliyeva.– Bakı:
[Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2017.– 221 s.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2014/
noyabr/401620.htm

Əziz Əliyev
1897-1962
Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyеv
1897-ci il yanvar ayının 1-də İrəvan
quberniyasının Hamamlı kəndində,
Məmmədkərim Kərbəlayı Qurbanəli
oğlunun ailəsində anadan olmuşdur.
1908-ci ildə İrəvandakı gimnaziyaya daxil olmuş, 1917-ci ildə oranı bütün fənlər üzrə “əla” qiymətlərlə bitirmişdir. Xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin dəstəyi ilə Hərbi Tibb Akademiyasına daxil olsa da, təhsili yarımçıq qalmışdır. 1923-cü ildə Azərbaycan
SSR Xalq Komissarları Şurasında iş
icraçısı, həmin idarənin ümumi şöbə
müdirinin müavini, katibin müavini
və nəhayət, respublika Xalq Komissarlığı Şurasının katibi vəzifəsini icra
etmişdir. İşləməklə bərabər 1923-cü
ildən etibarən yarımçıq qalmış ali tibb
təhsilini BDU-nun tibb fakültəsində
davam etdirmişdir. 1927-ci ildə
təhsilini bitirmiş və universitetin daxili
xəstəliklər kafedrasında saxlanılmışdır.
1929-cu ildə namizədlik, beş il sonra
isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə
etmişdir. 1930-cu il iyun ayının 19-da
BDU-nun tibb fakültəsinin bazasında
Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradılmış, Əziz Əliyеv 1932-ci ildə həmin
institutun rektoru təyin edilmişdir.
1932-1935-ci illər ərzində Əziz
Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan
dilində latın qrafikası ilə 45 adda
dərslik və dərs vəsaiti tərtib edilərək
tibb təhsili alan tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. “Tibb nəşriyyatı”nı
yaratmış, 1933-cü ildə “Praktiki və
nəzəri tibb jurnalı”nın baş redaktoru təyin edilmişdir. 1933-cü ildə onun
təşəbbüsü ilə Tibb İnstitutunda “Tibb
kadrları uğrunda” adlı çoxtirajlı qəzetin
çapı qaydaya salınmışdır. Hazırda bu
qəzet “Təbib” adı ilə Azərbaycan Tibb

Dövlət xadimi
Universitetində çap olunmaqdadır.
1941-1942-ci illərdə Azərbaycan KP
MK-nın katibi, 1942-1948-ci illərdə isə
Dağıstan Vilayət Partiya Komitəsinin
birinci katibi vəzifələrində çalışmışdır. Ə.Əliyev I-II çağırış SSRİ Ali Sovetinin, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin I-III çağırış, Dağıstan MSSR Ali
Sovetinin II çağırışlarının deputatı olmuşdur. 1949-1950-ci illərdə Moskvada ÜİK (b) PMK-nın inspektoru, 1950-1951-ci illərdə Azərbaycan
SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini, sonrakı illərdə Azərbaycan
SSR Elmi-Tədqiqat Ortopediya və
Bərpa Cərrahlığı İnstitutunun direktoru, həmçinin Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun rektoru vəzifələrində işləmişdir.
1956-cı ildə professor elmi rütbəsini
almışdır. Ə.Əliyev 87 elmi əsərin
müəllifidir, onlardan 70-i təbabətin ayrı-ayrı sahələrinə, 17-si isə tarixi və siyasi problemlərə aiddir.
Vətən və xalq qarşısındakı misilsiz xidmətlərinə görə o, iki dəfə “Lenin” ordeni, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “I dərəcəli Vətən müharibəsi”
ordenləri, “Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı, bir çox medallar və çoxsaylı fəxri
fərmanlarla təltif edilmişdir. 1960cı ildə Azərbaycan SSR “Əməkdar
həkim” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Əziz Əliyev 1962-ci il iyul ayının
27-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Azərbaycan
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı, Naxçıvan və Mahaçqalanın mərkəzi küçələrindən biri onun
adını daşıyır.
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Ədəbiyyat
İbtidai istintaq: ali
məktəblər üçün dərs vəsaiti
/C.H.Mövsümov; elmi red.
A.Rzayev. Bakı: Maarif,
1973.– 214 s.;
Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesi: ali
məktəblərin hüquq fakültəsi
üçün dərslik /M.Cəfərquliyev;
rəyçilər. C.H.Mövsümov;
F.Y.Səməndərov;
R.Q.İsgəndərov.–
Bakı: Qanun, 2005.–
852 s.; Мовсумова, Л.
Подвижник науки проф.
Джафар Мовсумов /
Лала Мовсумова.– Баку:
ИПО “Азербайджанская
Энциклопедия”.– 1996.–
39 c.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
C%C9%99f%C9%99r_M%C3
%B6vs%C3%BCmov
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Cəfər Mövsümov
1927-2005
Cəfər Hacı Həsən oğlu Mövsümov
1927-ci il yanvar ayının 1-də Bakı
şəhərində neftçi ailəsində doğulmuşdur. Beş yaşı olarkən atası vəfat etmiş, on nəfər bacı-qardaşı ilə birlikdə
C.Mövsümov anası Şirinbacı xanım
Mövsümovanın himayəsində tərbiyə
almışdır. Ailənin üzləşdiyi maddi
çətinliklərə görə Cəfər Mövsümov 12
yaşında işləmək məcburiyyətində qalmışdır. O, gündüzlər ayaqqabı təmiri
emalatxanasında, karamel fabrikində,
yay tətili dövründə isə Bilgəhdəki
zəfəran plantasiyalarında çalışmış, axşamlar məktəbdə təhsil almışdır.
Cəfər Mövsümov 1944-cü ildə orta
məktəbi qurtararaq Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət
Universiteti) Hüquq fakültəsinə daxil
olmuş, universitetdə əla qiymətlərlə
oxuduğuna görə təhsilini davam
etdirmək üçün Leninqrad (indiki SanktPeterburq) şəhərinə M.İ.Kalinin adına Hüquq İnstitutuna göndərilmişdir.
1948-ci ildə Leninqradda təhsilini
bitirərək, Bakıya qayıdır, Universitetdə
müəllimlik fəaliyyətinə başlayır.
Müharibədən sonrakı ilk illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetində
milli kadrların çatışmamasını nəzərə
alaraq Universitetin rəhbərliyi Cəfər
Mövsümovu Moskvaya SSRİ Elmlər
Akademiyasının Dövlət və Hüquq İnstitutuna aspiranturaya göndərir. O,
1948-ci ildə uğurla qəbul imtahanlarını verərək aspiranturaya daxil olmuş,
akademik M.S.Stroqoviçin rəhbərliyi
altında vaxtından əvvəl namizədlik
dissertasiyasını başa çatdıraraq, sentyabrın 30-da 1951-ci ildə müdafiə

Hüquqşünas
edərək hüquq elmləri namizədi alimlik
dərəcəsi almışdır.
Cəfər Mövsümov Bakıya qayıdaraq yenidən Azərbaycan Dövlət
Universitetində Cinayət hüququ kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. O, 1966-cı ildə yanvar ayında
Tbilisi şəhərində “Azərbaycan SSR-də
məhkəmələrin və cinayət-prosessual
qanunvericiliyinin meydana gəlməsi
və inkişafı (1917-1937)” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə
edərək hüquq elmləri doktoru alimlik
dərəcəsini almışdır.
C.H.Mövsümov Bakı Dövlət Universitetinin
hüquq
fakültəsində
müəllim, baş müəllim, dosent, professor, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
İctimai Televiziyanın 2008-ci ildə
hazırladığı “Yaşamaq Yanmaqdır...”
adlı televiziya filmində Cəfər Mövsümovun həyat və yaradıcılığı işıqlandırılır, alimlərin onun haqqında
söylədikləri fikirlər təqdim edilir.
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində iki nəfər əlaçı tələbə
üçün Cəfər Mövsümov adına təqaüd
təsis edilmiş, həmin fakültədə “Professor Cəfər Mövsümov” adına auditoriya yaradılmışdır. Alimin 1980-2005-ci
illərdə rəhbərlik etdiyi Cinayət prosesi kafedrası qarşısında onun adını
əbədiləşdirən barelyef qoyulmuşdur.
Cəfər Mövsümov 8 monoqrafiyanın, 6 dərs vəsaitinin və 100-dən artıq
elmi məqalənin müəllifidir.
Cəfər Mövsümov 22 may 2005-ci
ildə Bakıda vəfat etmişdir.
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Hüseynov, R. Yetim ağ at //
Hüseynov R. Yurdun adındakı can /red. C.Həsənli,
L.Kərimli (Rəfibəyli).– Bakı,
2010.– S.183-282; İsmayıl. Vətənpərvər ziyalı... Xudadat bəy Rəfibəylinin bütün həyatı azərbaycançılığa
xidmətdə keçib /İsmayıl //
Şərq.– 2014.– 18 iyun.– S.11;
Xudadat bəy Rəfibəyli – 140
/S.Əliyev, S. Maniyeva //
Tibb qəzeti.–2018.– 31 may.–
S.11; Cümhuriyyət qurucuları: Xudadat bəy Rəfibəyli
/N.Yaqublu // 525-ci qəzet.–
2018.– 18 iyul.– S.8; İstiqlal mücahidi: Gəncənin sonuncu qubernatoru /Z.Fərəcova //
Azərbaycan.– 2017.– 19 fevral.– S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Xudadat_b%C9%99y_R%C9
%99fib%C9%99yli
https://525.az/news/103248cumhuriyyet-qurucularixudadat-bey-refibeyli

Xudadat bəy Rəfibəyli
1877-1920
Xudadat bəy Ələkbər bəy oğlu
Rəfibəyli 1877-ci il yanvar ayının 12də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini Gəncə gimnaziyasında almış, 1904-cü ildə Xarkov İmperator
Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş, həmin universitetin qospital - klinikasının cərrahiyyə şöbəsində 3 il ordinator olaraq işləmişdir.
Xarkovda tələbə dostları ilə birlikdə
azərbaycanlılardan ibarət “Zemlyaçestvo” (“Həmyerlilər”) dərnəyi yaratmışdır. 1907-ci ildə Gəncəyə qayıtmış, qubernatorun əmri ilə şəhər xəstəxanasına
direktor təyin olunmuşdur. 1912-1913cü tədris ilində Sankt-Peterburqdakı
İmperator Klinik İnstitutunda 12 ixtisas üzrə dinləyici olmuşdur.
Xudadat bəy Rəfibəyli titulyar müşavir (1909), kollej asessoru (1910),
saray müşaviri (1912) rütbələrinə layiq
görülmüş, 1909-1916-cı illərdə Gəncə
Mahal Məhkəməsində fəxri barışıq hakimi (mirovaya sudya) işləmişdir.
1915-ci il noyabrın 18-ində kollej müşaviri rütbəsinə irəli çəkilmiş,
1916-cı ildə III dərəcəli Müqəddəs
Stanislav ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1914-cü ildə Həsən bəy Ağayevlə
birlikdə Azərbaycanda ilk səhiyyə sağlamlıq cəmiyyəti olan “Gəncə tibb
cəmiyyəti”ni yaratmışdır. 1917-ci ilin
martında Gəncədə yaranmış Müsəlman
Milli Şurasının Müvəqqəti İcraiyyə
Komitəsinin üzvü seçilmişdir.
1918-ci il iyunun 17-də Fətəli xan
Xoyski tərəfindən Gəncədə təşkil edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
2-ci hökumət kabinəsində Xudadat bəy Rəfibəyli xalq səhiyyəsi və

Dövlət xadimi

himayədarlıq naziri təyin olunmuşdur. Cümhuriyyət hökuməti dövründə
Xudadat bəy yenə də nazir vəzifəsinə
təyin edilmişdir. Müstəqil səhiyyə sisteminin yaradılmasında Xudadat bəy
fəal rol oynamışdır. 1918-ci ilin dekabrında Fətəli xan Xoyski hökuməti
istefa verdikdə, Xudadat bəy xalq
səhiyyəsi naziri vəzifəsini tərk etmişdir.
Azərbaycan hökuməti 1919-cu ilin mayında onu Gəncə quberniyasının qubernatoru vəzifəsinə təyin etmişdir. O, ilk
gündən ərazidə azərbaycanlılara qarşı
soyqırımının qarşısının alınması, hərcmərcliyə, soyğunçuluğa son qoyulması, asayişin bərqərar edilməsi, sabitlik
yaradılması üçün qəti tədbirlər görmüşdür. Qərbi Azərbaycandan qovulmuş 20 mindən çox soydaşımızı Gəncə
mahalında yerləşdirmək sahəsində
gərgin fəaliyyət göstərmişdir.
1920-ci il aprel işğalından sonra
bolşeviklərin tələbi ilə qubernator kimi
səlahiyyətlərini yeni yaranmış inqilab
komitəsinə təhvil vermişdir. Xudadat
bəy Ələkbər bəy oğlu Rəfibəyli 1920ci il may ayının 12-də həbs olunmuş,
erməni kəndlərinin yandırılması, quberniyanın erməni sakinlərinin sıxışdırılması ittihamı ilə bolşeviklər tərəfindən
Nargin adasında güllələnmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 1990-cı il 2 iyul tarixli qərarı
ilə Xudadat bəy Rəfıbəyli barəsində
cinayət işinə cinayət hadisəsi tərkibi olmadığına görə xitam verilmiş və bəraət
qazanmışdır.
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Rusca-türkcə lüğət: [iki
cilddə] /red. R.Axundov;
[tərt. ed.: Ə.Pepinov,
H.Zeynallı, V.Xuluflu [və
b.]].– Bakı: Azərnəşr, 1928.–
С.1. A-O 319 s.; Seçilmiş
əsərləri /R.Ə.Axundov; red.
D.P.Quliyev, A.Ə.Hüseynov;
Azərb. KP MK yanında Partiya Tarixi İn-tu, Sov. İKP MK
yanında Marksizm-Leninizm
İnstitutunun Filialı.– Bakı:
Azərnəşr, 1977.– 205 s.;
41 yaşında ölümünə fərman
verildi. Repressiya qurbanları /İ.Əliyeva //Azərbaycan.–
2015.– 4 avqust.– S.5;
1928-ci il. “Sovet Pompaduru”
Ruhulla Axundov /Məmməd.–
//Azad Azərbaycan.– 2013.–
21 avqust.– S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Azərbayrbaycanda_Stalin_
repressiyaları
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Ruhulla Axundov
1897-1938
Ruhulla Əli oğlu Axundov 1897-ci
il yanvar ayının 13-də Bakının Şüvəlan
kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Mədrəsədə, real məktəbdə təhsil
almışdır.
1916-cı ildən Bakı mətbəələrində korrektor və tərcüməçi işləmişdir. 1917-ci
ildən “sol” eser qrupunun üzvü olsa da,
1918-ci ildə “sol” eserlərlə bolşeviklərin
münasibətlərinin kəskinləşməsi, eləcə də
eserlərə qarşı qırmızı terrorun başlaması onu öz siyasi mövqeyini dəyişməyə
məcbur edib.
Beləliklə R.Axundov 1919-cu ilin may
ayında kommunist partiyasına üzv olaraq,
bu vaxtdan etibarən fəal surətdə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinə qarşı əks fəaliyyət
göstərib. 1918-ci ildə “Bakı ətrafı fəhlə,
əsgər və matros şurasının əxbarı”nın, 1919cu ildə Azərbaycan dilində gizli şəkildə nəşr
edilən bolşevik “Kommunist” qəzetinin ilk
redaktoru, “Hürriyyət” qəzetinin redaktorlarından biri olub. O, XI ordunun işğalından sonra AK (b) PMK-də şöbə müdiri, AK
(b) P Bakı Komitəsinin katibi, “Bakinski raboçi” və “Kommunist” qəzetlərinin redaktoru olub.
1921-ci ildə üç respublikanın Zaqafqaziya federasiyası şəklində birləşməsinə
R.Axundov digər kommunistlərdən fərqli
münasibət bəsləyərək, bunu vaxtı çatmamış kampaniya adlandırıb. Lakin o, sonradan mövqeyini dəyişərək ZSFSR və SSRİnin təşkilini müdafiə edib. R.Axundov
1924-1930-cu illərdə AK (b) P MK katibi, Azərbaycan SSR xalq maarif komissarı, Azərnəşrin direktoru vəzifəsində çalışıb. Onun rəhbəliyilə 1920-1926-cı illərdə
V.İ.Leninin 26 əsəri 130,5 min nüsxə ilə
Azərbaycan dilində çapdan çıxıb. 19271932-ci illər ərzində K.Marks və F.Engelsin
15 min tirajla 5 əsəri, V.İ.Leninin 106 min
nüsxə ilə 19 əsəri Azərbaycan dilində çap
olunub.

Dövlət xadimi
R.Axundov 1928-1929-cu illərdə nəşr
olunmuş ikicildlik “Rusca-türkcə lüğət”in
tərtibçilərindən biri olmuşdur. O, Rusiya Kommunist Bolşeviklər Partiyasının ikinci proqramını və Kommunist
İnternasionalının 1-ci konqresinin Manifestini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. 1929-cu ildə Azərbaycanda əlifba islahatı keçirilərək, ərəb əlifbası latın əlifbası
ilə əvəz olunmasında R.Axundovun böyük
xidmətləri olmuşdur.
1927-ci ilin noyabrında AK(b)P VIII qurultayı xalq maarif komissarı R.Axundovun
məruzəsini dinləyərək ümumi ibtidai təhsilə
keçmək üçün hazırlıq işlərinə başlamaq
haqqında qərar qəbul edib.
R.Axundov da 1930-cu ildə respublikadan uzaqlaşdırılaraq ÜİK (b) P Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin katibi vəzifəsinə
göndərildi. Bu dövrdə yüksək səviyyəli
azərbaycanlı kadrlar respublikadan uzaqlaşdırıldığına görə rəhbər vəzifələrə
əsasən erməni millətindən olan şəxslər
təyin olunurdu. 1932-ci il dekabrın 29da Azərbaycan Dövlət elmi-tədqiqat institutu əsasında SSRİ Elmlər Akademiyası
Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsi
yaradıldı ki, onun da fəaliyyətinə yenidən
respublikaya qayıtmış R.Axundov rəhbər
təyin olundu.
M.C.Bağırov hakimiyyətə gələndən
sonra ona qarşı düşmən mövqedə olmuş
rəhbər işçilərə, o cümlədən R.Axundova
qarşı gizli planlarını tədricən həyata
keçirməyə başladı. 1937-ci il iyunun
8-də “Pravda” qəzetində Rıklinin imzası ilə “Düşmənin hiylələri” adlı məqalə
dərc edilərək R.Axundova qarşı ağır ittiham irəli sürüldü. Ruhulla Axundov xalq
düşməni kimi 1938-ci il aprel ayının 21də güllələnib. Sonradan 1956-ci ildə Xruşşovun hakimiyyəti dövründə bəraət aldı.
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Səmədzadə, Z. Əlisöhbət
Sumbat oğlu Sumbatzadə
//Səmədzadə Z. İqtisadi
tərəqqiyə həsr edilən ömürlər:
Azərbaycanın iqtisadçı
alimləri: MEA-nın həqiqi və
müxbir üzvləri, professorlar,
iqtisad elmləri doktorları /elmi
red.: S.Səfərov, T.Hüseynov.–
Bakı, 2002.– S.28-37.
Əlisöhbət Sumbat oğlu
Sumbatzadə //A.A.Bakıxanov
adına Tarix İnstitutu /
elmi red. Y. Mahmudov;
tərt. G.N.Məmmədova;
red. C. Ə.Bəhramov,
E.Ə.Məhərrəmov; AMEA.–
Bakı, 2005.– S.10;
Азербайджанцы этногенез
и формирование народа
/А.С.Сумбатзаде; АН
АзССР, Ин-т Истории,
Востоковедения и Центр
Научной Информации.–
Баку: Элм, 1990.– 304 с.;
Elm tarixinin öyrənilməsində
danılmaz rolu olan alim //
Elm.– 2018.– 6 aprel.– S. 5.

İnternetdə
http://lib.az/persons/3

Əlisöhbət Sumbatzadə
1907-1992
Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadə
1907-ci il yanvar ayının 21-də (bəzi
mənbələrdə 8-də) Bakının Əmircan
kəndində anadan olmuşdur. 1921-1926-cı
illərdə Bakı oğlanlar seminariyasında (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci),
1926-1930-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetin (indiki BDU) Şərqşünaslıq
fakültəsinin tarix-etnologiya şöbəsində
təhsil almışdır. 1930-cu ildə namizədlik,
1948-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 1954-cü ildə professor elmi rütbəsini almış, həmin ildə
Azərbaycan SSR EA-nin müxbir üzvü,
1958-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1957-1959-cu illərdə Azərbaycan SSR
EA-nın vitse prezidenti olmuşdur. 1958ci ildə Azərbaycan SSR EA Şərqşünaslıq
İnstitutu təşkil olunduqda Əlisöhbət
Sumbatzadə həmin elm mərkəzində
öyrənilən “Yaxın və Orta Şərq ölkələrində
milli azadlıq və fəhlə hərəkatı” probleminin rəhbəri, 1959-1963-cü illərdə EAnın İqtisadiyyat İnstitutunda şöbə müdiri, 1963-1969-cu illərdə EA-nın Yaxın və
Orta Şərq Xalqları İnstitutunun direktoru,
1970-1972-ci illərdə EA-nın Tarix İnstitutunun direktoru, 1970-1981-ci illərdə EAnın İctimai Elmlər bölməsinin akademikkatibi, 1982-1992-ci illərdə İctimai elmlər
üzrə Elmi Məlumat Mərkəzində şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1964-cü
ildə “XIX əsrdə Azərbaycan sənayesi”
əsəri ilə tarixşünaslığımızda yeni bir elmi
istiqamətin - iqtisadi tarixin, 1990-cı ildə
“Azərbaycanlılar - etnogenez və xalqın formalaşması” adlı monoqrafiyası ilə elmdə
mənşəyimiz haqqında yeni konsepsiyanın
əsasını qoymuşdur. “Müasir dövrdə Sovet
Azərbaycanının iqtisadiyyatının inkişafı”
(B., 1980), “Sovet tarix elmi 1975-1979cu illərdə” (M., 1980), “Azərbaycan xalqının etnogenezi” (B., 1988) və s. kollektiv

Akademik

əsərlərin müəlliflərindən və redaktorlarından olmuşdur. Ölkə və beynəlxalq miqyaslı simpozium, konfrans və konqreslərdə
məruzələrlə çıxış etmişdir. 1957-1982ci illərdə onun elmi rəhbərliyi altında
aparılan tədqiqatlar xalqımızın milli tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası, memarlığı, incəsənəti, dili, ədəbiyyatı, iqtisadiyyatı, fəlsəfi fikri və şərqşünaslığının
ən ümdə problemlərinin araşdırılmasına yönəldilmişdir. Azərbaycan tarixi və iqtisadiyyatında bu gün əzmlə
çalışan yüzlərlə yüksək ixtisaslı alimtədqiqatçılar məhz Ə.Sumbatzadənin
adı ilə bağlı məktəbin yetirmələridir.
Əlisöhbət Sumbatzadə Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin (V çağırış) deputatı və
Rəyasət Heyətinin üzvü (1959-1963) seçilmiş, 12 cildlik “SSRİ tarixi”nin baş
redaksiya heyətinin, ASE elmi redaksiya şurasının üzvü olmuşdur. 1958-ci ildə
Azərbaycan SSR-in “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 1967-ci
ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri
Fərmanı, 1977-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni, 1987-ci ildə “Xalqlar Dostluğu” ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
Əlisöhbət Sumbat oğlu Sumbatzadə
1992-ci il yanvar ayının 28-də vəfat etmişdir.
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Quşçuluq təsərrüfatını artırmağa çalışalım /F. Melikov; red.
Ə. Əbdürrəhimzadə.– Bakı:
Azərbaycan Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.– 22 s.;
Azərbaycanda qoyunların
törəməsini sürətlə artırmaq
yolları/F.Ə.Məlikov.– Bakı:
Azərnəşr, 1944.– 23 s.;
Azərbaycanda yetişdirilən
ətlik-yumurtalıq toyuq cinslər
/F.Ə.Məlikov, H.M.Hacıyev.–
Bakı: Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı EA nəşriyyatı,
1961.– 58 s.; Əli Hüseynov,
Məcnun Babayev. “Məşhur biologiya alimləri”, Bakı, “Maarif”, 2002.– 128 s.

İnternetdə
http://science.gov.az/az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3343
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Firuz Əli oğlu Məlikov 1902-ci il yanvarın 7-də Salyan rayonunun Kürqaraqaşlı
kəndində, müəllim ailəsində anadan olmuşdur. F.Ə.Məlikov 1921-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olmuş, lakin burada təhsilini yarımçıq
qoyub, sənədlərini Azərbaycan Politexnik
İnstitutunun Kənd təsərrüfatı fakültəsinə
vermiş, 1927-ci ildə ali məktəbi bitirmişdir.
1929-30-cu illərdə Politexnik İnstitutun kənd təsərrüfatı bazasında Gəncədə
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu yaradılır. F.Ə.Məlikov əvvəlcə burada Xüsusi heyvandarlıq kafedrasının müdiri, sonralar isə Zootexnika-Bitkiçilik fakültələrinin
dekanı təyin edilmişdir.
1935-ci ilin oktyabr ayında SSRİ
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə
ona professor adı verilmişdir. Əməkdar
elm xadimi F.Ə.Məlikov Azərbaycanda
heyvandarlıq sahəsi üzrə ilk elmlər doktoru
olmuşdur. O, 1948-ci ildə “Azərbaycanda
Qaragülçülük”
mövzusunda
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
F.Ə.Məlikov 1948-ci ildə Ümumittifaq
Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasına
Azərbaycandan ilk həqiqi üzv seçilmişdir.
1947-ci ildə akademik F.Məlikovun
rəhbərliyi altında aparılan elmi tədqiqat
işlərinin nəticəsi olaraq zərif yunlu
“Azərbaycan dağ merinosu” cinsi yaradılmış, ona görə də 1947-ci ildə bütün yaradıcı qrupa SSRİ Dövlət mükafatı verilmişdir.
Akademik F.Məlikovun elmi rəhbərliyi ilə
iribuynuzlu heyvanların yeni cinsləri də
yaradılmışdır. 1959-cu ildə təsdiq edilən
həmin heyvan Qonur Qafqaz malı adlandırılmışdır.
1958-ci ildə F.Ə.Məlikov Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasının prezidenti vəzifəsində işləmişdir. Bu
nəhəng elm ocağını o, inkişaf etdirərək
nəinki Zaqafqaziyada, bütövlükdə keçmiş

Akademik
İttifaqda tanıtdırır. Akademiyanın inkişafı Azərbaycanda kənd təsərrüfatı elminin
tərəqqisinə böyük təkan vermişdir. Belə ki,
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
tabeçiliyində olan 6 elmi tədqiqat institutu, 20-ə yaxın təcrübə stansiyaları və dayaq məntəqələri fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.
Akademik F.Ə.Məlikov onlarla elmlər
namizədi, elmlər doktoru yetişdirmişdir.
O, Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda prorektor, kafedra müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Azərbaycan Dövlət Universitetində
isə Genetika kafedrasında professor idi.
Ömrünün son dövründə, 1962-1965-ci
illərdə F.Ə.Məlikov Azərbaycan Dövlət
Universitetində Genetika və darvinizm kafedrasının professoru işləmişdir.
Rusiyada, Misirdə, İngiltərədə və başqa ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi
konfranslarda, simpoziumlarda oxuduğu
mühazirələrlə dünya elmi ictimaiyyətinin
böyük hörmətini qazanmışdır. Firuz Əli
oğlu Məlikov 250-dən çox fundamental
elmi əsərin müəllifidir. Bunların arasında dərsliklər, dərs vəsaitləri, elmi-kütləvi
əsərlər vardır.
Akademik F.Ə.Məlikov 3 dəfə
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. Ölkədə heyvandarlığın inkişafındakı nailiyyətlərinə görə SSRİ Ali
Sovetinin Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə
F.Ə.Məlikov Lenin ordeni, Qırmızı Əmək
Bayrağı ordeni və bir çox medallarla təltif
olunmuşdur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat
Heyvandarlıq İnstitutu 1979-cu ildən onun
adını daşıyır. Gəncə şəhərində akademik
F.Ə.Məlikovun yaşadığı küçəyə onun adı
verilmişdir.
Akademik Firuz Məlikov 1965-ci il noyabrın 12-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Ədəbiyyat Azərbaycan torpaqlarının müasir təsnifatı
/M.P.Babayev, Ç.M.Cəfərova,
V.H.Həsənov; elmi red.
A.İ.İsmayılov; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya
İnstitutu.– Bakı: Elm, 2006.–
360 s.; Azərbaycan torpaqlarının morfogenetik diaqnostikası, nomenklaturası və təsnifatı
/M.P.Babayev [et al.]; elmi
red. A.P.Gərayzadə; AMEA
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.– Bakı: Elm,
2011.– 452 s.; Azərbaycan
milli torpaq təsnifatının
Beynəlxalq Sistemə inteqrasiyası: [monoqrafiya]
/M.Babayev, A.İsmayılov,
S.Hüseynova; elmi red. T.A
Xəlilov.– Bakı: [Elm], 2017.–
271 s.; Torpağın keyfiyyətini
necə qiymətləndirməli
/M.P.Babayev; M.Nəbiyev.–
// Elm.– 2019.– 18 oktyabr.–
S.5. Elmə həsr olunmuş
ömür: 110 /Ə.Mədətoğlu; tərt.
F.Manafova; red. M.Babayev;
[ön söz Q.Məmmədov;
red.: V.Babayeva,
G.Abdullayeva].– Bakı: Elm,
2019.–277 s.

İnternetdə
https://science.gov.az/forms/
deystvitelnyie-chlenyi/1151

Məhərrəm Babayev
1937
Məhərrəm Pirverdi oğlu Babayev 1937ci il yanvar ayının 13-də Bərdə şəhərində
anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı (indiki AKTA) İnstitutunu bitirmiş, Azərbaycan SSR Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda fəaliyyətə
başlamışdır. 1963-1966-cı illərdə institutun əyani aspirantı kimi təhsilini davam etdirmiş, 1966-1971-ci illərdə institutda elmi
işçi, 1971-1975-ci illərdə baş elmi işçi,
1975-1981-ci illərdə laboratoriya rəhbəri,
həmçinin Meyvə-Tərəvəz Təsərrüfatı Nazirliyi Elmi Tədqiqat Tərəvəzçilik İnstitutunda direktor (1981-1985), Aqrar Sənaye
Komitəsinin sədr müavini (1986-1989)
vəzifələrində çalışmışdır.
1995-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda Torpaqların genezisi, coğrafiyası və xəritəçiliyi laboratoriyasının rəhbəri olmuş, 2001-2014-cü ilədək
isə institutun direktoru vəzifələrində çalışmışdır. Alimin tədqiqatı respublika torpaqlarının genezisi, müasir nomenklaturası və
təsnifatı, suvarılan torpaqlara antropogen
təsirin nəzəri əsasları və torpaqların deqradasiyasının öyrənilməsinə həsr olunmuşdur.
M.P.Babayev 1966-cı ildə elmlər
namizədi, 1981-ci ildə elmlər doktoru elmi dərəcəsini, 2000-ci ildə professor elmi rütbəsini almışdır. 2001-ci ildə
AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə
həqiqi üzvü seçilmişdir. Görkəmli yerşünas-alim 10 kitab, 300 məqalə, 28 xəritə
və 11 patentin müəllifidir.
Onun rəhbərliyi altında yüksək ixtisaslı 16 elmlər, 4 fəlsəfə doktoru hazırlan-

Akademik

mışdır. M.Babayev Dünya Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin, Rusiya Torpaqşünaslar
Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin, Avropa
Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü, eyni
zamanda da Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin sədr müavinidir. 20012008-ci illərdə Azərbaycan MEA İnstitutu nəzdindəki doktorluq dissertasiyalarının
müdafiəsi üzrə D.01.41 Dissertasiya Şurasının sədri, 2009-2011-cu illər Ali Attestasiya Komissiyası Biologiya və Kənd
təsərrüfatı elmləri üzrə ekspert komissiyasının sədri, 2011-ci ildən hal-hazıra
kimi yenidən doktorluq dissertasiyalarının
müdafiəsi üzrə D.01.41 Dissertasiya Şurasının sədri seçilmişdir. Hal-hazırda “Torpaqların genezisi, coğrafiyası və kartoqrafiyası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində
çalışır. 2007-ci ildən Azərbaycan MEA
Biologiya Bölməsinin büro üzvü və akademik katibinin müavini, 2012-ci ildən
АМЕА-nın nəzdində yeni yaradılmış Aqrar Bölmənin büro üzvüdür.
Azərbaycan elminə verdiyi töhfələrə görə
1986-cı ildə “Şərəf nişanı” ordeni, 1987-ci
ildə Azərbaycan SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin, 1997 və 2006-cı illərdə AMEAnın “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilmişdir.
2017-ci ildə AMEA-nın Həsən bəy Zərdabi
adına mükafatına layiq görülmüşdür.

77

YANVAR

Fəlsəfə. İqtisadiyyat

60
29 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycanın iqtisadi inkişafının
Heydər Əliyev strategiyası: [monoqrafiya] /Azərb. Dövlət İqtisad
Un-ti (UNEC); elmi red. Ə. Muradov [ön söz müəl]; red. heyəti:
S.Yaqubov [və b.]. Bakı: [ŞərqQərb], 2019.– 328, [4] s.
Muradov, A. World market price
of oil: impacting factors and forecasting /A.Muradov, Y.Hasanli,
N.Hajiyev.– Cham: Springer,
2019.– XVII, 184, [1] p.
Muradov, Ə. Heydər Əliyev
ideyalarının təntənəsi
/Ə.Muradov //Respublika.–
2021.– 12 dekabr.– S.5.
Muradov, Ə. Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafın İlham
Əliyev dövrü /Ə.Muradov //
Azərbaycan.– 2021.–24 dekabr.– S.11.
Müstəqil Azərbaycanda
ali təhsilin inkişasf və
perspektivləri: Dövlət
müstəqilliyimiz daimidir, əbədidir, dönməzdir
/Ə.Muradov //Azərbaycan.–
2021.–17 oktyabr.– S.1; 3.
Musayeva, Y. İlham Əliyev Ağdamın ruhunu özünə qaytarır: Ədalət MURADOV: “Prezident Qarabağda nə yaradırsa,
tamamilə yeni olacaq və dünyada mövcud olan analoqlardan
qat-qat yüksəkdə dayanacaq”
/Y.Musayeva //Azərbaycan.–
2021.– 3 iyun.– S.5.

İnternetdə
https://unec.edu.az/idareetme11/rector-adalatmuradov/

78

Ədalət Muradov
1962
Ədalət Cəlal oğlu Muradov 1962-ci il
yanvar ayının 29-da anadan olmuşdur. 1979cu ildə 5 saylı kimya-biologiya təmayüllü
məktəbi bitirmiş, 1985-ci ildə Taras Şevçenko adına Kiyev Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1990-cı
ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə
bitirmişdir.
1989-cu ildə tələbələr arasında keçirilən
Ümumittifaq Olimpiadasında “İqtisadiyyat
və istehsalın təşkili üzrə” SSRİ-də 2-ci yerə
layiq görülmüşdür.
1990-cı ildə Kiyev Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasına daxil olmuş və
1993-cü ildə “Bazar iqtisadiyyatına keçid
şəraitində region iqtisadiyyatının struktur
dəyişiklikləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1995-ci ildə
Kiyev Dövlət Universitetində doktoranturaya daxil olmuş və 1998-ci ildə isə “Keçid
iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı sisteminə
inteqrasiyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1995-1999-cu illərdə T.Şevçenko adına Kiyev Dövlət Universitetində pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olmuş, 1994-cü ildə “Profi – AD” LTD (Kiyev) şirkətinə rəhbərlik etmiş, 1998-1999-cu illərdə “ИБ Австрия
Секюритз (Украина)” İnvestisiya Bankında çalışmışdır.
1999-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasında professor vəzifəsində çalışmış, Almaniyada “Sosial bazar iqtisadiyyatı”, Yaponiyada “Ümumdünya Ticarət
Təşkilatına üzvlük”, ABŞ-da “Qanun layi
hələrinin hazırlanmasında icraedici və qanunverici orqanların əməkdaşlığı”, Hollandiyada “İnkişaf etməkdə olan ölkələrin
ticarət danışıqçıları və inzibatçıları” və s.
proqramlarda iştirak etmiş, UNCTAD-ın
eksperti kimi fəaliyyət göstərmişdir.
2002-2014-cü illərdə İqtisadi İnkişaf
Nazirliyində bir sıra aparıcı şöbələrə rəhbərlik
etmişdir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Kollegiyasının üzvü, eləcə də Azərbaycanın

Professor
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə
bağlı danışıqçılar Qrupunun üzvü, Xidmətlər
üzrə İşçi Qrupun rəhbəri olmuşdur. Dövlət
qulluğunun müşaviridir.
2009-cu ildən etibarən “Bakıelektrikşə
bəkə” ASC-nin Müşahidə Şurasının Sədri,
Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə Komissiyanın üzvü, Əmanətlərin sığortalanması Fondu
Himayədarlar Şurasının üzvü, Dövlət Statistika Komitəsinin Metodologiya Şurasının
üzvü, 2011-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında İqtisadiyyat üzrə Ekspert Şurasının Sədr müavini olmuşdur.
Ədalət Muradov 3 dərs vəsaitinin, 3 monoqrafiyanın, 3 tədris proqramının, 60-dan
artıq elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycan
iqdisadiyyatına dair kitabları xarici ölkələrdə
ingilis və alman dillərində nəşr olunmuşdur.
100-dən artıq beynəlxalq və yerli konfranslarda, dünya forumlarında iştirak və çıxışlar
etmişdir.
Ədalət Muradov 2014-cü ildən Azərbay
can Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)
rektoru təyin edilmişdir və onun rəhbərliyi
dövründə həmin universitet öz profili üzrə
yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlayan dünyanın
ən qabaqcıl universitetləri səviyyəsinə qalxmış, ölkəmizdə distant təhsil sistemini tətbiq
edən, dünyanın aparıcı universitetləri ilə ikili
diplom verən ilk universitet olmuşdur. Dünyada ilk dəfə olaraq UNEC-in nəzdində innovasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi ilə
həftənin 7 günü 24 saat fəaliyyət göstərən
tələbələr üçün “Açıq kitabxana” yaradılmışdır. Dünyanın aparıcı universitetləri ilə qarşılıqlı əlaqələr yaradılmışdır.
Görkəmli alim və bacarıqlı təhsil
təşkilatçısı prof. Ə.Muradovun əməyi yüksək
qiymətləndirilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 2020-ci il
tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda təhsilin
inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir. 2021-ci ildən Yeni
Azərbaycan Partiyasının VII qurultayında
YAP İdarə Heyətinin üzvü seçilmişdir.
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Cahangir Məmmədli
1942
Cahangir
Əbdüləli
oğlu
Məmmədli 1942-ci il yanvar ayının 26-da Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olmuşdur.
1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirmişdir. Həmin ildən adı çəkilən fakültədə
müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır.
1973-cü ildə “Müasir Azərbaycan
ədəbi dilinin mətbuat üslubu” mövzusunda
namizədlik
dissertasiyası müdafiə edib. 2008-ci ildə
“Azərbaycanda jurnalistikanın müasir inkişaf meylləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində “İlin müəllimi” nominasiyasının qalibi olub. Bundan əlavə jurnalistika sahəsində bir neçə nüfuzlu
mükafatın sahibidir. 2005-ci ildən İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının sədridir.
C.Məmmədli 2003-2005-ci illər arasında Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin müavini olmuşdur.

Alim

250 elmi, 1300 publisistik məqalə,
3 monoqrafiya, 4 kitabın müəllifidir.
3 elmlər namizədlərini və doktorlarını yetişdirmişdir. Bir sıra konfranslarda, kurslarda, treninqlərdə, Hollandiya: İctimai teleradionun problemləri
(2005), Türkiyə: Türk dilli xalqların qurultayı (2006) Moskva: Dövlət
Universitetində YUNESKO-nun təşkil
etdiyi “Медиаобразование”(2007),
Bakı: “Türk dünyası jurnalistikası”
(2007), Bakı: “Azərbaycan mətbuatı
tarixində
müasirlik
prinsipləri”.
Əlibəy Hüseynzadənin 150 illik
yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik
konfrans (2015) iştirak etmişdir.
Hazırda Jurnalistikanın nəzəriyyəsi
və təcrübəsi kafedrasının müdiri
vəzifəsində çalışır. Filologiya elmləri
doktoru, professordur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdçüsüdür.

Ədəbiyyat
Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi: dərslik /C.Məmmədli; elmi red. K.Niftəliyeva; rəyçi N. Əhmədli, R. Məcid.– Bakı: [Zərdabi LTD], 2012.– 614 s.
Dünya sözə qalacaq... : ədəbi-tənqidi məqalələr /C.Ə.Məmmədli; elmi. red. N.Q.Cəfərov.– Bakı: [Zərdabi LTD], 2016.– 295 s.
Öncə söz gəldi... /C.Ə.Məmmədli; elmi red. M.İmanov; [ön söz N.Əhmədli, K.Niftəliyeva].– Bakı: [Zərdabi LTD], 2018.– 310 s.
Yazılmamış romanın son nöqtəsi /C. Məmmədli // 525-ci qəzet.– 2020.– 20 may.– S.18.
On iki ilin sonunda /C.Məmmədli;müsahibəni apardı: F.Qismətoğlu //Ədalət.– 2017.– 22 aprel.– S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki /Cahangir_Məmmədli
http://journalism.bdu.edu./az/content/
www.anl.az
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Hətəm Quliyev
1947-2021
Hətəm Hidayət oğlu Quliyev 1947ci il yanvar ayının 6-da Füzuli rayonunda anadan olmuşdur. Bakı Dövlət
Universitetinin Mexanika-riyaziyyat
fakültəsini bitirmişdir.
H.Quliyev 1972-ci ildə fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 1981-ci
ildə fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini, 1986-cı ildə isə
professor elmi adını almış, 2001-ci ildə
AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə
AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
O, 1969-cu ildən taleyini Azərbay
can Elmlər Akademiyası ilə bağlamış,
müxtəlif illərdə bir sıra vəzifələrdə çalışmışdır.
Alimin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin
və bir sıra respublika təşkilatlarının sifarişi ilə mühüm elmi-texniki layihələr
həyata keçirilib. Onun əsas elmi
nəticələrinə Yerin təkamülünün qeyridayanıqsızlıq konsepsiyasının yaradıl-

Akademik
ması, bu təkamülün öyrənilməsi üçün
qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş yanaşmanın işlənib hazırlanması, Yer təkinin
struktur inkişafının riyazi-geodinamik
modelinin nəzəri əsasları, Yer təkində
qırışların və yarıqların əmələgəlməsi
mexanizmləri və onların üçölçülü qeyri-klassik nəzəriyyəsi və bir sıra digər
istiqamətlər üzrə mühüm işlər daxildir.
Akademik H.Quliyevin elmi fəa
liyyəti və onun elmin inkişafına
xidmət edən töhfələri yüksək qiy
mətləndirilərək keçmiş SSRİ Xalq
Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisində
gümüş medala (1988), AMEA Rəyasət
Heyətinin Fəxri fərmanına (2007),
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
elm xadimi adına (2018) layiq görülmüşdür.
Hətəm Quliyev 2021-ci il aprel ayının 21-də uzun sürən xəstəlik
səbəbindən vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Quliyev, H. Aləmin əbədi dövranı paradiqması baxımından kosmologiyanın bəzi məsələləri haqqında / Hətəm Quliyev // Azərbaycan MEA Xəbərləri: Yer
elmləri seriyası, 2012, №4.– S.81-86.
Кулиев, Г. Определение понятия «время» / Г.Кулиев //Azərbaycan MEA Xəbərləri: Yer elmləri seriyası, 2011, №4.– S.34-43.
Кулиев, Г. О времени и о его однонаправленности / Г.Кулиев // Azərbaycan MEA Xəbərləri: Yer elmləri seriyası, 2011, №3.– S.59-69.
Кулиев, Г. Парадигма вечного круговорота материи и о понятии “время” / Г.Кулиев // XI Международная конференция “Геоинформатика:
теоретические и прикладные аспекты”, 14–17 мая 2012 г. Киев, Украина, 2825, 5 стр.
Quliyev, H. Aləmdən, kainatdan zəlzələyə qədər /H.H.Quliyev.– Bакı: Elm, 2003.–140 s.
Elmlə poeziyanın vəhdəti: Hikmət Mahmud-80 /H.Quliyev //Xalq qəzeti.–2016.– 14 may.– S.10.
Akademik Hətəm Quliyev: “Konkret etalon məsələləri tədqiq edirik” /Hətəm Quliyev; müsahibəni apardı Ş.Nəzərli // Elm.– 2019.– 11 yanvar.– S.3.
Azərbaycan elminin fenomenal şəxsiyyəti-akademik Hətəm Quliyevin ömrünün 75-ci baharına xoş arzular... /A. Musayev //Ədalət.– 2020.– 9 yanvar.–
S.12.
Dünya şöhrətli təqdiqatçı alim /A. Musayev, Ə. Əliyev //Xalq qəzeti.–2017.– 7 yanvar.– S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Hətəm_Quliyev_(alim)
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Ədəbiyyat
Görkəmli torpaqşünas
alim, möhkəm əqidəli insan /Q.Məmmədov //
Respublika.–2016.– 6 iyul.–
S.5.; Xeyirxah insan, fədakar
pedaqoq, fəal ictimai-siyasi
xadim /Q.Məmmədov // İki
sahil.– 2018.– 26 yanvar.–
S.4.;
Aqroekologiya: ali məktəblər
üçün dərslik /Q.Məmmədov,
M.Xəlilov, S.Məmmədova;
elmi red. Q.Ş.Məmmədov.–
Bakı: Elm, 2010.– 551 s.;
İngiliscə-rusca-azərbaycanca
torpaq kadastrı və torpaqdan istifadə terminləri lüğəti.
Q. Məmmədov [və b.] ; red.
E. Əliyeva.– Bakı: [Elm],
2015.– 344 s.; Sosial ekologiya: (sosioekologiya): ali
məktəblər üçün dərslik /Q.
Məmmədov, S. Məmmədova,
E.Hüseynli, A.Həşimov;
elmi red.: Ə.Məmmədov,
F.Mustafayev; [üz qabığının dizayneri L. Bəşirova].–
Bakı: [Radius], 2015.– 670 s.

İnternetdə
http://ecosoil.bsu.edu.az/
az/content/mmmdov_qrib_
amil_olu

Qərib Məmmədov
1947
Qərib Şamil oğlu Məmmədov 1947ci il yanvar ayının 6-da Ermənistan SSRin Amasiya rayonunun Yeniyol kəndində
anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Azərbaycan
Pedaqoji İnstitutunun Coğrafiya-biologiya
fakültəsini bitirmişdir.
“Torpaqşünaslıq” ixtisası üzrə elmlər
namizədi (1979), “Ekologiya” ixtisası
üzrə biologiya elmləri doktoru (1992) elmi
dərəcələri və professor elmi adı almışdır.
AMEA-nın müxbir üzvü (2001) və həqiqi
üzvü (2007) seçilmişdir.
Q.Məmmədov AR KTN-in Eroziya Bölməsində laborant, AMEA-nın
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, laboratoriya rəhbəri, direktor (1993-2001)
vəzifələrində işləmişdir. O, I çağırış
(1996) AR Milli Məclisinin deputatı seçilmiş, Dövlət Torpaq Komitəsinin (19972001), Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinin (2001-2015) sədri, Hökumət
və Respublika aqrar islahat komissiyasının
üzvü (1997-2015) təyin edilmişdir. 20042011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin, Torpaqşünaslıq
kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir,
2011-ci ildən Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Torpaqşünaslıq kafedrasının müdiridir. O, AMEA-nın Aqrar Elmlər
Bölməsinin akademik-katibi (2011-2016),
AMEA Rəyasət Heyətinin üzvü, 20162020-ci illərdə AMEA-nın aqrar məsələlər
üzrə müşaviri olmuşdur. 2020-ci ildən
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktorudur.
Alim tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının aqroekologiyası və bonitirovkası, ekoloji münbitlik modelləri, coğrafi
yayılma qanunauyğunluqları öyrənilərək
xəritələşdirilmiş, torpaq örtüyünün strukturu tədqiq edilmiş, landşaft komplekslərinin
və torpaq kadastr rayonlarının ekoloji qiymətləndirilməsi, ekoloji monitorinqi aparılmış, ekoloji qiymət xəritəsi və üç
dildə ekoloji atlaslar və Azərbaycanın ekoloji konsepsiyası hazırlanmışdır. İlk dəfə

Akademik
relyef plastikası əsasında Azərbaycanın
yeni torpaq xəritəsi və torpaq atlası hazırlanmış, torpaq inzibatçılığı, torpaqların
ekoetik problemləri və onların həlli yolları verilmiş, fond və tədqiqat materiallarına
istinadən Azərbaycanın 1:100000 miqyasında CİS əsaslı torpaq xəritəsi tərtib edilmişdir.
Q.Məmmədov 732 elmi əsərin, o
cümlədən 29 metodik tövsiyə və kitabça, 36 müəlliflik şəhadətnaməsi və patent, 5 səmərələşdirici təklif, 34 dərslik və
monoqrafiyanın müəllifidir. Alimin elmi
rəhbərliyi və məsləhətçiliyi ilə 58 fəlsəfə,
14 elmlər doktoru hazırlanmışdır.
Q.Məmmədov Beynəlxalq Noosfer,
Rusiyanın Ekologiya, Beynəlxalq Ekoenergetika, Rusiya Təbiət və Türk Dünyası Beynəlxalq elmlər akademiyalarının
həqiqi, Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının müxbir üzvü, Ümumdünya və Rusiya Torpaqşünaslar cəmiyyətlərinin üzvü,
Moldova Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin
fəxri üzvü, Azərbaycan Torpaqşünaslar
Cəmiyyətinin prezidenti, Avroasiya Torpaqşünaslar Cəmiyyətləri Federasiyasının və Akademik H.Əliyev adına Ekologiya fondunun sədridir. AMEA-nın
“Həyat elmləri və Biotibb” jurnalının,
“Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin
əsərləri”, “Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərləri” və “Azərbaycan Milli
Aerokosmik Agentliyin Xəbərləri” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü, AR Prezidenti Yanında AAK Ekspert Şurasının və
AR Prezidentinin Sərəncamlarına əsasən
Milli Ensiklopediya Şurasının üzvü,
Azərbaycan Respublikası Milli Atlasının məsul katibidir (2011). Q.Məmmədov
Akademik H.Əliyev adına mükafat, fəxri
diplom və medal (1997), Azərbaycanda
Respublikasının “Şöhrət” ordeni (2017) ilə
təltif olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Azərbaycanın alunit yataqları
/M.Qaşqay (red), İ.Babayev;
AzSSR Elmlər Akad., akad.
M.Qubkin ad. Geologiya
İn-tu.– Bakı: Elm, 1976.–
143 s.;
Qiymətli və yarımqiymətli
rəngli daşlar /M.Qaşqay,
Ə.Mahmudov;
[red.V.Hüseynov].–Bakı:
Azərnəşr, 1973.–343 s.;
Perlit və onun xalq
təsərrüfatında əhəmiyyəti
/M.Qaşqay, H.Mahmudov;
[red. M.Məmmədov]; AzSSR
“Bilik” Cəmiyyəti.–Bakı:
Elm, 1972.–27 s.; Mirəli Qaşqay: biblioqrafiya /AzSSR
EA Əsaslı Kitabxana; tərt. ed.
İ.Səfərov; red. R.Kazımov.–
Bakı: AzSSR EA, 1967.–159,
[4] s.; AMEA-nın təsisçiləri:
Mirəli Qaşqay: AMEA-75 //
İqtisadiyyat.–2020.– 3-9 sentyabr.– S.4; Dünya şöhrətli
geoloq və bacarıqlı elm
təşkilatçısı – akademik Mirəli
Qaşqay //Hərbi And.– 2020.–
10 yanvar.– S.20

İnternetdə
https://az.wikipedia.
org/w/index.
php?title=Mir%C9%99li_
Qa%C5%9Fqay
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Mirəli Qaşqay
1907-1977
Mirəli Seyidəli oğlu Qaşqay 1907-ci
il yanvar ayının 7-də Gəncə şəhərində,
zadəgan ailəsində anadan olmuşdur. İlk
təhsilini Gəncə şəhər gimnaziyasında
almışdır. Musiqi ilə məşğul olmuş, tarda özəl ifa dərsləri almışdır. 15 yaşında olarkən, bolşeviklərin hakimiyyətə
gəlməsi ilə həyatı tamamilə dəyişmiş,
təhsili yarımçıq qalmış, ailəsini dolandırmaq üçün toylarda tar çalmaqla pul qazanmışdır. Yeni açılan teatrın
orkestrində tarda ifa etmiş, daha sonra
isə orkestrin rəhbəri seçilmişdir.
1923-cü ildə Gəncədən Bakıya gəlmiş, 1924-cü ildə Azərbaycan
Dövlət Politexnik İnstitutunun dağmədən fakültəsinin geologiya kursuna qəbul olunmuşdur. 1930-cu ildə,
institutu bitirdikdən sonra Zəylik alunit yataqlarında geoloji axtarış aparmaq üçün dəstəyə rəhbər təyin edilmişdir. 1930-1935-ci illərdə SSRİ
EA-nın Petroqrafiya İnstitutunda aspiranturada təhsil almış, Şimali Qafqaza, Azərbaycana, Sibirə ekspedisiyaların tərkibində ezam olunmuş və dəyərli
elmi məqalələrlə çıxış etmişdir.
1934-cü ildə İstisu mineral bulaqlarının geoloji-petroqrafik və geokimyəvi
səciyyəsinə dair namizədlik, 1942ci ildə isə “Azərbaycanın əsas və
ultrasəs süxurları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Mirəli Qaşqay bütün ömrünü Qafqazın geologiyasını və faydalı qazıntılarını öyrənməyə həsr etmişdir. Elmi
fəaliyyəti mineralogiya və geologiya, tektonika və maqmatizm, petrologiya və metallogeniya, mineral suları və termal sular, stratiqrafiya və
litologiya, tikinti materialları və s. elm
sahələrini əhatə etmişdir. O, Kiçik Qafqazda və Sibirdə bir sıra metal və qey-

Akademik
ri-metal faydalı qazıntı yataqlarını və
Kəlbəcərdə yerləşən perlit yatağını açmışdır. Akademik Mirəli Qaşqay filiz
əmələgəlmə proseslərinin bir sıra fundamental problemlərini həll etmişdir.
O, nəinki görkəmli alim, həm də bacarıqlı elm təşkilatçısı idi. 1938-ci ildə
Geologiya İnstitutunun, 1945-ci ildə
isə Azərbaycan EA-nın təsisçilərindən
biri və ilk akademik katibi olmuşdur.
Onun təşəbbüsü və köməyi ilə BDUda geoloji-coğrafiya fakültəsi, petroqrafiya, mineralogiya və kristaloqrafiya
kafedrası, geologiya və faydalı qazıntılar muzeyi yaradılmışdır. Uzun illər
ərzində akademik Mirəli Qaşqay Geologiya İnstitutunda filiz yataqlarının
geokimyası və mineral kimya şöbəsinə
rəhbərlik etmiş və böyük bir məktəb
yaratmışdır.
Elmi rəhbərliyi altında 35 namizədlik, 10 doktorluq dissertasiyası müdafiə
edilmişdir. 600-dən artıq elmi əsərin
və 35 monoqrafiyanın müəllifidir.
“Azərbaycanın əsas və ultrasəs süxurları”, “Azərbaycan mineral suları”, “Perlitlər və obsidianlar və onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri”,
“Daşkəsənin petrologiyası və metallogeniyası”, “Alunitlər, onların genezisi
və istifadəsi”, “Listvenitlər, onların genezisi və təsnifatı”, “Azərbaycan alunit
yataqları” kimi fundamental əsərləri
dünya elminə qiymətli töhfədir.
Mirəli Qaşqay 1977-ci il aprel ayının 23-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 2007-ci il aprelin 17-də 100 illik
yubileyi ilə bağlı rejissor Elçin Musaoğlunun quruluşunda Mirəli Qaşqayın
həyat və yaradıcılığından bəhs edən
sənədli film hazırlanmışdır. “Qaşqayın
son proqnozu” adlı filmin prodüseri isə
Oqtay Mirqasımovdur.
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Ədəbiyyat
Seysmik kəşfiyyatla dizyunktiv dislokasiyaların
öyrənilməsi /T.R.Əhmədov;
Elmi red.: P.Z.Məmmədov.–
Bakı: Nafta-Press, 2003.–
103 s.; Seysmik yazıların emalı və seysmogeoloji
modelləşdirmə əsasında geoloji dəyərləndirilməsi
/N.P.Yusubov; red. P.Z.
Məmmədov.– Bakı: Adiloğlu, 2003.– 308 s.; Azərbaycan
neft sənayesinin inkişafında geofiziki kəşfiyyatın
və geofizika elminin rolu
/P.Məmmədov //Xalq qəzeti.–
2015.– 8 noyabr.– S.5.;
Pərviz Ziya oğlu Məmmədov:
Bibloqrafik göstərici.– Bakı:
ADNSU, 2020. – 204 s.;
Akademik P. Z. Məmmədov
- 80 //Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası: Xəbərlər:Yer elmləri.–
2017.– №1-2.– S.107.

İnternetdə
http://www.nauka.az/forms/
deystvitelnyie-chlenyi/1136

Pərviz Məmmədov
1937
Pərviz Ziya oğlu Məmmədov 1937-ci il yanvar ayının 12-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1944-cü ildə Bakı şəhər 1saylı orta məktəbin 1-ci
sinfinə daxil olub, 1954-cü ildə məktəbi gümüş medalla bitirmişdir.
1954-1959-cu illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutuna daxil olmuş, oranı fərqləmə diplomu ilə başa
vurmuşdur. 1959-1965-ci illərdə Azərbaycan ElmiTəqdiqat Neftçıxarma İnstitutunda (Azneft) texnikoperator, böyük radiotexnik, mühəndis-geofizik,
böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışdır.
1961-1965-ci illərdə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun “Geofizika” kafedrasının qiyabi
aspirantı olmuşdur. 1965-1968-cı illərdə Keçmiş
Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Geofizika İnstitutunun
(ВНИИ Геофизика) Azərbaycan filialında böyük
mühəndis, elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
1967-ci ildə Geologiya-mineralogiya elmlər
namizədi dərəcəsini almaq üçün dissertasiya mü
dafiə etmişdir. 1968-ci il Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının Geofiziki kəşfiyyat üsulları kafedrasında assistent kimi fəaliyyətə başlamış, (dosent,
professor, kafedra müdiri kimi fəaliyyətini davam
etdirmişdir). 1971-ci il, ADNA Geofizika kafedrasının dosenti elmi adını alıb.
1972-1976-cı illərdə Əlcəzair Neft İnstitutunda “Geofizika” kafedrasında pedaqoji fəaliyyət,
“Kəşfiyyat geofizikası” sektorunun rəhbəri və
tədris-metodiki şuranın sədri olmuşdur. 1976-1991ci illər Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda Geofizika kafedrasının dosenti olmuşdur.
1991-2016-ci illərdə ADNSU-nun “Geofiziki
kəşfiyyat üsulları” kafedrasının müdiri olmuşdur.
1992-ci il Geologiya-mineralogiya elmlər doktoru dərəcəsini almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasının Elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsini icra edib və Amerika Neftçi-Geoloqlar Assosiasiyasının (AAPG) üzvü seçilmişdir. Bir
çox xarici konfranslarda məruzə ilə iştirak etmişdir (İran, Türkiyə, ABŞ (Los-Angeles, Kaliforniya),
Fransa (Nitsa), İsveçrə (Cenevrə), Finlandiya (Helsinki), Avstriya və s.)
1993-cü ildə Professor elmi adını almış və
Beynəlxalq Geofizika Cəmiyyətinin fəxri üzvü seçilmişdir. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasının rektoru vəzifəsində çalışmışdir.
1993-2016-ci illərdə Azərbaycan Neftçi Geoloqlar assosiasiyasının vitse-prezidenti seçilmişdir.
1994-cü ildə Avropa Geoelmləri Mühəndisləri Assosiasiyasının (EAGE) üzvü seçilmiş və Kembric universitetinin biblioqrafik mərkəzinin qərarı ilə “Men
of achievement” (Nailiyyətli alim) adını almışdır.

Akademik
1994-cü ildən bu günədək “AMEA Xəbərləri
(Yer Elmləri seriyası)”, “Azərbaycan Neft
Təsərrüfatı”, “Geofizika yenilikləri” və “Çöküntü
hövzələrinin stratiqrafiya və sedimentalogiya” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.
1994-2003-cü illərdə Azərbaycan Respub-likası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
Yer elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü, 1994-2006cı illərdə Milli Geofizika cəmiyyətinin vitse-prezidenti olmuşdur.
1997-2015-ci illərdə Amerika-Azərbaycan Elmin İnkişafı Fondunun (CRDF), ARDNŞ-ın Elm
Fondunun eksperti, 1997-ci ildən bu günədək
AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun
elmi şurasının üzvüdür.
1998-2015-ci illərdə ADNSU-də geofizika ixtisası üzrə magistr ixtisaslaşmış şurasının sədri, 20002020-ci illərdə Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının rəyçisi, 2001-ci il Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
2001-2013-ci illərdə AMEA-nın “Yer elmləri”
bölməsinin elmi koordinasiya şurasının sədr müavini, 2006-2020-ci illərdə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu nəzdində alimlik dərəcəsi verən ixtisaslaşmış dissertasiya şurasının üzvü, 2012-ci ildən
sədr müavini olmuşdur.
2007-ci ildə AMEA Rəyasət Heyətinin fəxri
fərmanları ilə təltif olunmuşdur. 2009-2020-ci illər
AMEA-nın Yer Elmlər bölməsi üzrə Elmi Şuranın
sədr müavini, 2010-cu ildə Beynəlxalq Geofi-ziki
Tədqiqatlar Assosiasiyasının “Görkəmli Geofizik
S.Q. Komarov” adına medalı ilə təltif olunmuş ilk
azərbaycanlı alimdir. 2012-ci il yanvar AMEA-nın
Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 2012-2020-ci illər AMEA-nın “Yer elmləri”
bölməsinin akademik-katibinin müavini, 2014-cü
il AMEA-nın Nizamnamə Komissiyasının üzvü,
2014-2020-ci illər AMEA-nın Rəyasət heyətinin
Elm-mətbuat şurasının üzvü seçilmişdir. 2014-cü
AMEA-nın və Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının
(Vyana, Avstriya) həqiqi üzvü seçilmişdir. 2016ci ildə Yer qabığının dərinlik quruluşunun geofiziki üsullarla öyrənilməsi sahəsində əldə etdiyi elmi
nəticələrə görə AMEA-nın “Musa Əliyev adına
mükafat”ına layiq görülüb.
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının neft
və qaz sənayesinin inkişafina dair baş planının (strateji yol xəritəsinin) hazırlanma komissiyasının üzvü
seçilmişdir.
2020-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına
layiq görülmüş və ADNSU-nun yüzillik medalı ilə
təltif olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Антиоксиданты и
антиоксидантные
ферменты в регуляции
мутационного процесса
/Р.А.Агабейли; ред. Дж.
А.Алиев; АН Азерб.
ССР Ин-т Ботаники.–
Баку: Элм, 1989.– 109
с.; Генотоксиканты
среды: риск, оценка и
управление /Р.А.Агабейли,
Н.Р. Мамедова; Ред.:
В.Д. Гаджиев.– Баку:
Элм, 2006.– 172 с.;
Биоантиоксиданты: роль в
генетической устойчивости
и охране биоразнообразия
/Р.А.Агабейли; ред. В.Д.
Гаджиев, У. К. Алекперов.–
Баку: Элм, 2008.– 251 с.;
Elmin inkişaf yollarında
/V.Əlizadə // Elm.– 2012.– 16
mart.– S.12.

İnternetdə
http://ensiklopediya.gov.az/
az/terms/4423/cild/13
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Rəna Ağabəyli
1942
Rəna Ağaxan qızı Ağabəyli 1942ci il yanvar ayının 3-də Gəncə şəhərində
tanınmış ziyalı, Ümumittifaq Kənd
Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Ağaxan Ağabəylinin
ailəsində dünyaya gəlmişdir. 1965ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirmişdir.
1966-1969-cu illərdə Azərbaycan ЕА
Botanika İnstitutunun aspiranturasında təhsil alarkən Moskva şəhərinə SSRİ
Elmlər Akademiyasının Ümumi Genetika İnstitutuna ezam olunmuşdur. Müasir metodlara yiyələnərək böyük elmi
təcrübə toplamış R.A.Ağabəyli 1972-cü
ildə “Genetika” ixtisası üzrə “Yeni kompleksli kimyəvi mutagenlərin sitoloji və sitogenetik aktivliyinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla
müdafiə etmişdir. Onun elmə olan böyük
həvəsi öz tədqiqatlarını davam etdirməyə
və daha da dərinləşdirməyə sövq etmişdir. Təbiətcə son dərəcə məsuliyyətli alim
yorulmaq bilmədən təkrar-təkrar apardığı elmi-tədqiqat işlərinin uğurlu nəticələri
əsasında 1992-ci ildə “Antioksidantlar və antioksidant fermentlər mutasiya prosesinin tənzimlənməsində” mövzusunda doktorluq dissertasiya işini böyük
müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək biologiya
elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır.
R.A.Ağabəyli 1972-cı ildən Azərbaycan
EA Fizika İnstitutunun Fiziki-kimyəvi biologiya sektorunda böyük elmi işçi, 19831987-ci illərdə həmin sektorun elmi katibi
vəzifələrində çalışmışdır. 1980-ci ildə SSRİ
EA AAK-nın qərarı ilə o, baş elmi işçi (indiki dosent) adına layiq görülmüşdür. 1987ci ildən etibarən onun elmi taleyi Botanika İnstitutuna bağlanmış və artıq 35 ildir
ki, fasiləsiz olaraq bu elm ocağında aparıcı
elmi işçi, eksperimental mutagenez qrupunun rəhbəri kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışmış və hazırda o, İnstitutun “Geobotanika”
şöbəsinin baş elmi işçisidir. 2005-ci ildə o,
professor elmi adına layiq görülmüşdür.
R.A.Ağabəyli əksəriyyəti xaricdə dərc

Alim
olunmuş 200-dən çox elmi əsərlərin, o
cümlədən 3 monoqrafiya, 4 kitab və 8
müəlliflik şəhadətnamələri və patentlərin
müəllifidir. 1984-2011-ci illər ərzində alimin Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, ABŞ, Böyük Britaniya, İsveçrə,
Finlandiya, Türkiyə, Almaniya, Fransa, İtaliya, Yunanıstan, Avstriya, Macarıstan, Bolqarıstan, Avstraliya, Yaponiya və bir sıra başqa ölkələrdə Mutagenez
və Kanserogenez, Antimutagenez və Antikanserogenez, Bioantioksidantlar və digər
mövzularda keçirilmiş nüfuzlu beynəlxalq
konfrans və konqreslərdə təqdim etdiyi
məruzələr xüsusi diqqətlə qarşılanmışdır.
Onun
elmi
rəhbərliyi
altında 5 fəlsəfə doktoru dissertasiya işi
müvəffəqiyyətlə müdafiə olunmuşdur.
R.A.Ağabəyli AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Şurasının üzvüdür. 2009-cu
ilə qədər Botanika İnstitutunun nəzdində
fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının üzvü
olmuş, 2009-cu ildən isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının biologiya və kənd
təsərrüfatı elmləri üzrə Ekspert Şurasının işinə cəlb olunmuş və hazırkı günədək
orada ekspert kimi fəaliyyət göstərir. Alim
Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyətinin,
1997-ci ildən Ksenobiotiklərin Tədqiqi
üzrə elmi cəmiyyətin (İSSX, ABŞ), 2000ci ildən İnsan və Biosfer (MaB, YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin
üzvü, həmçinin həmin komitənin “Ekoloji sivilizasiya, Davamlı inkişaf, Ətraf
mühit” illik nəşri və Gürcüstanda dərc
olunan “Annals of agrarian science” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
R.A.Ağabəyli
AMEA
rəhbərliyi
tərəfindən AMEA Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanına layiq görülmüşdür.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan SSR-in su
hövzələrinin vəziyyəti/hazırlayanı. M. Ə. Salmanov.–
Bakı: Azərnəşr, 1983.– 46 s.;
AMEA Mikrobiologiya İnstitutu: mikrobiologiya elminin
inkişafı / Məmməd Salmanov //Respublika.– 2014.–
13 iyun.– S.5.; Akademik
Məmməd Salmanov - 85.–
//Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyanın Xəbərləri: Biologiya və Tibb elmləri.–
2017.– №1.– C.72.– S.151;
Azərbaycan təbiətinin saflığı keşiyində mətin mübariz
/M. Salmanov //Respublika.–
2017.– 14 aprel.– S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məmməd_Salmanov haqqinda.az/Qərbi.../49405Məmməd+Salmanov.html
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2013/may/01.
htm

Məmməd Salmanov
1932
Məmməd Əhəd oğlu Salmanov 1932-ci il yanvar ayının 12-də
Qərbi Azərbaycanın İrəvan mahalının
Zəngibasar (Uluxanlı) bölgəsinin Qaraqışlaq kəndində doğulmuşdur. 1955ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı
İnstitutunu (Gəncə) əla qiymətlərlə
bitirdiyinə görə xüsusi vəkalətnamə
ilə Azərbaycan Milli Emlər Akademiyasında aspiranturaya qəbul edilmişdir. 1956-1959-cu illərdə su mikrobiologiyası sahəsində daha geniş
tədqiqatlar aparmaq məqsədilə, SSRİ
Elmlər Akademiyasının Mikrobiologiya İnstitutuna və sonradan Lomonosov
adına Moskva Dövlət Universitetinə
mikrobiologiya sahəsində müxtəlif
təcrübə proqramları çərçivəsində elmi
işlərini davam etdirmək üçün ezam
edilmişdir. Məmməd Salmanovun
Azərbaycanda su mikrobiologiyası elminin ərsəyə gəlməsi sahəsində böyük xidmətləri vardır. Ölkənin bütün su hövzələrinin və o cümlədən də
Xəzər dənizinin ekologiya, hidrobiologiya, mikrobiologiyası baxımından
araşdırılması onun birbaşa rəhbərliyi
və iştirakı ilə həyata keçirilmişdir.
Məmməd Salmanovun sanballı elmi
tədqiqatlarından biri və başlıcası isə
son 50 ildə Azərbaycanın əsas içməli su
mənbələri olan Kür və Araz çaylarının
başlanğıcından Xəzər dənizinə töküldüyü yerə qədər 5 dövlətin - Türkiyə, Gürcüstan, İran, Ermənistan və Azərbaycan
ərazilərindəki dəyişikliklərin kompleks
öyrənilməsidir. 1960-cı ildə “Kuybı-

Alim

şev və Mingəçevir su anbarlarının formalaşmasında mikroorqanizmlərin rolunun müqayisəli öyrənilməsi” adlı
namizədlik, 1982-ci ildə isə “Xəzər
dənizində mikrobioloji rejim, fitoplanktonun məhsulu və üzvi maddələrin
destruksiyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edən
Məmməd Salmanov 2001-ci ildə
Azərbaycan MEA-nın müxbir, 2007ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Alim 325 elmi əsərin, o cümlədən 4
monoqrafiya, 6 elmi-kütləvi kitab, 3
dərslik və 2 elmi-metodiki tövsiyənin
müəllifidir. Onun 280 elmi-populyar
məqaləsi, oçerkləri nəşr edilmişdir.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilmiş beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir.
Məmməd Salmanovun rəhbərliyi altında biologiya üzrə 12 fəlsəfə doktoru və
2 elmlər doktoru hazırlanmışdır. 2002ci ildən AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışır.
2005-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif
olunan Məmməd Salmanov bu gün də
aktiv şəkildə elmi fəaliyyətlə məşğuldur.
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Ədəbiyyat
Heyvanlarda təsadüf edilən
helmintozlar və onlara qarşı mübarizə tədbirləri / H.B.
Qasımov, N.A.Feyzullayev;
red. Ə.H.Hüseynov.– Bakı:
Azərnəşr, 1964.–99 s.;
Н.А.Фейзуллаев: Виды
-двойники у трематод
сем. Cycloceloidea. /
Паразитология.– 1971.–
Том 5, Выпуск 4.C
C.338; В.Е.Судариков,
Н.A.Фейзуллаев, Я.Янчев
и др.: Трематоды птиц
причерноморских и
прикаспийских районов.
Наука, Москва.– 1983.–
c.229;
И.X.Алекперов,
О.В.Фейзуллаева: Нижад
Ага Закиевич Фейзуллаев
(22 января, 1932 - 20
июля, 2001): к 80-летию
со дня рождения / Вестник
зоологии. – 2012.– Том 46.–
№ 1.– С.936.

İnternetdə
https://science.gov.az/
forms/skanchavshiesyachlenyikorrespondentyi/3383
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Nicat Feyzullayev
1932-2001
Nicat Ağa-Zəki oğlu Feyzullayev 1932ci il yanvarın 22-də Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində təhsil almışdır (1950-1955). N.A.Feyzullayev fəlsəfə
(1962) və elmlər doktorluğu (1983) dissertasiyalarını müdafiə etmiş, professor (1996)
elmi adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan
MEA-nın müxbir üzvü (2001) seçilmişdir.
1956-cı ildə AMEA-nın Zoologiya İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamış, əvvəlcə baş laborant (1956-1964),
sonra isə baş elmi işçi (1964-1974)
işləmiş və 1974-cü ildən ömrünün sonuna qədər Helmintlərin sistematikası və biologiyası laboratoriyasının müdiri vəzifəsində (1974-2001) çalışmışdır.
Azərbaycanda quşların, balıq və molyuskların parazitlərinin tədqiqatçılarından
biri olmuşdur. O, Bolqarıstan ElmlərAkademiyasının, Rusiya Elmlər Akademiyasının
Helmintologiya laboratoriyası, Moldaviya
və Ukraynanın Fiziologiya və Zoologiya
institutlarının birgə əməkdaşlığı sayəsində,
Sovet-Bolqar tədqiqatları çərçivəsində
“Qara və Xəzər dənizlərinin sahil rayonlarının quş helmintlərinin ekoloji-faunistik
öyrənilməsi” proqramında iştirak etmişdir.
N.A.Feyzullayev bəzi nematod qrupları, həmçinin başqa parazit orqanizmləri
tədqiq edərək yeni parazitoloji anlayış –
“mezoparazit” vermiş və onun genezisini izah etmişdir. O, adaptasiya dövründə
trematodlarda diri bala doğmanı yaradan faktorları müəyyən etmişdir. Axırıncı sahibin bədənindəki Cycloceloidea metaserkarisinin miqrasiyasını aşkar
etmiş, partenit trematodların birgə qidalanma şəraitində növlərarası antoqonizmin səbəblərini ortaya çıxarmışdır. Partenitlərin inkişaf müddətindən,
döllülüyündən asılılığı və trematodunun
divergensiyası müxtəlif aralıq sahiblərinin

Alim
yığını təsiri altında Cathaemasia hiansın divergensiyasını müəyyən etmişdir.
N.A.Feyzullayev (1971) mövcud olan
“ektoparazit” və “endoparazit” anlayışlarına yeni – “mezoparazit” anlayışını əlavə etmişdir. Mezoparazitlər ektoparazit və endoparazitlər arasında aralıq
mövqe tutur. Onlar bədən boşluğunda yerləşir. Mezoparazitlər ektoparazit
və endoparazit orqanizmlərdən 2 mühitin arasında – sahibin orqanizmi və ətraf
mühitlə əlaqəsinə görə fərqlənir. “Mezoparazit” termini ixtisasçılar tərəfindən
rəğbətlə qəbul olunmuşdur. Onun işlərinə
ABŞ, Braziliya, Kanada, Fransa, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Böyük Britaniya, Polşa, Bolqariya, Çexiya, Macarıstan, Avstraliya, İsrail, Nigeriya kimi ölkələrdən
göndərişlər gəlmiş, yaxın və uzaq xarici ölkələrin biologiya fakültələrinin və
tibb universitetlərinin mühazirələrində
onun tərəfindən nəzəri cəhətdən işlənib
hazırlanmış əsərlər istifadə olunmuşdur.
N.A.Feyzullayev 140 elmi əsərin
müəllifi və həmmüəllifidir. Onlardan 52si xaricdə nəşr olunmuşdur. O, Bakı, Tiflis və Moskva şəhərlərində nəşr olunan 5 monoqrafiyanın həmmüəllifidir.
“Azərbaycanın heyvanlar aləmi” 3 cildliyinin müəlliflərindən biri olmuşdur. Alimin elmi rəhbərliyi altında 10 fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
O,
SSRİ
EA-nın
“Akademik
Y.N.Pavlovski” və “Akademik K.İ. Skryabin” fəxri medalları ilə təltif olunmuşdur.
AMEA-nın müxbir üzvü Nıcat AğaZəki oğlu Feyzullayev 20 iyul 2001ci ildə vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Ümumi kimya: universitetlərin
kimya fakültələri üçün dərslik
/Y.A.Uqay; rus dilindən
tərc.ed. M.B.Babanlı; [naşir. Q. İsabəyli; ön söz.
M.B.Babanlı].– Bakı:
Şirvannəşr, 2008.– 299
s.; Babanlı M.B., İlyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə. Fiziki-kimyəvi
analizin əsasları.– Bakı,
Azərbaycan nəşr., 2015.–
248 s.; Gələcəyin kimyası /D.Tağıyev, A.Məmmədov;
elmi red. M.Babanlı [ön söz].–
Bakı.– 2019.– 339 s.; Tanınmış alim, nəcib insan - Eldar
Məmmədbəyli /M.B.Babanlı
//Bakı xəbər.– 2020.– 18 avqust.– S.15

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2020/
avqust/713996(meqale).pdf

Məhəmməd Babanlı
1952
Məhəmməd Baba oğlu Babanlı 1952-ci il
yanvarın 22-də Saatlı rayonunda anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya fakültəsini bitirmişdir.
Kimya üzrə fəlsəfə doktoru (1977) (Belarusiya Dövlət Universiteti), elmlər doktoru (1988) (Moskva Dövlət Universiteti) elmi
dərəcəsi, professor (1990) elmi adı almış, 2014
cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
Əmək fəaliyyətinə Bakı Dövlət Universitetində başlayaraq kiçik elmi işçi, böyük elmi
işçi, dosent, professor, dekan müavini, kafedra müdiri, prorektor vəzifələrində işləmişdir.
2014-cü ildən AMEA-nın akad. M.Nağıyev
adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavinidir.
M.Babanlı funksional xassələrə malik
mürəkkəb qeyri-üzvi sistemlərin kimyası, termodinamikası və materialşünaslığı sahəsində
ixtisaslaşmışdır. O, çoxkomponentli qeyriüzvi sistemlərin faza tarazlığının və termodinamik xassələrinin kompleks tədqiqi üçün
yeni rasional yanaşma təklif edib, onun nəzəri
və metodoloji aspektlərini hazırlayıb və geniş şəkildə reallaşdırmışdır. Apardığı sistemli
tədqiqatlar nəticəsində topoloji izolyator, termoelektrik, fotoelektrik, superionkeçirici və
s. funksional xassəli bir çox yeni perspektivli materiallar aşkar edib, onların istiqamətli
sintezinin elmi əsaslarını yaratmışdır.
M.Babanlı 950 elmi əsərin, o cümlədən, 4
monoqrafiyanın, ali məktəblər üçün 11 dərslik
və dərs vəsaitinin, 500-dən artıq məqalənin
və 6 patentin müəllifidir. 250-yə yaxın elmi
məqaləsi “Clarivate analytics” informasiya sisteminə daxil olan beynəlxalq jurnallarda, cümlədən Nature, Nature Communications, ACS Nano, Physical Review Letters və
s. çap olunub. Scholar google elmi-məlumat
bazasına görə onun əsərlərinə 3150 istinad
edilib, h-indeksi - 31, İ10- indeksi – 79-dur.
M.Babanlının elmi-tədqiqat layihələri
bir sıra beynəlxalq qrantlara layiq görülmüş-

Alim

dür: Almaniya akademik mübadilə xidmətinin
(DAAD) qrantı, Avropa birliyinin İNTAS
proqramı üzrə qrantlar, Fransanın ECONET
proqramı üzrə qrant, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun və ARDNŞ-ın Elm Fondunun qrantları.
M.Babanlının rəhbərliyi ilə 2 elmləri doktoru, 34 fəlsəfə doktoru hazırlanıb. Yetişdirdiyi elmi kadrlar arasında Suriya, Vyetnam, Koreya, İran və Əfqanistan vətəndaşları da vardır.
O, respublikamızın elmi-ictimai həyatında
fəal iştirak edir. Müxtəlif illərdə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Kimya üzrə Ekspert Şurasının üzvü, sədr müavini və sədri, bir sıra Dissertasiya Şuralarının üzvü olmuşdur. Hazırda
AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda Dissertasiya Şurasının, “Russian Journal
of Inorganic Chemistry”, “Turkish Journal of
Chemistry”, “Physics and Chemistry of Solid
State”, “Azerbaijan Chemistry Journal”, “BDU
Xəbərləri”, “Chemical Problems”, “New materials, compounds and applications” jurnallarının redaksiya heyətlərinin və bir sıra beynəlxalq
konrfansların təşkilat komitələrinin üzvüdür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı ilə (2000), Rusiya
EA jurnallarında çap olunmuş elmi əsərlər seriyasına görə REA Rəyasət Heyətinin diplomu
(2011), Kurnakov xatirə medalı və diplomu ilə
(2015), AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı
Fondu və Thomson Reuters beynəlxalq elmianalitik informasiya şirkəti tərəfindən “ən çox
istinad olunan görkəmli elmi məqalə”yə görə
diplomla (2016) təltif edilb. AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən keçirilən
“İlin alimi” müsabiqəsinin (2016) qalibi olub.
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Ədəbiyyat
Малярия и culıcıdae в Азербайджане
/И.А.Ахундов; под ред.
П.П.Попова; [отв. за выпуск.
Д.Шумский]; Наркомздрав
АзССР Тропический
Институт. Azərbaycanda
malyariya və culıcıdae / İ.A.Axundov.– Баку:
Азернешр, 1940.– 172, [3]
с.; Дулаева З., Страницы
истории национальной
интеллигенции, “Azərbaycan
Tarixi Muzeyi - 2003”.–
B., 2003; Axundov İsmayıl
Əbdülxalıq oğlu // Azərbaycan
Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası: 2 cilddə.– Bakı, Lider nəşriyyatı.– 2004.– C.1.–
S.108; Axundov İsmayıl
Əbdülxalıq oğlu // Şamaxı Ensiklopediyası.– Bakı, 2015.–
S.27; İlk azərbaycanlı epidemioloq: İsmayıl Axundov-120
/ İ.Ağayev // Xalq qəzeti.–
2017.– 3 dekabr.– S.6;
Qədirbilənlik /Q.Piriyev //
Xalq qəzeti.– 2018.– 28 yanvar.– S.4.

İnternetdə
http://azhistorymuseum.gov.
az/az/news/1819
http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2017/
dekabr/565898.pdf
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İsmayıl Axundov
1897-1952
İsmayıl Əbdülxalıq oğlu Axundov 1897ci il yanvarın 25-də (bəzi mənbələrdə dekabrın 8-i qeyd olunub) Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından valideynlərini
itirən İsmayıl bir müddət dayısının, sonra isə
qardaşının himayəsində yaşamışdır. O 1908ci ildə Bakıda 2-ci kişi gimnaziyasına daxil olmuş və 1918-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.
1919-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin
tibb fakültəsinə daxil olan İsmayıl Axundovun
istedadını nəzərə alan Azərbaycan Demokratik
Respublikası 1920-ci ilin əvvəlində onu dövlət
hesabına Almaniyaya – Lüdviq Maksimilyan
adına Münhen Universitetinin tibb fakultəsində
təhsilini davam etdirməyə göndərmişdi.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra xaricdə dövlət hesabına təhsil alan
azərbaycanlı tələbələrin vəziyyətini öyrənən
Azərbaycanlı Tələbələr İttifaqının 1923-1925
illər üçün məlumatında Axundovun təhsilinin
bitməsinə 2 il qaldığı göstərilirdi. Görkəmli
həkim-cərrah Mustafa Topçubaşov Almaniyada
olarkən İsmayıl Axundovdan cərrahlıq ixtisasından epidemioloq ixtisasına keçməsini xahiş etmişdi. Bunun səbəbi Azərbaycan əhalisini əldən
salan malyariya xəstəliyinə qarşı mübarizədə
ixtisaslı həkim kadrlarının çatışmaması idi.
1926-cı ildə Münhen Universitetini əla
qiymətlərlə bitirən İsmayıl assistent kimi
həmin universitetdə saxlanılmışdır. 1927-ci
ildə Hamburq şəhərində tropik xəstəliklər üzrə
mütəxəssis kimi ixtisaslaşan İ.Axundovun istedadı Hamburq Tropik Xəstəliklər İnstitutunun məşhur epidemioloq alimi, professor Erik
Martininin nəzərindən yayınmamış və o, İsmayıla öz yanında işləməyi təklif etmişdir.
1928-ci ildə Almaniyada böyük uğurla doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Onun
Almaniyada çap etdirdiyi əsərlərdən, elmi
işlərdən Yaponiya, Hollandiya, bir sıra Amerika və Afrika ölkələri alimləri də xəbərdar idi
və bu işlərin surətinin göndərilməsi barədə ona
müraciət etmişdilər. Həmin illərdə onu yoluxucu xəstəliklərin tüğyan etdiyi Konqo, Əlcəzair,
Tunis, Nigeriya kimi Afrika ölkələrində epidemiyaya qarşı mübarizə aparmağa göndərirlər.
1927-ci ildə Bernard Nohth adına Hamburq
Tropik Xəstəliklər İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edən İsmayıl Axundov ilk
azərbaycanlı epidemioloq olur. Onun Afrikada əldə etdiyi uğurlu nəticələri və ümumən
parazitologiya sahəsindəki böyük potensialı-

Alim
nı görən Yaponiya və İtaliya universitetlərində
işləmək üçün İsmayıl Axundova dəvətlər gəlir.
İsmayıl yalnız Azərbaycandan gələn dəvəti
qəbul edir. O, 1928-ci ildə Hamburq İnstitutundakı işini, oradakı mənzilini qoyub Mustafa Topçubaşovun dəvəti ilə Bakıya qayıdaraq
Epidemiologiya və Mikrobiologiya İnstitutunda entomoloji şöbəyə rəhbərlik edib. 2030-cu illərdə Azərbaycanda epidemiologiya sahəsində vəziyyət əsrin əvvəllərindəki
ağır durumdan heç nə ilə fərqlənmirdi.
Azərbaycan Tropik Xəstəliklər İnstitutunda entomoloji şöbənin müdiri (192946), eyni zamanda Azərbaycan Tibb İnstitutunda ölkə patologiyası kafedrasının
dosenti (1931-42), Bakı Tropik Stansiyasının
direktoru (1934-39), Azərbaycan Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda tropik xəstəliklər
kafedrasının müdiri (1939-40), səhiyyə nazirliyinin malyariya ilə mübarizə şöbəsinin
rəisi (1943-52) vəzifələrində çalışmışdır.
1941-1943-cü illərdə Zaqafqaziya hərbi
dairəsinin baş epidemioloqu olmuşdur. 1943-cü
ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda epidemiologiya kafedrasını yaratmış və ömrünün sonuna kimi onun müdiri işləmişdir. Tədqiqatları
malyariyanın və tropik xəstəliklərin epidemiologiyası və profilaktikası problemlərinə həsr
edilmişdir. 40-dan çox elmi əsərin müəllifidir.
Onun böyük elmi-pedoqoji və təşkilatçı
fəaliyyəti dövlət tərəfindən də müxtəlif illərdə
dəyərləndirilmişdir. Beləki o “Şərəf Nişanı” ordeni, “Qafqazın müdafiəsinə görə”
medalı, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə
görə”, “1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalları ilə və digər mükafatlarla təltif olunmuşdur.
1952-ci ildə Moskvada olarkən mehmanxanada baş verən yanğın onun həyatına
son qoymuşdur. Vaxtsız ölüm professor İsmayıl Axundovun yüksək ideallar uğrunda apardığı işləri də yarımçıq qoymuşdur.
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Ədəbiyyat
Ümumi kimya: universitetlərin
Avtomatik tənzimləmə:
nəzəri əsasları: ali texniki məktəblər üçün dərs
vəsaiti /Ə.Ə.Abdullayev;
elmi red. T.Əliyev.– Bakı:
Maarif, 1972.– 471, [1] s.;
Əsgər Ələkbər oğlu Abdullayev: Biblioqrafiya /AMEA;
elmi red.T.A.Əliyev; tərtibçi
G.Ə.Abdullayeva.– Bakı:
Elm, 2007.– 184 s.; Əsgər
Ələkbər oğlu Abdullayev //
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.– Bakı, Elmi Mərkəzi,
2009.– S.30.

İnternetdə
http://www.qubadli-ih.gov.az/
page/11.html

Əsgər Abdullayev
1927-1998
Əsgər Ələkbər oğlu Abdullayev
1927-ci il yanvar ayının 1-də Qubadlı rayonunun Eyvazlı kəndində anadan olmuşdur. 1943-cü ildə Kəlbəcər
şəhərində orta məktəbi bitirmiş, 1944cü ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft
və Sənaye Universiteti) energetika
fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1949-cu
ildə institutu bitirmiş, AEK-nın Energetika İnstitutunun əyani aspiranturasına qəbul olmuş, 1951-ci ildə SSRİ
EA-nın Avtomatika və Telemexanika
elmi-tədqiqat İnstitutunun (Moskva)
aspiranturasına ezam edilmişdir.
1953-cü ildə “Ümumi qida magistralı ilə birləşmiş kompressor quyu
qruplarının avtomatik tənzimlənməsi”
mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Həmin institutda işlədiyi illərdə adi aspirantdan
yüksəkixtisaslı mütəxəssis səviyyəsinə
qədər yol keçmişdir.
1954-cü ildə vətənə qayıdaraq
Azərbaycan Neft Maşınqayırma ElmiTədqiqat İnstitutunda “Avtomatika və
telemexanika” laboratoriyasını yaratmış və ona rəhbərlik etmişdir. 1957ci ildə Ə.Adullayevə yaratdığı “Avtomatika və telemexanika” bölməsi
əsasında Sumqayıtda neft və neftkimya sənaye sahələrinin kompleks avtomatlaşdırılması üzrə Elmi-Tədqiqat
və Layihə İnstitutu yaratmaq həvalə
olunmuş, 1959-cu ildə instituta direktor təyin edilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə
hazırlanmış 500-dən artıq qurğu halhazırda Azərbaycan, Qərbi Sibir, Qazaxıstan, Türkmənistan, Başqırdıstan
və Tatarıstanın neft mədənlərinin quyularında istifadə edilir.
Ə.Abdullayev 1970-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək elmlər doktoru
adını almış, professor vəzifəsinə qədər

Alim
yüksəlmiş, 1969-cu ildə respublika
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
seçilmişdir. Respublikada ilk elm xadimidir ki, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı adına layiq görülmüşdür. Onun
rəhbərlik etdiyi institut SSRİ-də neft və
kimya sənayesinin avtomatlaşdırılması
sahəsində yeganə elm ocağı idi.
1980-ci ildə Əli Bayramlıda (indiki
Şirvan) “Cihazqayırma” və “Avtomatika və telemexanika” zavodları, Sumqayıtda təcrübə bazası işə salınmış, Horadiz qəsəbəsində, Cəbrayılda, Şuşada
(Malıbəylidə), Qubadlıda, Lənkəranda
zavod filialları, Qroznıda, Volqoqradda institutun filialları yaradılmışdır.
1985-ci ildə Bakı şəhərindəki Təcrübə
zavodu və Əli Bayramlıdakı iki zavod
əsasında “Neftqazavtomat” Elmi İstehsalat Birliyi yaradılmış, Ə.Abdullayev
orada əvvəlcə baş direktor, 1994-cü
ildən isə baş məsləhətçi vəzifəsində çalışmışdır.
Alimin rəhbərliyi altında 200dən artıq texnika elmləri doktoru və
namizədi yetişmişdir. O, 10-dan çox
monaqrafiyanın, 300 elmi məqalənin,
60-dan artıq ixtiranın müəllifidir.
Əsgər Abdullayev 1988-ci ildə SSRİ
Nazirlər Sovetinin mükafatını almışdır.
“Şərəf nişanı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Oktyabr inqilabı” ordenləri
ilə də təltif olunmuşdur. Avtomatik idarəetmə sistemi üzrə SSRİ Milli Komitəsi Bakı ərazi qrupunun, SSRİ
Cihazqayırma Nazirliyinin “İdarəetmə
sistemləri və vasitələri” elmi-texniki
şurasının, ASE redaksiya heyəti “Kimya” redaksiya şurasının üzvü, “Bilik”
cəmiyyətinin Sumqayıt şəhər şöbəsinin
sədri olmuşdur.
Əsgər Ələkbər oğlu Abdullayev
1998-ci ildə vəfat etmişdir.
89

YANVAR

Texnika. Mühəndis işi

65
1 illiyi

Ədəbiyyat
Математические модели
многопотоковых систем
обслуживания.– Киев:
Техника.– 1991.– 254 c.;
Телетрафик: Модели,
методы, оптимизация. –
Киев: Политехника, 2007.–
256 s.
Управление
мультисервисными
сетями связи с буферными
накопителями.– Киев: НАУдрук.– 2008. – 156 c.;
Multi-dimensional queueing
models in telecommunication
networks. London, Springer.–
2014.– 210 p.; Alimlərimiz
dünyanın elm arenasında /T.Əliyev //525-ci qəzet.–
2013.– 11 oktyabr. – S. 5.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Ağası_Məlikov
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Ağası Məlikov
1957
Ağası Zərbəli oğlu Məlikov 1957-ci
il yanvar ayının 1-də Siyəzən şəhərində
anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Siyəzən
şəhər 1 saylı orta məktəbi bitirib və
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki Bakı Dövlət Universitetinin)
mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil
olmuşdur. Universiteti bitirdikdən sonra
1977-1980-ci illərdə Siyəzən rayonun
Kiçik Həmyə kənd 8-illik məktəbində
riyaziyyat
müəllimi
işləmişdir.
1980-ci ildən 1989-cu ilədək Sumqayıt şəhərindəki Neft-kimya-avtomat
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda işləmiş və
1989-1992-ci illərdə Kiyev Politexnik İnstitunda doktoranturada oxumuşdur. 1984-cü ildə Kiyev Avtomatika İnstitutunda texnika elmləri
namizədi, 1992-ci ildə Kiyev Politexnik İnstitutunda texnika elmləri
doktoru elmi dərəcələrini almışdır.
A.Z.Məlikov tətbiqi riyaziyyat
sahəsində tədqiqatlar aparır və onun
rəhbəri və məsləhətçisi dünyada yaxşı tanınan riyaziyyatçı Ukrayna MEAnın akademiki V.S. Korolyuk olmuşdur. Əsas elmi işləri mürəkkəb
kütləvi xidmət sistemlərinin riyazi
modellərinin və onların analizi və optimallaşdırılması üçün üsulların yaradılmasına həsr olunmuşdur. 250dən çox məqaləsi dünyanın nüfuzlu
elmi jurnallarda çap olunmuşdur. Ukraynanın müxtəlif nəşriyyatlarında
nəşr olunan üç və Springer-Verlag
nəşriyyatında çap olunan iki monoqrafiyanın müəllifidir. Onun redaktorluğu ilə İntech nəşriyyatında 2011-ci ildə
“Cellular Networks” adlı 450 səhifəlik
məqalələr toplusu nəşr olunmuşdur.
A.Z. Məlikov 1998-2000-ci illərdə
Şimali Kipr Türk Respublikasındakı
universitetlərə dəvət olunmuş professor

Alim
kimi 2 il işləmişdir. 2006-cı ildə Koreya
Universitetindəki (Seoul) Telecommunication Mathematics Research Center
(TMRC) elmi mərkəzinə dəvət olunmuş
və burada o, 2 ay müddətində dünyanın
aparıcı alimləri ilə birlikdə tədqiqatlar
aparmış və birgə məqalələr çap etdirmişdir. Bundan başqa o, Budapeşt İqtisadiyyat və Texnologiya Universitetinə
və Debresen Universitetinə dəvət
olunmuş və həmin universitetlərdə
mühazirələr oxumuşdur.
A.Z. Məlikov nüfuzlu beynəlxalq
bazalarda indeksləşən bir neçə
beynəlxalq jurnalın redaksiya heyətinin
üzvüdür. Bundan başqa A.Z.Məlikov 2
il (2012-2014-ci illərdə) ABŞ-da çap
olunan American Journal of Operational Research jurnalının ilk baş redaktoru olmuşdur.
Uzun illər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komisiyasında İnformatika elmləri üzrə
ekspert komissiyasının üzvü və eləcə
də rəhbəri olmuşdur. Onun rəhbərliyi
altında 2 nəfər texnika elmləri doktoru
dissertasiyalarını, 15 nəfər isə texnika
üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyalarını
uğurla müdafiə etmişlər. Azərbaycan,
türk, rus və ingilis dillərində
sərbəst şəkildə mühazirələr oxuyur.
Hal-hazırda AMEA-nın
müxbir üzvü, Milli Aviasiya Akademiyasının kafedra müdiri və
AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun laboratoriya rəhbəridir.
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Digər tarixi hadisələr
Dünya Qoruqlar və Milli Parklar Günü
1917

Ədəbiyyat
Ölkə ərazisinin 4 faizi milli qoruqlar və parklardır: “Çıraqqala” və “Şabran şəhəri”,
“Qədim Şəmkir şəhəri” və
“Orta Əsr Ağsu şəhəri” Dövlət
Tarix-Mədəniyyət Qoruğu
elan edilib /M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan.– 2019.– 27 dekabr.– S. 9.

14

Bu tarixin xüsusi mühafizə olunan təbiət
ərazilərinə həsr edilməsi təsadüfi deyil. Belə ki,
1917-ci il yanvarın 11-də dünyada ilk dəfə Rusiyada nadir heyvanların qorunması məqsədilə
Baykal gölü üzərində Barquzin Dövlət Qoruğu
yaradılıb. Həmin təqvim Dünya Vəhşi Təbiət
Fondunun təşəbbüsü ilə 1997-ci ildən etibarən
qeyd olunur.
Azərbaycanda da ölkənin nadir təbiətinin
qorunması məsələlərinə böyük diqqət yetirilir. Bu məqsədlə ölkəmizdə 10 milli park, 11
dövlət təbiət qoruğu və 24 dövlət təbiət yasaqlığı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda ilk qoruq
1925-ci ildə yaradılmış Göygöl Dövlət Təbiət
Qoruğudur. Bununla yanaşı, nazirlik tərəfindən
yeni xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin
yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir, digər tərəfdən mövcud olanların əraziləri
genişləndirilir. Ümumiyyətlə, xüsusi mühafizə

olunan təbiət əraziləri sayı azalmaqda və nəsli
tükənməkdə olan bitki və heyvan növlərini qorumağa hesablanıb.
Təəssüf ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzü nəticəsində böyük əhəmiyyətə
malik xüsusi mühafizə olunan təbiət
ərazilərinin 70 min 388,6 hektarı - Bəsitçay və
Qaragöl dövlət təbiət qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı və Daşaltı dövlət təbiət yasaqlıqlarının ərazilərində olan qiymətli ağac və digər
nadir biomüxtəliflik nümunələri bu gün də işğalçı ordunun tapdağına məruz qalaraq məhv
edilir.
Sonuncu milli park olan Qızılağac Milli
Parkı 2018-ci il Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncama əsasən yaradılıb.

Azərbaycan Respublikası Türkiyə Cümhuriyyəti ilə
diplomatik əlaqələr qurmuşdur

1992

Ədəbiyyat
Həsənov, H. Türkiyənin
Azərbaycanın müstəqilliyini
tanıması tarixindən.– B.:
Mətbuat xəbərləri, 2005.–
S.71.

Azərbaycan
1991-ci
ildə
öz
müstəqilliyini bərpa edəndən sonra 1991ci il noyabrın 9-da onu tanıyan ilk dövlət
məhz Türkiyə oldu. 1992-ci il yanvar ayının 14-də Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yaradıldı. Həmin vaxtdan
Türkiyənin Azərbaycanda, 1992-ci ilin
avqustundan isə Azərbaycanın Türkiyədə
diplomatik missiyası fəaliyyətə başlamışdır.
Diplomatik münasibətlərin yaradılması iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında geniş perspektivlər açdı. Türkiyə
Prezidenti Turqut Özalın Azərbaycana
1992-ci il 1-3 may tarixli səfəri və səfər
zamanı imzalanmış Birgə Bəyanat qarşılıqlı əlaqələrin əsas prinsiplərini və inkişaf
perspektivini müəyyən etdi. Hər iki dövlət
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq prinsiplərini

əsas tutaraq ardıcıl addımlar atmağa başladı. Türkiyə müstəqil dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının səylərini dəstəkləyərək,
hərtərəfli əlaqələrin inkişafına geniş yardım göstərirdi.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmlə inteqrasiyasında, regional təhlükəsizliyin qorunmasında və ümumiyyətlə, ölkəmizin
siyasi-iqtisadi və elmi-mədəni maraqlarının reallaşmasında Türkiyə ilə hərtərəfli
əməkdaşlığın
genişlənməsinə
xüsusi əhəmiyyət verən Heydər Əliyev 1993cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra bu istiqamətdə kursun yüksələn xətt
üzrə inkişafını təmin etdi.
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Şuşa şəhərində böyük şair Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsinin və Poeziya evinin açılışı keçirilmişdir

1982

Ədəbiyyat
Şuşa-Vaqifin türbəsi
/K.M.Məmmədzadə,
N.A.Sərkisov; red. C.Quliyev;
foto. Q.M.Hüseynzadə; AzSSR
EA Tarix İn-tu, Arxeologiya
və Etnoqrafiya Sektoru.– Bakı:
Elm, 1986.– 103 s.

92

40 il öncə, 1982-ci ilin yanvar
ayının 14-də Azərbaycanın qədim
mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərində
Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində
ucaldılmış əzəmətli məqbərənin açılışı olub. Təntənəli açılış mərasimində
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, Sov.İKP MK-nın Siyasi bürosuna üzvlüyə namizəd Heydər Əliyev,
Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyat və
mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər.
Tədbirdə Heydər Əliyev geniş nitq
söyləyib, Vaqif türbəsinin açılışının
əhəmiyyətindən danışıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, erməni
millətçiləri zaman-zaman Dağlıq Qarabağın, eləcə də Şuşanın milli simasını dəyişmək üçün bütün vasitələrə əl
atıblar.
1967-ci ildə Şuşada olarkən Heydər
Əliyev Vaqifin məzarını ziyarət etmək
istəmiş, lakin məzarı tapa bilməmişdir.
Onun göstərişi ilə məzar tapılmış və
Heydər Əliyev yaxşı vəziyyətdə olmayan dağılmış məzarı ziyarət etmişdir. O, nitqlərinin birində gördüyü
“bu məzarın Vaqifə layiq olmadığını” səsləndirmişdir. Sonralar Heydər
Əliyevin göstərişi ilə Vaqifin məzarı
üzərində 1980-1981-ci illərdə abidə və
türbə tikildi. 1982-ci ilin yanvar ayında Heydər Əliyevin iştirakı ilə Molla
Pənah Vaqifin məqbərəsinin təntənəli
açılışı oldu.
Molla Pənah Vaqifin muzey
məqbərə kompleksinin inşasına memar A.V.Salamzadə və E.İ Kanuko-

vun layihəsi əsasında 1977-ci ildə başlanılmışdır. 1982-ci ilin yanvar ayında
yekunlaşıb. Kompleks Şuşa şəhərinin
görkəmli yeri olan Cıdır düzünə yaxın
bir ərazidə şairin məzarı üstündə inşa
edilmişdir. Burada M.P.Vaqifin Şuşa
həyatını əks etdirən dövrə aid olan 80-ə
yaxın eksponatda sərgilənirdi. Yüksək
professional səviyyədə tikilmiş Vaqif türbəsi Şuşanın memarlıq üslubuna
yeni bir nəfəs gətirən abidələrdən biri
olub.
1982-ci ildə Heydər Əliyev Şuşada şairin məqbərəsi ilə yanaşı, eyni
zamanda Şuşa Poeziya Evinin də açılışında və orada keçirilən “Vaqif poeziya günləri”ndə iştirak etmişdir. Həmin
tarixdən etibarən hər il avqust ayında
“Vaqif poeziya günləri” keçirilir.
40 illik tarixi olan Vaqif Poeziya
Günləri Şuşa işğaldan azad edildikdən
sonra yenidən təşkil olunmuşdur.
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun
şanlı Zəfərindən sonra, məqbərənin
açıldığı gündə - 2021-ci il yanvar ayının 14-də Şuşa şəhərinə səfəri zamanı məqbərəni ziyarət edən Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, burada təmir-bərpa və
yenidənqurma işlərinə start verilmiş,
2021-ci il avqust ayının 29-da Molla
Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və yenidənqurma
işlərindən sonra açılışı olmuşdur.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Milli Olimpiya
Komitəsi 20 il: [1992- 2012] /
[Ç.Hüseynzadə, C.Rəhmanov;
tərc. L.Hüseynova; dizayner
A.Əliyev; foto. D.Nəcəfov [və
b.]].– Bakı: [İMAK], 2012.–
455 s.

Milli Olimpiya Komitəsi

1992

Azərbaycanda
Milli
Olimpiya Komitəsi 1992-ci il yanvar ayının 14-də keçirilmiş Ümumrespublika konfransında təsis edilmişdir. Milli
Olimpiya Komitəsinin yaradılması və
onun Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
tərəfindən tanınması ilə ölkəmizin
Olimpiya Hərəkatında yeni bir dövr
başlayır. Milli Olimpiya Komitəsinin
tarixi, müstəqilliyimizin tarixi ilə üstüstə düşür. 1992-ci ildən fəaliyyət
göstərən Milli Olimpiya Komitəsinə
1997-ci ildə cənab İlham Əliyev sədr
seçiləndən sonra Azərbaycanda olimpiya hərəkatının dirçəliş dövrü başlamışdır. Hazırda ölkəmizin demək olar
ki, bütün bölgələrində olimpiya idman
kompleksləri vardır. Bir sıra ixtisaslaşmış idman qurğuları tikilib istifadəyə
verilmiş, mövcud idman obyektləri
yenidən qurulmuşdur.
Artıq Azərbaycan Beynəlxalq Olimpiya Hərəkatına müstəqil bir dövlət
kimi qoşularaq öz idman potensialını
tam nümayiş etdirmək imkanı əldə etdi.
İdmanın müxtəlif növlərinin inkişafı
üçün konkret addımlar atılmış, federasiyaların rəhbərliyi gücləndirilmişdir.
Nazirlik, Milli Olimpiya Komitəsi,
federasiyalar, idman cəmiyyətləri,
klublar bir ailə kimi fəaliyyətə başlamış və beləliklə, idman uğurlarımızı şərtləndirmişdir. Azərbaycan
Beynəlxalq və Avropa Olimpiya
komitələrinin fəal üzvüdür. Bizim
uğurlarımız beynəlxalq idman qurumları tərəfindən qiymətləndirilir. İdmanın inkişafına verilən beynəlxalq dəstək
və qiymət çox yüksək səviyyədədir.
Beynəlxalq Olimpiya federasiyaları-

nın dəstəyi ilə ölkəmizdə çoxsaylı idman yarışları - Avropa və dünya çempionatları, Olimpiya, qeyri-olimpiya
idman növləri üzrə çempionatlar keçirilmişdir. Milli Olimpiya Komitəsi
Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının
daha da genişlənməsi, onun madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi,
idmançılarımızın hazırlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün onların beynəlxalq
yarışlarda iştirakının təmin olunması yolunda səmərəli fəaliyyət göstərir.
Milli Olimpiya Komitəsi bu mühüm
vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün
ölkənin müxtəlif dövlət və ictimai qurumları ilə, habelə dünyanın ayrı-ayrı
olimpiya və idman təşkilatları ilə sıx
əməkdaşlıq əlaqələri yarada bilmişdir.
Milli Olimpiya Komitəsi idmanın
maddi-texniki
bazasının
genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi
istiqamətində böyük uğurlar əldə etmişdir. Respublikamızın paytaxtı Bakı
şəhəri 2020-ci il Olimpiya Oyunlarının keçirilməsi üçün namizədliyini
irəli sürmüş və iddiaçı şəhər kimi
qeydə alınmışdır. 2015-ci ildə Avropanın idman tarixində ilk dəfə baş tutan I Avropa Oyunlarına ev sahibliyi edən Azərbaycan, qitənin idman
tarixinə yeni bir səhifə yazmağı bacardı. Azərbaycan ölkələrin medal
cədvəlində fəxrlə II yerdə qərarlaşdı.
Bakı dünyada çox nüfuzlu “Formula-1”
yarışlarına ev sahibliyi etdi. 2016-cı
ildə 42-ci Şahmat Olimpiadası (Bakı
Şahmat Olimpiadası), 2017-ci ildə İslam Həmrəylik Oyunları məhz Bakıda
keçirildi.
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20

Ədəbiyyat
Aslanlı, H. Erməniləri yaxşı tanıyaq: xatirələr və
düşüncələr /H.P.Aslanlı,
F.Əmirli; red. B.Nəcəfov.–
Bakı: Günəş-N, 2015.– 259,
[1] s.; Vətən igidləri ilə tanınır! /[Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası, 20 Yanvar İctimai Birliyi]; layihənin rəhb.
S.Əzimzadə; tərtibatçı:
Q.Məmmədova.– Bakı: [n.y.],
2018.– 47 s.; “20 Yanvar –
unutmadıq” // Mədəniyyət.–
2020.– 22 yanvar.– S.5; “20
Yanvar” metrosunda tarixin fotoəksi // Mədəniyyət.–
2020.– 22 yanvar.– S.3.
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Ümumxalq Hüzn Günü
1990
20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının hüzn və şərəf günüdür. Xalqımız
bu faciədə həyatdan getmiş övladlarına matəm saxlamaqla bərabər, eyni zamanda onların şəhidlik zirvəsinə baxaraq başını dik tutmalıdır. Çünki Vətən
və torpaq şəhidləri ilə ucalır. 26 il öncə
Azərbaycan xalqının taleyində də nəhs
və qorxunc günlər yaşanırdı. Xalqımız
qırmızı imperiyanın “Qızıl ordusu”nun,
sovet hərb maşınının hücumuna məruz
qalmış, təcavüzə uğramış, günahsız insanlar gülləbaran edilmiş, milli
heysiyyətimiz tankların tırtılları altına
atılmışdı. 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan
xalqını qorxutmaq, onun milli oyanışını, torpaq (Qarabağ) uğrunda mübarizliyini məhv edib sındırmaq məqsədi
daşıyan mənfur planın tərkib hissəsi
idi. Unutmamalıyıq ki, 20 Yanvar
Azərbaycan xalqının tarixində, sadəcə,
ağı və acı ilə xatırlanacaq gün deyil,
həm də xalqımızın şan və şərəf günüdür.
1990-cı ilin 20 yanvarı Azərbaycanın
istiqlaliyyət yolunun ilk şəhidlik zirvəsi
idi. Ötən illər ərzində “Qanlı Yanvar”ın
tarixi, mənəvi, siyasi və s. aspektləri
təhlil edilmiş, hadisəyə Azərbaycan
dövləti tərəfindən hüquqi qiymət verilmişdir. ...Həmin gün Azərbaycanın
o vaxtkı rəhbərliyinin istəyi və SSRİ
rəhbərliyinin əmri ilə Azərbaycanda
kommunist rejimini saxlamaq və milli azadlıq hərəkatını boğmaq məqsədilə
Bakıya böyük bir ordu (rəsmi rəqəm
35 mini göstərir) yeridilmişdir. SSRİ
Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin
hazırlayıb həyata keçirdiyi “Udar” adlı
əməliyyatda əsas rolu xüsusi təyinatlı
“ALFA” və SSRİ DTK-nın “A” təxribat
qrupları oynayırdı. Sovet qoşunlarının
təcavüzü nəticəsində Bakıda faciə za-

manı 137 insan öldürülmüş, 744 nəfər
ağır xəsarət almış, 841 nəfər isə qanunsuz olaraq həbs edilmişdir. Sovet
ordusunun əməliyyatları nəticəsində
200 mənzil, ev, şəxsi və dövlət əmlakı
dağıdılmışdır. Öldürülənlər arasında beş millətin nümayəndələri, qadınlar və uşaqlar var idi. Qara Yanvarın indiyədək özündə saxladığı sirlər
çoxdur. 100 cildlik istintaq materialının 69 cildi Bakıdan Moskvaya, keçmiş SSRİ Prokurorluğuna aparılmış və bir daha geri qaytarılmamışdır.
XX əsrdə totalitarizmin törətdiyi ən
qanlı terror aktları sırasında 20 Yanvar cinayəti də var. Bu, bəşəriyyət
və insanlıq əleyhinə törədilmiş
dəhşətli əməl idi. Dinc əhaliyə qarşı həyata keçirilən cəza tədbirləri zamanı 1949-cu ilin Cenevrə Konvensiyasının, Beynəlxalq Hərbi Tribunalın
Əsasnaməsinin, Beynəlxalq İnsan haqları Bəyannaməsinin, insan haqlarına
dair digər beynəlxalq aktların çoxsaylı
müddəaları pozulmuşdu. Bu məqamlar
20 Yanvar hadisələri ilə bağlı aparılmış
ən səthi tədqiqatlarda da təsdiqlənir. O
gün Moskvada matəm saxlayan Heydər
Əliyevin etiraz səsi bütün dünyaya yayılmışdı. O gün heç kəs başını aşağı əymədi, “Azadlıq!” sədası göylərə
qalxdı. Biz o azadlığı qanımız bahasına əldə etdik... İndi nəyin bahasına
olursa-olsun biz hamımız azadlığımızı qorumalıyıq. Budur bizim şəhidlər
qarşısında
müqəddəs
borcumuz!
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qəbul olunmuşdur
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1992

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Azərbaycan-ATƏT əlaqələri
https://republic.preslib.az/az_
a7-5.html
http://anl.az/el/emb/QARABAQ/beynelxalq-senedler/
atet.pdf

Azərbaycan Avropada Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq üzrə Müşavirənin
(ATƏM) (1 yanvar 1995-ci ildən
ATƏT) üzvlüyünə 1992-ci ilin 30 yanvarında qəbul olunmuşdur. ATƏM
Azərbaycanın daxil olduğu ilk Avropa təşkilatı olmuşdur. Azərbaycan
ilk dəfə olaraq, 1992-ci ilin iyulun
8-10-da Helsinkidə keçirilən ATƏMin Zirvə Toplantısında iştirak etmiş, onun sənədlərini imzalamışdır.
1992-ci ilin fevral ayından başlayaraq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
ATƏM-in prinsiplərinə uyğun olaraq
üzv olan dövlətlərin daha çox diqqət
obyektinə çevrildi. Bu məqsədlə fevral ayının ortalarında ATƏM-in ilk xüsusi missiyası Azərbaycana səfər etmişdir.Fevralın 27-28-də ATƏM-in
Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin
(YVŞK) iclasında ilk dəfə olaraq
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasına mənsub olmasını təsdiq edən
sənəddə, sərhədlərin dəyişdirilməməsi
şərti ilə münaqişənin sülh yolu
ilə həllinə çağırış öz əksini tapdı.
1992-ci ilin mart ayının 24-də
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının (XİNŞ) birinci əlavə görüşündə
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq
Qarabağ bölgəsində vəziyyət müzakirə
olundu. Görüşdə ATƏM-in ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll edilməsinə dair Minsk konfransının
çağırılması haqqında qərar qəbul olundu.
5-6 dekabr 1994-cü ildə baş tutmuş
Budapeşt sammitinin işinin konkret
yekunu olaraq Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” adlı

qərar qəbul olunmuşdur. Qərarda iştirakçı dövlətlər BMT Təhlükəsizlik
Şurasının münaqişə ilə bağlı müvafiq
qətnamələrinə sadiqliyini təsdiq etmiş;
münaqişənin həllinə nail olmaq üçün danışıqların aparılması məqsədilə Minsk
Konfransının həmsədrlik institutunu
təsis edərək, həmsədrlərə öz vasitəçilik
fəaliyyətlərində ATƏM-in prinsiplərini
və onların razılaşdırılmış mandatlarını
əsas götürməyi tapşırmış; münaqişə zonasında tətbiq edilməsi üçün ATƏT-in
çoxmillətli sülhü dəstəkləmə missiyasının təsis edilməsini razılaşdırmışlar.
Budapeşt Sammitinin nəticələrinə
əsasən, 20 dekabr 1994-cü ildə Vyanada Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
üzrə ATƏT-in üzv ölkələrinin təyin etdiyi hərbi nümayəndələrdən ibarət Yüksək
Səviyyəli Planlaşdırma Qrupu (YSPQ)
təsis olunmuşdur. YSPQ-nun mandatına münaqişə zonasında ATƏT-in çoxmillətli sülhü dəstəkləmə əməliyyatının
konsepsiyasını hazırlamaq və həmin
qüvvələrin komplektləşdirilməsi və
fəaliyyəti ilə bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədrinə tövsiyə vermək daxildir.
28 avqust 1995-ci ildə ATƏTin fəaliyyətdə olan sədrinin ATƏTin Minsk Konfransının məşğul olduğu münaqişə üzrə Şəxsi Nümayəndəsi
vəzifəsi təsis olunmuşdur. Şəxsi
Nümayəndə Fəaliyyətdə olan Sədr,
ATƏT-in Minsk Qrupu və onun
həmsədrləri və Yüksək Səviyyəli
Planlaşdırma Qrupunun münaqişə
ilə əlaqəli fəaliyyətinə yardım etmək
vəzifəsini daşıyır. Hazırda Şəxsi
Nümayəndənin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri Ermənistan
və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin
təmas xəttində atəşkəsin monitorinqini həyata keçirməkdən ibarətdir.
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120 Şamaxı zəlzələsi
1902
31 illiyi

Ədəbiyyat
1902-ci il. Şamaxı zəlzələsi
xatirələrdə /Kifayət //Azad
Azərbaycan.– 2013.– 20 avqust, № 118.– С.7. Zəlzələ //
Şamaxı ensiklopediyası /ideya
müəl. və naşir E.Süleymanov;
baş red. F.Babayev.– Bakı,
2015.– S.325-329.

İnternetdə
portal.azertag.az/node/3146
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Azərbaycan ərazisində 9 ballıq seysmik zonaya daxil olan Şamaxıda tarix
boyu dəfələrlə güclü zəlzələlər baş vermişdir. Lakin sonuncu dəfə 1902-ci il Şamaxı
zəlzələsi - Azərbaycan tarixinin ən güclü,
ən dəhşətli zəlzələsi hesab olunur. 1902ci il yanvar ayının 31-də gündüz saat 12
radələrində baş vermiş zəlzələ nəticəsində
şəhər tamamilə dağılmışdır. Təsadüfi deyil
ki, o zamanın bir sıra mətbuat nümunələri
bu təbii fəlakəti “Qiyamət günü” ilə
müqayisə edərək onun dəhşətləri barədə
məlumatlar dərc ediblər. Sonrakı günlərdə
fəlakətin miqyası aydınlaşdı. Zəlzələ təkcə
Şamaxını yox, ətraf 125 kəndi də əhatə
edirdi. Məlumatlara görə, 1902-ci ildəki
zəlzələ zamanı şəhərin 2 min nəfərdən artıq sakini həlak olmuş, minlərlə insan yaralanmış, 20 min nəfərədək əhali evsizeşiksiz qalmış, 4 min yaşayış evi, 8 qədim
məscid, iki kəlisa, 10-dan artıq mədrəsə,
40 qədim Şərq hamamı, onlarla ticarət obyekti, bazar-dükan dağılaraq yerlə-yeksan
olmuşdur. Şəhərdə zəlzələ sonrası böyük
panika yaşanmış, əhali qorxu içərisində
qaçmağa başlamışdır. Şəhərdəki 5 min
evdən 4 mini tamamilə dağılmış, Şamaxı
uyezdində yerləşən 126 kənddə 3 mindən
çox ev, 40 məscid və çoxlu təsərrüfat
tikililəri uçmuşdur. Daha əvvəl - 1806, 1859
və 1872-ci illərdə də şəhər zəlzələdən dağılmış, hər dəfə yenidən tikilmişdi. 1859cu il zəlzələsindən sonra Şamaxı quberniya paytaxtı statusunu itirmiş, paytaxtı Bakı
olmaqla Bakı quberniyası yaradılmışdır.
Zəlzələdən sonra hökumət rəsmiləri
əhaliyə yardım etmək üçün əraziyə
gəlmişdilər. Bütün bu faktlar ötən əsrin
əvvəllərində Sankt-Peterburq şəhərində
çap olunan “Niva” adlı dərginin 97ci sayında rəsmən öz təsdiqini tapmışdır. Hazırda həmin dərginin zəlzələ ilə
bağlı səhifələri Şamaxı Diyarşünaslıq

Muzeyində saxlanmaqdadır. Zəlzələdən 5
gün sonra - fevralın 5-də “Kaspi” qəzeti
yazırdı: “Şəhərin aşağı və orta hissəsi,
yəni, tatarlar yaşayan hissələr torpaqla bir
olub. Bütün tikililər minlərlə adamı udmuş
xarabalıqlara dönüb. Hər şey - məktəblər,
məscidlər, o cümlədən əvvəlki zəlzələlərə
tab gətirməyi bacarmış Cümə məscidi, hamamlar, birmərtəbəli və ikimərtəbəli evlər,
varlıların və yoxsulların evləri - hamısı
zəlzələyə qurban gedib. 12 hamamın xarabaları altında çoxlu qadın qalıb. Yanvarın
31-i cümə axşamı günüydü və həmin gün
hamamlarda qadınların yuyunmaq növbəsi
idi... Rus-tatar məktəbi uçub. Şamaxının
yuxarı hissəsi - erməni məhəlləsi də dağılıb və cəmisi 30-40 ev salamat qalıb. Pravoslav kilsəsi, kazarmalar, xəzinədarlıq
binası dağılıb, türmə və qəza idarəsinin
binası zədələnib. Bu hissədə küçələr enli
olduğundan ölənlər azdır. 30 erməninin
və 200 müsəlmanın cəsədləri çıxarılıb.
Hesablamalara görə, uçqunların altında hələ 2 min adam qalmaqdadır.” Birinci hadisə yerinə Qafqaz dağlıq idarəsinin
tapşırığı üzrə mədən mühəndisi Şahqulu Mirzə gəldi. Onun apardığı araşdırmaların nəticələrinə əsasən ilk yazılar 1902ci ildə nəşr olundu, 1903-cü ildə zəlzələ
haqqında yazılan kitab işıq üzü gördü.
Baş verən böyük dağıntıların və qurbanların iki səbəbi təyin edildi. Birinci səbəb
Şamaxının çox hissəsinin zəif qruntlar
üzərində, yəni yumşaq, su ilə təmin edilmiş torpaqlarda yerləşməsi, ikinci səbəb
şəhərdəki tikinti işlərinin pis aparılması idi.
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Gənclər Günü (02.02.1997)
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yaradılmışdır
(11.02.1992)
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü (14.02.1992)
Azərbaycan Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (ECO –
Economic Cooperation Organization) üzvlüyə qəbul olunmuşdur
(16.02.1992)
Qaradağlı faciəsinin 30-cu ildönümü (17 fevral 1992)
Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)
Xоcalı sоyqırımı günü (26.02.1992)

ŞUŞA - 270 il

Azərbaycan xalqının yaradıcılıq dühasının möcüzəsi olan Şuşa şəhəri zəngin
və şanlı tarixi keçmişə malikdir. Mənsub olduğu xalqın tarixi ənənələrinin simvolu olan Şuşa qədim Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin (e.ə. ikinci minilliyin II yarısı birinci minilliyin əvvəlləri) əhatə dairəsinə daxil olan ən qədim yaşayış yerlərindən
birində yaranıb və daimi insan məskəninə çevrilib. Şuşa ətrafındakı qədim yaşayış yerləri, o cümlədən məşhur Cıdır düzündəki Şuşa mağarası (Üçmıx dağında)
bu yerlərin Azərbaycan ərazisində ən qədim insan düşərgələrindən biri olduğunu sübut edir. Şuşa Azərbaycan xalqı üçün son dərəcə müqəddəs, ziyarətgah qədər
əziz olan yurd yeridir. Çünki dünyanın bu füsunkar guşəsi bütün tarixi dövrlərdə
Azərbaycanın cənnəti olan aranlı-yaylaqlı bütün Qarabağın mərkəzi olmuşdur.
Düzənli-dağlı Qarabağ üçün, bütün Azərbaycan ellərindən ötrü uzun tarixi dövr ərzində uca, şiş dağlarbaşında səfalı bir yaylaq yeri olan Şuşa el arasında, xalqın təfəkküründə və ədəbiyyatında Şişə kimi də məşhur olmuşdur. XVIII əsrin ortalarına yaxın Azərbaycan ərazisində müstəqil xanlıqlar
dövrü başlandıqda qədim yurd yeri olan Şuşa yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoydu. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, Qarabağ xanı Pənahəlixan Cavanşir əsası 1752-ci ildə qoyulmuş Şuşanı möhkəm qalaya çevirdi və Pənahabad
adlandırdı. Qarabağ xanlığının paytaxtı Pənahabada-Şuşaya köçürüldü.
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Milli ədəbiyyat
Əməkdar mədəniyyət işçisi, nasir, publisist, filologiya elmləri doktoru
Rəhmanzadə Fazil Şamil oğlunun (09.02.1942) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi............106
Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, dramaturq, esseist, filosof
Mustаfаyеv Firuz Mustafa Qədimаlı оğlunun (Firuz Mustafa)
(18.02.1952) anadan olmasının 70 illiyi...................................................................107
Əməkdаr incəsənət хаdimi, yаzıçı Əzimzаdə Yusif Əhədulla oğlunun
(22.02.1917-06.03.1984) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi.............................................108
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, yazıçı-publisist Məhərrəmov Akif
Əli oğlunun (Akif Əli) (22.02.1952) anadan olmasının 70 illiyi.............................109

Dünya ədəbiyyatı
İngilis yazıçısı Dikkens Çarlzın (07.02.1812-09.06.1870)
аnаdаn оlmаsının 210 illiyi
Fransız yazıçısı Hüqo Viktor Marinin (26.02.1802-22.05.1885)
аnаdаn оlmаsının 220 illiyi
Fransız maarifçi filosofu Russo Jan Jakın (28.02.1712-02.07.1778)
аnаdаn оlmаsının 310 illiyi

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
AMEA-nın müxbir üzvü, professor, memar Qasımzadə Ənvər Əli oğlunun
(12.02.1912 -12.03.1969) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi.............................................110

Musiqi. Opera. Balet
Xalq artisti, xanəndə Aslanov Teyyub Şueyib oğlunun (06.02.1967)
anadan olmasının 55 illiyi ........................................................................................111
Xalq artisti, bəstəkar Mansurov Eldar Bəhram oğlunun (28.02.1952)
аnаdаn оlmаsının 70 illiyi.........................................................................................112

Teatr. Kino
Xalq artisti, rejissor Haşımov Məhərrəm Kazım oğlunun
(02.02.1912-02.05.1969) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi .............................................113
Əməkdar artist Mikayılova Sona Məmmədağa qızının anadan olmasının
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(02.02.1957) 65 illiyi
Хаlq аrtisti, rеjissоr Məmmədbəyоv (Məmmədbəyli) Lütfi Şahbaz oğlunun
(06.02.1927-01.02.2004) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi ...............................................114
Əməkdar artist Əliyev Vahid Əsgər oğlunun anadan olmasının
(07.02.1952) 70 illiyi
Əməkdar artist, aktrisa, “Floristika” İncəsənətə Dəstək İctimai Birliyinin
yaradıcısı Bağırzadə Suğra Sadiq qızının (10.02.1947)
anadan olmasının 75 illiyi .......................................................................................115
Əməkdar artist Cəfərov Əlvida Məhərrəm oğlunun (17.02.1947)
anadan olmasının 75 illiyi
Xalq artisti, aktrisa Cəfərxanova Roza Heydər qızının (23.02.1927-18.05.2010)
аnаdаn оlmаsının 95 illiyi ........................................................................................116
Əməkdar artist Quliyeva Gülsabah Əjdər qızının (26.02.1947) anadan olmasının
75 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperatoru, rejissor, ssenarist Quliyev Rafiq Səfər
oğlunun (27.02.1957) anadan olmasının 65 illiyi....................................................117

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əkbərov Akif Abbas oğlunun
(02.02.1952-12.08.1991) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi...............................................118
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şamoyev Firudin İsa oğlunun
(07.02.1962-13.04.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi...............................................119
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Rövşən Şəmil oğlunun
(22.02.1967-11.05.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...............................................120
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mahmudov Ərəstun İspəndi oğlunun
(23.02.1957-28.01.1992) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi..............................................121
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İsmayılov İnqilab Ələkbər oğlunun
(24.02.1962-12.06.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi..............................................122
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Hüseynov Elman Süleyman oğlunun
(28.04.1952-22.09.1993) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi..............................................123

İkinci Qarabağ Müharibəsi şəhidləri
Mayor Əliyev Asiman Vaqif oğlunun (01.02.1987-07.11.2020) аnаdаn оlmаsının
35 illiyi....................................................................................................................124
Leytenant Bağırov Süleyman Loğman oğlunun (01.02.1992-08.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi.......................................................................................124
Leytenant Qənbərli Elton Baba oğlunun (01.02.1997-20.10.2020) аnаdаn
оlmаsının 25 illiyi...................................................................................................125
Baş Gizir Ağayev Zülfü Ağalıoğlunun (01.02.1977-27.09.2020)
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аnаdаn оlmаsının 45 illiyi......................................................................................125
Gizir Vəlizadə Faiq Bayraməli oğlunun (01.02.1997-17.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................126
Əsgər Əsədzadə Zaur Teyyub oğlunun (01.02.2002-09.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi.....................................................................................126
Əsgər Nuriyev Hikmət Mübariz oğlunun (01.02.2002-28.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................127
Əsgər Rəhimli Ömər Rəşad oğlunun (01.02.2002-22.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................127
Əsgər Tapdıqov Azad Azər oğlunun (01.02.1997-09.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi.....................................................................................128
MAHHXHQ çavuş Ələsgərov Seymur Əli oğlunun (02.02.1992-29.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi......................................................................................128
Əsgər Novruzov Pərviz Natiq oğlunun (02.02.2002-03.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................129
Leytenant Əsgərov Elçin Yalçın oğlunun (03.02.1997-25.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................129
MAHHXHQ kiçik çavuş Babaşov Hikmət Firudin oğlunun
(03.02.1977-08.11.2020) аnаdаn оlmаsının 45 illiyi.............................................130
MAHHXHQ çavuş Əliyev Ramin Muxtar oğlunun (04.02.1977-28.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 45 illiyi......................................................................................130
Əsgər Nəcəfov Şamil Rəfi oğlunun (04.02.1997-01.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................131
MAHHXHQ Əsgər Göydağlı Ramazan Əbülfət oğlunun
(04.02.1997-28.10.2020) аnаdаn оlmаsının 25 illiyi.............................................131
Əsgər Cabbarov Səlim Qılman oğlunun (06.02.2002-02.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................132
Əsgər Kərimli Azad Elşad oğlunun (06.02.1997-16.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................132
Gizir Tarverdiyev Cabir Səmid oğlunun (08.02.1987-08.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi......................................................................................133
Əsgər Əliyev Gündüz Etibar oğlunun (08.02.2002-30.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................133
Əsgər Məhərrəmov Fərid Asif oğlunun (08.02.2002-05.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................134
Leytenant Nağıyev Murad Mayıl oğlunun (09.02.1997-11.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................134
Əsgər Həmidov Rəhim Ehdiram oğlunun (09.02.1997-12.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................135
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Əsgər Heydərov Əli Vaqif oğlunun (09.02.2002-29.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................135
Əsgər Mustafayev Elnur Nəcəf oğlunun (09.02.2002-30.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................136
Əsgər Allahverdiyev Kənan Mərdanoğlunun (10.02.2002-03.10.2020)
аnаdаn оlmа-sının 20 illiyi.....................................................................................136
MAHXHHQ Əsgər İsgəndərov Mikayıl Vəkil oğlunun
(10.02.1997-03.10.2020) аnаdаn оlmаsının 25 illiyi.............................................137
Əsgər Salayev Amid Yadulla oğlunun (10.02.2002-04.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................137
Mayor Hacıyev Ramid Nəriman oğlunun (11.02.1987-16.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi......................................................................................138
Əsgər Cəfərov Rahid Namik oğlunun (11.02.2002-03.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................138
Əsgər İbrahimov Əli Bəxtiyar oğlunun (11.02.2002-14.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................139
Əsgər Vəliyev Murad Süleyman oğlunun (11.02.1997-27.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................139
MAHHXHQ çavuş Həsənov Fariz Şahin oğlunun (12.02.1987-13.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi......................................................................................140
MAHHXHQ Əsgər Ağayev Ramiq Təhsin oğlunun (12.02.1992-19.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi......................................................................................140
MAHHXHQ Əsgər Nuri Xəyal Şakir oğlunun (12.02.1997-04.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................141
Əsgər Kərimov Ayaz Azər oğlunun (12.02.2002-14.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................141
Əsgər Məmmədov Rəhman Natiq oğlunun (13.02.1997-09.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................142
MAHHXHQ Əsgər Bayramov Osman Zeyqəm oğlunun
(13.02.1987-04.10.2020) аnаdаn оlmаsının 35 illiyi.............................................142
Gizir Ələkbərov Allahverdi Məzahir oğlunun (15.02.1987-11.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi......................................................................................143
Əsgər Məmmədzadə Əli Turan oğlunun (15.02.2002-12.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................143
Əsgər Şahmarlı Elvin Malik oğlunun (15.02.2002-13.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................144
Leytenant Əliyev İbrahim Mustafa oğlunun (17.02.1997-30.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................144
Leytenant Əsgərov Musa Əlifağa oğlunun (17.02.1997-28.09.2020)
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аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................145
MAHHXHQ Əsgər Hümbətov Səfayət Ələddin oğlunun
(17.02.1987-28.09.2020) аnаdаn оlmаsının 35 illiyi.............................................145
Əsgər Eissavi Muhammad Mazen oğlunun (18.02.2002-09.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................146
Əsgər Dostuyev Elçin Murad oğlunun (18.02.2002-13.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................146
MAHHXHQ Əsgər İbrahimov İbrahim Etibar oğlunun
(18.02.1992-30.10.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi.............................................147
Əsgər İbrahimov Röyal Qulam oğlunun (19.02.2002-02.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................147
MAHHXHQ Əsgər Nəzərov Emin Zahir oğlunun (20.02.1992-30.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi......................................................................................148
Əsgər Səmədli Vüqar Vaqif oğlunun (20.02.1992-03.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi......................................................................................148
MAHHXHQ Əsgər Süleymanov Fizuli Bahadur oğlunun
(20.02.1992-30.09.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi.............................................149
MAHHXHQ Əsgər Seyidov Şahmar Fikrət oğlunun
(21.02.1997-12.10.2020) аnаdаn оlmаsının 25 illiyi.............................................149
Baş leytenant Sadıqlı Məmmədhəsən Meydan oğlunun
(21.02.1992-27.10.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi.............................................150
Əsgər Əkbərzadə Valeh Asim oğlunun (22.02.1997-05.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................151
Leytenant Atakişiyev Tərlan Dərgah oğlunun (23.02.1977-24.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 45 illiyi......................................................................................151
Leytenant Zeynalov Məhəmməd Bəxtiyar oğlunun (23.02.1997-16.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................152
MAHHXHQ kiçik çavuş Məmmədov İlham Elxan oğlunun
(23.02.1992-27.09.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi.............................................152
Əsgər İrapov İsmayıl Nəsrulla oğlunun (23.02.2002-04.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................153
Leytenant Həmzəyev Mərhəmət Rizvan oğlunun (24.02.1997-27.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................153
Əsgər Süleymanov Vasif Akif oğlunun (24.02.2002-06.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................154
Əsgər Əhmədov Rəvan Yafət oğlunun (25.02.2002-2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................154
Əsgər Xələfov Cəmil Fikrət oğlunun (25.02.1997-08.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................155
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Əsgər Mikayılov Şöhrət İkram oğlunun (26.02.2002-31.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................155
Əsgər Əliyev Elvin Bəhruz oğlunun (26.02.1997-14.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................156
Gizir Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlunun (27.02.1992-13.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi......................................................................................156
Leytenant Göyüşov Sərvan Mehman oğlunun (28.02.1997-27.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................157
Əsgər Hacıyev İsrayıl Səməd oğlunun (28.02.2002-28.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi......................................................................................157
Əsgər Səmədov Kamran Ceyhun oğlunun (28.02.1997-31.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi......................................................................................158

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
Əməkdar hüquqşünas Həsənova Südabə Cəmşid qızının (05.02.1947)
anadan olmasının 75 illiyi
İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi
siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri Axundov Vahid Cümşüd
oğlunun (09.02.1942) anadan olmasının 80 illiyi..................................................159
Hüquq elmləri doktoru, professor Cavadov Fuad Musa oğlunun
anadan olmasının 65 illiyi (10.02.1957)
Amerika dövlət xadimi Vaşinqton Corcun (22.02.1732-14.12.1799)
аnаdаn оlmаsının 290 illiyi
General-mayor Həmidov Məmmədşərif Həbibulla oğlunun
(23.02.1917-14.02.1969) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi...........................................160

Tarix
Tarix elmləri namizədi Yaqublu Nəsiman Qara oğlunun anadan olmasının
(22.02.1962) 60 illiyi..............................................................................................161

Fəlsəfə. İqtisadiyyat
SSRİ-nin fəxri neftçisi, texnika elmləri doktoru, professor Quliyev İsrafil Piri
oğlunun (13.02.1917-28.10.1981) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi..............................162
Professor, fəlsəfə elmləri doktoru Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlunun (15.02.1932)
anadan olmasının 90 illiyi.......................................................................................163
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlunun (22.02.1952)
anadan olmasının 70 illiyi.......................................................................................164
103

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Görkəmli mədəniyyət xadimi, miniatür kitab muzeyinin təsisçisi və rəhbəri
Salahova Zərifə Teymur qızının (02.02.1932) anadan olmasının 90 illiyi...............165
Akademik, Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyаtşünаs Ахundоv Аğаmusа Ağası
oğlunun (02.02.1932-05.09.2015) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi.................................166
Şərqşünas alim, tarix elmləri doktoru Mustafayev Şahin Məcid oğlunun
(07.02.1962) anadan olmasının 60 illiyi...................................................................167
Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor, ədəbiyyatşünas
Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlunun (10.02.1927-26.06.1995)
аnаdаn оlmаsının 95 illiyi........................................................................................168

Coğrafiya. Geologiya
Əməkdar elm xadimi, coğrafiya elmləri doktoru Nəzərova Balacaxanım
Teymur qızının (25.02.1917-2006) anadan оlmаsının 105 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
Akademik, riyaziyyatçı alim İbrahimov İbrahim İbiş oğlunun
(28.02.1912-06.11.1994) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi..............................................169

Kimya. Biologiya. Tibb
Tibb elmləri doktoru, nevropotoloq Əfəndiyeva Fəridə Məmməd qızının
(06.02.1922) anadan olmasının 100 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, həkim-oftalmoloq
Qasımov Elmar Mustafa oğlunun (10.02.1962) anadan olmasının 60 illiyi
Virusoloq, baytarlıq elmləri doktoru Əliyeva Nəcibə Abbas qızının
(22.02.1927) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi
Akademik Sadıxov Kamil İsmayıl oğlunun (27.02.1927-08.07.2016)
anadan olmasının 95 illiyi........................................................................................170
AMEA-nın müxbir üzvü Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlunun (28.02.1942)
anadan olmasının 80 illiyi

Texnika. Mühəndis işi
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru Əliyev Rafiq Əziz oğlunun
(10.02.1942) anadan olmasının 80 illiyi...................................................................171

İdman
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Babanlı Tofiq Xanlar oğlunun
(14.02.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi
104

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
Kitabxanaşünas, pedaqoq, pеdаqоji еlmlər nаmizədi, dоsеnt Məmmədov
Mehmanəli Əkbər oğlunun (18.02.1957) anadan olmasının 65 illiyi......................172

Digər tarixi hadisələr
Gənclər Günü (02.02.1997)......................................................................................173
Siyəzən rayonu yaradılmışdır (02.02.1992)
Ümumdünya Xərçənglə mübarizə Günü (04.02.2005)
Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü (09.02.2004)
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yaradılmışdır (11.02.1992)
Vergi xidməti işçilərinin peşə bayramı (11.02.2005)
Ümumdünya Radio Günü (13.02.2011)
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü (14.02.1992)
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü (14.02.2013)
Azərbaycan Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (ECO – Economic Cooperation Organization) üzvlüyə qəbul olunmuşdur (16.02.1992)
Qaradağlı faciəsinin 30-cu ildönümü (17.02.1992)............................................174
Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi Günü (19.02.1986)
Bеynəlxalq Ana Dili Günü (21.02.1999)..................................................................175
Avtomobil yol işçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.02.2008)
Erməni silahlı qüvvələrinin Xоcalı şəhərində törətdiyi sоyqırımının
30-cu ildönümü (26.02.1992)...................................................................................176
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Yol: Tarixi-publisistik qeydlər
/F. Rəhmanzadə; Red. S.
Rəhmanzadə; Məsləhətçi.
H.Həsənov.– Bakı: Azərnəşr,
2012. – 669 s.; Əsrə bərabər
gecə: tarixi-publisistik
oçerklər /F.Rəhmanzadə; red.
S. İsmayılova.– Bakı: İşıq,
1991.– 331 s.; Həmkarım
haqqında bir neçə söz... Fazil Rəhmanzadə-75 /E.Nəzərli
//Qobustan: Sənət toplusu.–
2017.– №3.– S.–54-56;
Bizim Tahir: Dünya şöhrətli
rəssam Tahir Salahovun 90 illiyi münasibətilə
/F.Rəhmanzadə //Ekspress.–
2018.– 24-26 noyabr.– S.8-9;
“Ən böyük Niyazi, ondan böyük yox” /F.Rəhmanzadə //
Reytinq.– 2019.– 19 yanvar.–
S.15.
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Fazil Rəhmanzadə
1942
Fazil Şamil oğlu Rəhmanzadə 1942-ci
il fevral ayının 9-da Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. 199 saylı orta məktəbi bitirmiş,
1961-1965-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji İnstitutunun dil və ədəbiyyat
fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1959-cu ildə
“Azərbaycan bədən tərbiyəçisi” (“İdman”) qəzeti redaksiyasında korrektor
kimi başlamışdır. 1961-ci ildən “Bakı”
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, 1966-cı
ildən sonra isə uzun müddət redaksiyanın
Mədəniyyət və incəsənət şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Mətbuatda
müxtəlif səpkili yazılarla çıxış etmişdir.
Məqalə və resenziyaları Azərbaycandan
əlavə Moskva, Bolqarıstan, Özbəkistan,
Yuqoslaviya, Tacikistan, Türkiyə, İran,
Misir, İraq qəzet və jurnallarında da dərc
edilmişdir. Xüsusən onun “Jurnalistin cib
dəftərindən” rubrikası ilə çıxan səviyyəli
yazıları müəllifinə böyük şöhrət qazandırmışdır. Fazil Rəhmanzadə xeyli publisistik
kitabın müəllifidir. “Haradasa görüşmüşük”, “Gözəlliyə açılan pəncərə”, “Adın
yadigar qalsın”, “Ömür qısa deyil”, “Əsrə
bərabər gecə”, “Yol”, rus dilində “Tale
töhfəsi” («Дар судьбы»), “Doqquza qədər
say” və çox sayda kitablar bu qəbildəndir.
Müəllifin
Azərbaycan
incəsənət
və
mədəniyyətinin
ən
görkəmli
nümayəndələrinə həsr olunmuş iri həcmli
kitabları, habelə çox önəmli yaradıcı sənət
adamlarından söhbət açan sanballı məqalə
və resenziyaları oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. “Nəsibə Zeynalova”, “Nəğmə dolu könül” (Zeynəb Xanlarova haqqında), “Oxuyan ürəkdir”
(Lütfiyar İmanov haqqında), “Sənətkar
qüdrəti” (Şəmsi Bədəlbəyli haqqında),
“Bədəlbəylilər”, “Sən olmasaydın...” (Müslüm Maqomayev haqqında) və s. kitabları monumental yaradıcılıq məhsullarıdır.
1994-cü ildə Vaşinqtonun “Caan book”
şirkətinin nəşr evi F.Rəhmanzadənin
“Sən mənimsən, Azərbaycan” kitabını ingilis dilində amerikalı oxuculara çat-

Yazıçı-publisist
dırmışdır. Həmin əsər Azərbaycan tarixinin, varlığının real məna daşıyan
dövrlərinə diqqəti yönəldir.
O, ilhamlı yaradıcılıq fəaliyyətini yenə
də gənclik eşqi ilə davam etdirir. Son illərdə
onun “Yol” (ikinci hissə), “Bu isimdə bir
can...” (iki kitab) kimi fundamental bədiipublisistik əsərləri işıq üzü görmüşdür.
Fazil Rəhmanzadə “Jurnalistin cib
dəftərindən” rublikası altında xeyli kitabını çapdan buraxdırmışdır. “Haradasa görüşmüşük”, “Gözəlliyə açılan pəncərə”,
“Adın yadigar qalsın”, “Ömür qısa deyil”
və digər bu kitabları bu qəbildəndir. Fazil Rəhmanzadənin 2015-2016-cı illərdə
işıq üzü görmüş “Bu isimdə bir can...”
iki cidliyi özünün monumentallığı, misilsiz dəyəri ilə bədii ictimaiyyətin, elmi
dairələrin mühüm diqqətini cəlb etmişdir.
Azərbaycanın 20-ci yüzildəki intibahını
çox dəqiqliklə təsvirə gətirən müəllif həm
mövzusuna və həm də sərgilədiyi mühüm
vaxtlarına görə istəyinə nail olmuşdur.
2017-ci ilin ilk çağlarında görkəmli
publisist daha bir dəyərli kitabı ilə oxucularını sevindirmişdir. Bu görkəmli teatr və
kino aktyoru Ələsgər Ələkbərovun həyat
və yaradıcılığından söhbət açan “Dahiliyin sehri” kitabıdır. Həmin əsər də məşhur
qələm ustasının zəhmətinin bəhrəsidir.
Fazil Rəhmanzadə “Qızıl qələm”, “Dan
ulduzu”,
“Humay”,
“H.B.Zərdabi”
mükafatlarının laureatı olmuş, “Qızıl ürək” medalına layiq görülmüşdür.
F.Rəhmanzadə
Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adını daşıyır. Azərbaycan
Milli Yaradıcılıq Akademiyasının filologiya elmləri doktoru, professordur.
Fazil Rəhmanzadə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının, SSRİ Yazıçılar İttifaqının, SSRİ Teatr
Xadimləri İttifaqının, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının İdarə Heyətinin üzvü olmuşdur.
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Qara qutu: Pyeslər /Firuz
Mustafa; Red.: N.Hacızadə.–
Bakı: Araz, 2006.– 448 s.;
Mənəvi tələbatın inkişaf dialektikası /F.Q.Mustafayev.–
Bakı: Elm, 1989.– 110,[2] s;
book
Qloballaşma və mədəniyyət /
Firuz Mustafa; elmi red. Ə.F.
Abbasov; red. Ç.Rövşənqızı.–
Bakı: Araz, 2011.– 129, [1]
s..; Firuz Mustafa haqqında: [4
cildliyi : biblioqrafiya] /bədii
tərtibat. A.Mustafayev [dizayn]; [elmi red. B.Əhmədov;
buraxıl. məsul L.Musaqızı ;
red. H. Hüseynova; məsləhətçi
N.Əbdülrəhmanlı].– Bakı:
[Renessans-A], 2020.– 308
s.; Əsərləri: 40 cilddə / Firuz
Mustafa; [red. H.Hüseynova;
bədii tərtibatçı A. Mustafayev;
dizayner F. Mustafa].– Bakı:
[Renessans-A nəşriyyat evi],
[Teatr jurnalının nəşri], 2020.–
364 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Firuz_Mustafa

Firuz Mustafa
1952
Firuz Mustаfа (Mustafayev Firuz
Qədimalı oğlu) 1952-ci il fеvrаl ayının
18-də tаriхdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Gədəbəy rаyоnunun İsаlı кəndində ziyаlı
аiləsində аnаdаn оlmuşdur. (Amma
sənədlərdə onun doğum tarixi səhvən
gah həmin ilin iyun, gah da avqust ayı
göstərilmişdir). Firuz Mustаfа 1969-cu ildə
оrtа məktəbi, 1971-ci ildə Bakdakı 1 saylı texniki peşə liseyini bitirmişdir. O, əmək
fəaliyyətinə tikintidə və Bakı elektrik maşınqayırma zavodunda fəhlə kimi başlamışdır.
1975-ci ildə Аzərbaycan Pedaqoji Universitetin filоlоgiyа fаkültəsini bitirmiş, 1975-1977-ci illərdə təyinаt üzrə
Sааtlı rаyоnundа müəllim işləmişdir. Firuz Mustаfа 1977-1978-ci illərdə hərbi
хidmətdə оlmuş, tank komandiri olmuş, ordudan zabit kimi tərxis edilmişdir. O, 1978-80-ci illərdə Аz.TV-də
müхbir, Kinоlаşmа idаrəsində sərəncаmçı
dirеktоr, “Аzərbаycаn gəncləri” qəzеtində
хüsusi müхbir kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Firuz Mustаfа 1980-1984-cü illərdə
Аzərbаycаn ЕА Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, sоnrаkı
illərdə еlmi işçi, bаş еlmi işçi, hаbеlə fəlsəfə
kаfеdrаsındа dоsеnt vəzifəsində çalışmışdır.
Firuz Mustаfа Ali Diplomatiya Kollecinin ümumi işlər üzrə prorektoru, Bakı
Avrasiya Universitetinin elmi işlər və
xarici əlaqələr üzrə prorektoru və kafedra müdiri, habelə müхtəlif illərdə
“Mааrifçi” və “Mədəniyyət” qəzеtlərinin
bаş rеdаktоru vəzifəsində çаlışmışdır.
Firuz Mustаfа 1985-ci ildə fəlsəfə
üzrə nаmizədlik, 1992-ci ildə dоktоrluq
dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmişdir. (O zaman SSRİ Аli Аttеstаsiyа Şurаsı dаğıldığı
üçün diplоmu аlа bilməmişdir). 2002ci ildə Fəlsəfə və Hüquq İnstitunun Еlmi
Şurаsının qərаrı ilə оnа fəlsəfə еlmləri
dоktоru аdı vеrilmişdir. O, elmi və ya-

Nasir-dramaturq
radıcılıq fəaliyyəti ilə yanaşı pedaqoji işlə də məşğul olmuş, ölkənin əksər
ali
məktəblərində,
universitetlərdə
fəlsəfə, dünya ədəbiyyatı və türk xalqları mədəniyyəti üzrə mühazirələr demişdir.
Firuz Mustаfаnın ilk mətbu yazıları
“Azərbaycan gəncləri”, “Bakı”, “Kommunist”, “Tərəqqi”, “Elektrik” qəzetlərində,
“Müxbir”, “Təşviqatçı”, “Ulduz” jurnallarında çap olunmuşdur. İlk bədii kitabı
1985-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında, ilk
elmi monoqrafiyası 1989-cu ildə “Elm”
nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Firuz
Mustаfаnın onlarla еlmi və bədii kitаbı nəşr
еdilmiş, ssеnаriləri əsаsındа bir çox filmlər
çəkilmişdir. Əsərləri хаrici dillərə tərcümə
еdilmişdir. О, bir sıra xarici filоsоf, şair
və yаzıçılаrın əsərlərini (N.Bеrdyаyеv,
F.Nitsşе, S.Yesenin, A. Blok, V.Şukşin və
s), hаbеlə “Putin. Birinci şəхsdən” kitаbını
Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmişdir. Firuz Mustаfа 40-dan çox kitabın müəllifidir.
Uzun illər Az.Tv-də “İlğım” və “İdrak” verilişlərinin müəllifi və aparıcısı olmuşdur. Onlarla pyеsi müхtəlif dövlət
tеаtrlаrındа tаmаşаyа qоyulmuşdur. Firuz Mustаfаnın yazdığı mətnlərə görkəmli
bəstəkarlar-Xəyyam Mirzəzadə, Zabitə
Məmmədova, Tahir Əkbər, Şahid
Əbdülkərimov və b. musiqi bəstələmişlər.
Cəfər Cаbbаrlı adına, Humay,
Bеynəlхаlq Аvrаsiyа Fоndunun,Tеаtr
Хаdimləri İttifаqının mükаfаtlarına və 24
may 2019-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan
Fəlsəfə Cəmiyyətinin və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Аzərbаycаn Yаzıçılаr Birliyi drаmаturgiyа bölməsinin rəhbəri, “Tаc”
qəzеtinin və “Tеаtr” jurnаlının təsisçidir.
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Ədəbiyyat
Həmişə borcluyuq: bədii
sənədli nəsr, publisistika /Y.Ə.Əzimzadə; [red.
S.Hüseynova].– Bakı: Yazıçı, 1980.– 284 s.; O, qərib deyildi: roman /Y.Ə.Əzimzadə;
[red. M.Zeynalov].– Bakı:
Gənclik, 1981.– 269, [3]
s.; Mənim mahnılarım:
[povestlər və hekayələr]
/Y.Ə.Əzimzadə.– Bakı:
Azərnəşr, 1976.– 302 s.;
Skandinav dastanları /Tərcümə
edən: Y. Əzimzadə; Red.: N.
Sadıqova.– Bakı: Şərq-Qərb,
2006.– 248 s.

İnternetdə
arxiv.az/az/salamnews.
org/9856417 kitabmoz.com/
pa_tercuemci/yusif-əzimzadə
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Yusif Əzimzadə
1917-1984
Yusif Əhədulla oğlu Əzimzаdə
1917-ci il fevral ayının 22-də Bakıda anadan olmuşdur. 1930-1937ci illərdə natamam orta məktəbi bitirib N.Nərimanov adına Sənaye
Texnikumunun
elektrik-mexanika
şöbəsində təhsil almışdır.
1934-1937-ci illərdə həm də Bakı
şəhər rayonlarının elektrik yarımstansiyalarında işləmişdir. Tələbə ikən şeirləri
“Ədəbiyyat”, “Gənc işçi”, “Yeni yol”
və “Azərbaycan gəncləri” qəzetlərində
müntəzəm çap olunmuşdur. Əsərləri
müstəsna hallarda “Ə.Yusif”, yaxud
“Y.Əhədoğlu” imzaları ilə nəşr edilirdi.
1937-1939-ci illərdə Bakı hərbi
məktəbini leytenant rütbəsi ilə bitirmişdir. Qərbi Ukraynanın azad olunmasında, ağ finlərə qarşı döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1940-cı ildə xəstəliyinə
görə tərxis olunmuş, iki il “Abşeron kolxozçusu” qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, katib, 1942-1944cü illərdə isə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə,
“İnqilab və mədəniyyət” jurnalında ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
1944-1945-cü illərdə Azərbaycan
KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun Böyük Vətən müharibəsi
şöbəsində baş elmi işçi, 1945-1947ci illərdə M.Qorki adına Bakı Gənc
Tamaşaçılar Teatrında ədəbi hissənin
şöbə müdiri, 1948-1951-ci illərdə
“İnqilab və mədəniyyət” jurnalında
tənqid şöbəsinin müdiri, 1951-1952ci illərdə Azərnəşr və Uşaqgəncnəşrdə
Bədii ədəbiyyat şöbəsinin redaktoru, “İnqilab və mədəniyyət” jurnalı,
sonra “Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyalarında məsul katib, “Göyərçin” jurnalının məsul redaktoru, “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzetinin baş redak-

Nasir-dramaturq
toru, 1966-1971-ci illərdə “Ulduz”
gənclik jurnalında redaktorəvəzi,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyində bədii
tərcümə üzrə məsləhətçi, 1971-1978ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetində baş redaktor olmuşdur.
1971-ci ildə Bakı şəhəri və 26 Bakı
Komissarları adına rayon Sovetinin deputatı seçilmişdir. 1957-ci ildə “Anacan” pyesinə görə musiqili teatrların
ümumittifaq festivalının laureatı diplomuna layiq görülmüşdür. Keçmiş SSRİ
respublikalarının teatrlarında “Çiçəklər
səltənəti”, “Anacan”, “Nəsrəddin”, “Aprel səhəri” və “Qonşular” dram əsərləri
səhnəyə qoyulmuşdur. Onun tərcümə
etdiyi pyeslər (Konstantin Simonovun “Rus məsələsi”, Sergey Mixalkovun “Qırmızı qalstuk”, Y.Soloviçin
“Qəribə
dilənçi”,
O.Bodıkovun
“Qaraqum faciəsi”, Ş.Xusainovun
“Anam gəldi”) Azərbaycan teatrlarında səhnələşdirilmişdir. “Pravda”,
“İzvestiya”, “Trud” və “Literaturnaya qazeta” kimi mərkəzi qəzetlərdə
müntəzəm çıxış etmişdir. Ümumittifaq Yazıçılar İttifaqının V qurultayına nümayəndə seçilmişdir. Moldaviyada Azərbaycan mədəniyyəti
günlərində (1960), Bryansk, Voroşilovqrad və Qərbi Sibirin Tümen
vilayətində Sovet ədəbiyyatı günlərində
(1970, 1973, 1974) iştirak etmişdir.
SSRİ medalları və Azərbaycan
Ali
Soveti
Rəyasət
Heyətinin
Fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir. 1979-cu ildə Azərbaycan
SSR-in “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Yusif Əhmədulla oğlu Əzimzаdə
1984-cü il mart ayının 6-da Bakıda
vəfat
etmişdir.
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Milli ədəbiyyat

70
22 illiyi

Ədəbiyyat
M.Ə. Sabirin satira
sənətkarlığı: monoqrafiya /
Akif Ə.– Bakı: 1999.–146 s.;
Akif Əli: “Gördüm kinoaktyor kimi məşhurlaşıram...”
/A. Əli; müsahibəni apardı:
Məcidzadə, Anar // Ədalət.–
2012.– 5 dekabr.– S.8;
Akif Əli. Söz adamı /V. Ə.
Yusifli; red. P. Azər; naşir Ə.Əsədzadə.– Bakı:
Renessans-A, 2017.– 290 s.;
“Sənətətrafı çəkişmələr vaxtımızı, ömrümüzü aparır”:
/A.Əli; müsahibəni apardı: U.Qaraqızı //Ekspress.–
2018.– 2 noyabr.– S. 8-9;
Zirvədən zirvəyə gedən şərəfli
yollar /A.Əli //Olaylar.–
2018.– 2 noyabr.– S.14.; Söz
haqqı...: Millətin öz yeri, dinin
öz yeri... /A.Əli //Bakı xəbər.–
2019.– 21 avqust.– S. 11;

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Akif Əli

Akif Əli
1952
Akif Əli oğlu Əli (Akif Əli) 1952-ci
il fevral ayının 22-də Şuşa şəhərində,
hüquqşünas ailəsində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi Bakıda bitirmişdir. 1974cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı
İnstitutunda (indiki Bakı Slavyan Universiteti) ali təhsilini başa vurmuşdur.
1978-1987-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsində radionun Satira və yumor şöbəsində kiçik redaktor, redaktor və şöbə müdiri, televiziyanın isə
Gənclər üçün proqramlar baş redaksiyasının baş redaktoru vəzifələrində
çalışmışdır. Çoxlu sayda elmi və
bədii-publisistik məqalələrin, kinoteleradio
ssenarilərinin,
kitabların,
“Mozalan”
kinosüjetlərinin
və tərcümə əsərlərinin müəllifidir.
1989-cu ildə Bakı Ali Partiya
Məktəbinin əyani kursunu bitirmişdir. 1990-cı ildə “Vətən səsi” qəzetinin
yaradılmasında iştirak etmiş, 19911993-cü illərdə həmin qəzetin baş
redaktoru vəzifəsində çalışmışdır.
Elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda (indiki Dövlət
İdarəçilik Akademiyası) baş müəllim,
dosent, mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri (1992-1994) işləmişdir.
1988-ci ildə filologiya elmləri üzrə
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almış,
2000-ci ildə dosent elmi rütbəsi almışdır. 1974-1978-ci illərdə “Azərbaycan
film”, “Tacikfilm”, “Lenfilm” kinostudiyalarında filmlərə çəkilmişdir. “Uzun
müharibədə qısa görüşlər” (“Tacikfilm”) filmində Rüstəm, “Tütək səsi”

Yazıçı-publisist
filmində Tapdıq, “Arxadan vurulan
zərbə” filmində (“Azərbaycanfilm”)
Fazil və başqa obrazları yaratmışdır.
Akif Əli məhsuldar ədəbi fəaliyyət
göstərmiş - “Gözəlliyin qədrini bilək”
(1984), “Azərbaycanın müasir kinoaktyorları” (1984), “Unudulmaz yollar”
(1985), “Məhəbbət təranələri” (1989),
“Qaragöz oyunu” (1999), “M.Ə.Sabirin
satira sənətkarlığı” (1999, 2012),
“Öncə – vətəndir” (2003), “Böyük ömrün anları” (2004), “İdrak” (2007),
“Vətən mücadiləsi” (2011), “Azman”
(2013) kitabları çap olunmuşdur. Bunlardan başqa A.Qessenin “Olmuşlar,
düşüncələr”, V.Mayakovskinin “Taxtabiti”, M.Zoşşenkonun “Nəhs günü”,
J.B.Molyerin “Meşşanın zadəganlığı”,
A.Soljenitsinin “Matryonanın ocağı”, A. Çexovun “Hekayələr”, Qrimm
qardaşlarının “Bremen musiqiçiləri”,
M.Takaxasi
“Kəpənək
mövsümü”, M.Qelprin “Şam yanırdı” və
s. əsərləri tərcümə etmişdir. “Qızıl
qələm” mükafatı laureatı, “Məmməd
Araz” (“Kaspi” qəzeti) və “Dəfnə”
(Azərbaycan
Tərcümə
Mərkəzi)
ədəbi
müsabiqələrinin
qalibidir.
2013- cü ildə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif
edilmiş, 2015-ci ildə “Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq görülmüşdür. 1994-cü ildən Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri
vəzifəsində çalışır. II dərəcəli Dövlət
müşaviridir. AzTV-nin “Mədəniyyət”
kanalında “Zaman və məkan”, İTVdə isə “Vətənin səsi” televiziya proqramlarının müəllifi və aparıcısıdır.
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Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
110 Ənvər Qasımzadə
12 illiyi 1912-1969

Ədəbiyyat
Алескеров Г. А. Архитектура
Советского Азербайджана
// Архитектура республик
Закавказья. – М., 1951.–
С. 97-154; Касимзаде
Энвер Али оглы // Большая
советская энциклопедия:
[в 30 т.] / под ред. А.М.
Прохорова - 3-е изд. – М.:
Советская энциклопедия,
1969. – Т. 11. – С.496.
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Ənvər Əli oğlu Qasımzadə 1912-ci il
fevral ayının 12-də Bakı quberniyasının
Salyan şəhərində anadan olmuşdur. İlk
təhsilini Bakı Müəllimlər Seminariyasının nümunəvi məktəbində almış, 1930cu ilin dekabrında N.Nərimanov adına
Azərbaycan Sənaye Texnikumunun inşaat şöbəsini bitirmiş və M.Əzizbəyov
adına Azərbaycan Sənaye İnstitutuna göndərilmişdir. 1936-cı ildə burada ali təhsilini bitirmiş və mühəndismemar
ixtisasına
yiyələnmişdir.
1934-cü ildən əmək fəaliyyətinə başlamış, “Azəridövlətlayihə” təşkilatında
çalışmışdır. Həmin dövrdə həmçinin
Bakı İnşaat Texnikumunda dərs demişdir. 1941-ci ildə Azərbaycan SSR
Kommunal Təsərrüfatı Xalq Komissarlığı yanında Mənzil Kommunal
Baş İdarəsinin rəisi və eyni zamanda, Bakı İnşaat Texnikumunun direktoru vəzifələrinə təyin edilmişdir.
1946-cı ilin iyununda Azərbaycan
hökumətinin müraciəti əsasında hərbi
xidmətdən geri çağırılmışdır. 1947-ci
ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Memarlıq İşləri üzrə İdarəsinin
rəisi, 1951-1953-cü illərdə Bakı Şəhər
Soveti İcraiyyə Komitəsi sədrinin I müavini, 1953-1955-ci illərdə Tikinti naziri, 1955-1957-ci illərdə Dövlət Tikinti
Komitəsinin sədri, 1957-1959-cu illərdə
nazir - Dövlət Plan Komitəsi sədrinin
I müavini vəzifələrində çalışmışdır.
Ə.Qasımzadə 1959-cu ildə Azərbaycan Memarlar İttifaqına rəhbərlik etmiş,
1962-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutuna rektor təyin olunmuşdur. Onun
rektorluğu dövründə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Gəncə şəhərində filialı açılmış, avtomatika, sintetik materialların texnologiyası, metallurgiya və
poliqrafiya fakültələri təşkil edilmişdir.

Memar

Ənvər Qasımzadə 1964-cü ildə
memarlıq doktoru elmi adını almış,
1966-cı ildə professor, 1968-ci ildə
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. Onun
layihələri əsasında Bakıda, Gəncədə,
Daşkəsəndə, Xankəndində onlarca yaşayış evi və ictimai binalar ucaldılmışdır.
Bunlardan Bakının Azərbaycan
prospektindəki (keçmiş Hüsü Hacıyev
küçəsi), İnşaatçılar prospektindəki,
keçmiş Şimali Sovet meydanındakı,
Ağa Nemətulla küçəsindəki evləri, hazırda Gömrük Komitəsi və Maliyyə
Nazirliyinin inzibatı binalarını, Bakıxanov küçəsindəki Azərbaycan Tibb
Universitetinin əsas korpuslarını, metronun “Ulduz” stansiyasını və başqalarını yada salmaq kifayətdir. Ənvər
müəllim 60-dan çox elmi məqalənin və
7 monoqrafiyanın müəllifidir. Dəfələrlə
Bakı Şəhər Sovetinə və Azərbaycan
SSR Ali Sovetinə deputat, Azərbaycan
Kommunist Partiyasının Bakı Şəhər
Komitəsinə və Azərbaycan KP
Mərkəzi Komitəsinə üzv seçilmişdir.
“Qırmızı Bayraq”, “Qırmızı Ulduz”, I və II dərəcəli “Böyük Vətən
müharibəsi” ordenləri ilə və altı medalla təltif edilmişdir. “Əməkdar inşaatçı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ə.Qasımzadə 1969-cu il mart
ayının 12-də, 57 yaşında vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Bakı şəhərində və Salyandakı küçələrdən biri onun adını daşıyır.
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Musiqi. Opera. Balet
55
Teyyub Aslanov
9 illiyi 1967
Teyyub Şueyib oğlu Aslanov 1967ci il fevral ayının 9 da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1974-1984–cü illərdə
96 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
1984-1989-cu illərdə Azərbaycan
Dövlət Neft-Kimya İnstitutunun Neftmədən fakültəsində təhsil almışdır.
1985-1987-ci illərdə ordu sıralarında qulluq etmişdir.
Təhsilini 1989-1994-cü illərdə
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetinin musiqili teatr aktyorluğu ixtisası üzrə davam etdirmişdir.
1995-ci ildən Azərbaycan Muğam
üçlüyü və başqa ansambllarla bərabər
bir çox xarici ölkələrdə (ABŞ, Böyük
Britaniya, Almaniya, Fransa, Türkiyə,
Avstriya, Niderland, Yunanıstan, Polşa, Rumıniya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Tacikistan, İran və s.) konsert və festivallarda iştirak etmişdir.

Xanəndə
1999-cu ildən 2012-ci ilədək
37 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində
xanəndə sinfində (muğam, xalq və
bəstəkar mahnıları) dərs demişdir.
2009-cu
ildən
Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində müəllim işləyir. 20142017-ci illərdə orada baş müəllim kimi,
2017-ci ildən dosent kimi fəaliyyət
göstərir. 2018-ci il sentyabr ayından
“Muğam sənəti” kafedrasının müdiridir.
2015-ci ildə “”Bayatı-Şiraz” muğamının ifaçılıq təfsiri” adlı metodik tövsiyə kitabı dərc edilmişdir.
2007-ci ilin sentyabr ayındaAzərbaycan Respublikasının “Əməkdar artist”i
fəxri adına layiq görülmüşdür. 27 may
2018-ci ildə Azərbaycanın “Xalq artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
“Bayatı-şiraz” muğamının ifaçılıq təfsiri : bakalavr hazırlığı üçün “İxtisas” fənni üzrə metodik tövsiyə /T.Ş.Aslanov; red. C.X.Əkbərov; Azərb. Resp.
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti.– Bakı: [s. n.], 2015.– 39 s.
“Səslərin ətri olur, rəngi olur, dadı olur...”: 50 yaşını qeyd edən xanəndə Teyyub Aslanovun ifalarının ruhu da var /T. Aslanov: müsahibəni apardı Lalə //
Mədəniyyət.– 2017.– 3 fevral.– S. 12.
“Bizi birləşdirən mədəniyyət”də növbəti musiqili efir /Lalə // Mədəniyyət.– 2020.– 12 iyun.– S.3.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Teyyub_Aslanov
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Musiqi. Opera. Balet
70
Eldar Mansurov
illiyi 1952

Ədəbiyyat
Mansurov, E. Muğam
düşüncələrim / E.Mansurov.–
Bakı, İrşad nəşriyyatı.– 1995.–
37 s.; Xatirələr / Mansurov, Məşədi Süleyman bəy,
tərt.ed. E.Mansurov.– Bakı,
EQ nəşriyyatı, 2005.– 139
s.; Mansurovlar: Azərbaycan
Respublikasının xalq artisti, görkəmli tarzən Bəhram
Mansurovun anadan olmasının 100 illiyinə ithaf edilir /E.Mansurov; elmi red.
İ.Rəhimli.– Bakı: Çaşıoğlu, 2011.– 285, [3] s.;
Bəhram Mansurov: xatirələr
və müsahibələr /A.Kənan;
red. P.Əlioğlu; məsləhətçi
E.Mansurov; [kitabın üz qabığını işləyən M. Orucov].–
Bakı: [Zərdabi], 2020.– 204
s.; Sahibkarlıqdan musiqiyə...:
Əsilzadələr /Z.Fərəcov //
Azərbaycan.– 2019.– 9 iyun.–
S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Eldar_Mansur
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Eldar Bəhram oğlu Mansurov
1952-ci il fevral ayının 28-də Bakıda, İçərişəhərdə məşhur tarzən Bəhram
Mansurovun ailəsində anadan olmuşdur. 1968-1972-ci illərdə Asəf Zeynallı
adına orta ixtisas musiqi məktəbinin fortepiano sinfində, 1974-1979-cu illərdə
Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq
fakültəsində professor Cövdət Hacıyevin sinfində təhsil almışdır. Kiçik fortepiano prelüdiyaları ilə yaradıcılığa başlayan Eldar Mansurov çoxjanrlı
əsərlər: fortepiano pyesləri, xor üçün
müxtəlif janrlı musiqilər, instrumental əsərlər, simfoniyalar, marş, kantatalar yazmağa başlamışdır. Bu janr
müxtəlifliyi bəstəkarın inkişafına böyük zəmin yaratmışdır. Muğam mövzusu bəstəkarın yaradıcılığında önəmli
yer tutur. Atasının əziz xatirəsinə həsr
etdiyi “Bəhramnamə” simfoniya yaradıcılığında növbəti mərhələ oldu. Bir
zamanlar Bəhram Mansurovun ifa etdiyi muğamlardan istifadə edərək,
bəstəkar yeni janr-“sinforokmuğam”
yaratdı. Bu yenilik tək ölkəmizdə deyil,
həm də dünyanın bir çox ölkələrində
musiqisevərləri heyran etdi. Eldar
Mansurov klassik janra da müraciət etmiş və bir çox əsərlər yaratmışdır. Belə
ki, bəstəkar “Kleopatra”, “Olimp”
rok-baletlərinin, “Yeddi gözəl” rokoperasının, 5 simfoniya, 2 simfonik
poema, violin və orkestr üçün konsert,
“Mahur-hindi” simfonik muğamının,
kamera instrumental və xor əsərlərinin,

Bəstəkar
həmçinin xeyli sayda filmlərə və teatr tamaşalarına yazılmış musiqilərin
müəllifidir. Bəstəkarın daha bir uğuru
“Bayatılar” mahnısıdır. Onlarla ölkədə,
onlarla ifaçı tərəfindən, müxtəlif
dillərdə səslənən bu mahnı ona dünya
şöhrəti gətirmişdir. Yaradıcılığının əsas
hissəsini təşkil edən mahnılar : “Halımı
sorma”, “İstəmirəm”, “Oyna gözəl”,
“Yarı məndə, yarı səndə”, “Ay yalançı”,
“Karvan”, “Xan qızı”, “Uzaqlıq”, “Bu
sevgi”, “Gecələr keçir”, “Mən aydan
gəlmişəm”, “Sən hardasan”, “Namə yaz
göndər”, “Qara gözlüm” və yüzlərcə
bu kimi əsərlər xalqımız tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş və sevə-sevə
dinlənilmişdir. 1981-ci ildən SSRİ və
Azərbaycanın Bəstəkarlar, 1999-cu
ildən Azərbaycan Kinematoqrafçılar
İttifaqlarının üzvüdür. 2007-2012-ci
illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin katibi vəzifəsində
işləyib. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 2005-ci
ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”, 2012ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq
görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür. Eldar Mansurov bir tədqiqatçı kimi muğamların tarixi ilə maraqlanmış, 1987ci ildə Səmərqənd şəhərində keçirilən
Beynəlxalq Muğam simpoziumunda
“Muğam adlarının yaranma tarixi” adlı
elmi məqaləsi ilə çıxış etmişdir. Sonralar bu yazıların bir çoxu müəllifin
“Muğam düşüncələrim” adlı kitabında toplu şəklində çap olunmuşdur.
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110 Məhərrəm Haşımov
illiyi 1912-1969

Ədəbiyyat
Ömrün səhifələri = Страницы
жизни = Pages of Life /
Azərbaycan Teatr Xadimləri
İttifaqı; rus dilinə tərc.
S.Məmmədzadə; ing. dilinə
tərc. L.Məmmədova; tərt.:
Ç.Ələsgərli, K.Cəfərzadə,
A.Qafarova; mətnin
müəl. Ç.Ələsgərli; red.
K.Cəfərzadə.– Bakı: Elm və
Təhsil, 2013.–79 s.;
Xəlilzadə, F. Xalqa və sənətə
xidmət missiyası: Məhərrəm
Haşımov - 100 /F.Xəlilzadə //
Azərbaycan.– 2012.– 3 fevral.– S.7.;
Rəhimli, İ. Məhərrəm Haşımov //Rəhimli İ. Azərbaycan
teatr tarixi.– Bakı, 2005.–
S.354.; Zeynalov, P. Əbədi
sənət üçün / P.Zeynalov //
Mədəni həyat.– 2012.– №
2.– S.60-61; Novator rejissor:
Xalq artisti Məhərrəm Haşımovun kompozisiya bacarığı bu gün də sənət tədrisində
öyrənilir //Mədəniyyət.–
2017.– 17 iyun.– S.15.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məhərrəm_Haşımov

Məhərrəm Kazım oğlu Haşımov 1912-ci il fevral ayının 2-də Bakıda anadan olmuşdur. O, 1936-cı
ildə A.V.Lunaçarski adına Moskva
Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunu bitirmişdir. 1944-cü ilə qədər Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında rejissor və baş rejissor işləmişdir.
Məhərrəm Haşımov Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində Şillerin “Qaçaqlar”,
Cəfər Cabbarlının “Aydın” kimi tamaşalarına quruluş vermişdir. Rejissor
1937-ci ilin repressiyalari dövründə
müəyyən təzyiqlərə məruz qalsa da,
sənət prinsiplərinə sadiq çıxmışdır.
1948-ci ildən 1951-ci ilə qədər
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında
baş rejissor və direktor vəzifələrində çalışmışdır. Onun Azərbaycan Dövlət Rus
Dram Teatrında rejissorluq fəaliyyətinin
əsas məğzində müasir fəlsəfi-realist
teatr yaratmaq məqsədi dururdu.
Rejissor “Döngədə ev” (Tur qardaşları, 1949), “Xəzər üzərində şəfəqlər”
(İmran Qasımov, 1950), “Balıqçı oğlu”
(Vilis Latsis, 1953), “Dəniz cəsurları
sevir” (İmran Qasımov və Həsən
Seyidbəyli, 1954), “Kino çəkilir...”
(Edvard Radzinski, 1966), “Teleqramla hekayət” (V.Osipov, 1966), “Milyonçu qadın” (Bernard Şou, 1966),
“İntervensiya” (Lev Slavin, 1967),
“Ənənəvi toplanış” (Viktor Rozov,
1968) tamaşalarına quruluş vermişdir.
Məhərrəm Haşımov 1951-1956-cı
illərdə Azərbaycan Dövlət Opera və

Rejissor

Balet Teatrında işləmişdir. O, 1956cı ildən 1960-cı ilə kimi yenidən Rus
Dram Teatrına göndərilmiş və baş rejissor olaraq fəaliyyət göstərmişdir.
Rejissor fasilələrlə 20 ildən artıq bir
müddətdə Rus Dram Teatrında çalışmışdır. Məhərrəm Haşımov uzun illər
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
Məhərrəm Haşımov 60-cı illərin
birinci yarısında Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasına rəhbərlik etmiş, onun fəaliyyəti
dövründə “Bizim küçə”, “Leyli və
Məcnun”, “Böyük dayaq”, “Əmək və
qızılgül”, “Telefonçu qız”, “Əhməd haradadır?”, “Möcüzələr adası”, “Romeo
mənim qonşumdur”, “Sehirli xalat”
bədii, bir çox sənədli filmlərə çəkilmişdir.
Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət
xadimi” (1940), “Azərbaycan SSR xalq
artisti” (1954) fəxri adlarına, Stalin (3-cü
dərəcə) (1951) və Mirzə Fətəli Axundov
adına Azərbaycan SSR dövlət mükafatlarına (1969), “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeninə (1959) layiq görülmüşdür.
Məhərrəm Haşımov 1969-cu ildə,
57 yaşında vəfat etmişdir.
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Lütfi Məmmədbəyli
illiyi 1927-2004

Ədəbiyyat
Kazımzadə, A. Özünə
əbədilik qazanmış sənətkar
/A.Kazımzadə //Kaspi.–
2013.– 29 iyun-1 iyul.– S.23;
Mükərrəmoğlu, M. Qayğıkeş insan, pedaqoq, görkəmli
rejissor /M.Mükərrəmoğlu //
Xalq qəzeti.– 2012.– 12 fevral.– S.5; Rəhimli, İ. Lütfi Məmmədbəyov / İ.Rəhimli
// Azərbaycan teatr Ensiklopediyası: 3 cilddə.– Bakı,
2017.– C.2.– S.240-241; Yaddaşlarda yaşayır: Xalq artisti Lütfi Məmmədbəylinin
səhnə həyatının unudulmaz
məqamları /M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan.– 2017.– 8 fevral.– S.7.

İnternetdə
www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2012/
fevral/231115.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Lütfi_ Məmmədbəyli
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Lütfi Şahbaz oğlu Məmmədbəyli
1927-ci il fevral ayının 6-da Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur. 1943-1947ci illərdə Teatr Texnikumunda təhsil almışdır. 1947-ci ildə oranı bitirdikdən
sonra bir müddət Musiqili Komediya Teatrında fəaliyyət göstərmiş, 40cı illərin sonunda teatr müvəqqəti
olaraq bağlandığından Gənc Tamaşaçılar Teatrının truppasına daxil olmuşdur. Burada çalışarkən Bakıda o vaxtkı 26-lar Mədəniyyət Sarayında dram
dərnəyinə rəhbərlik etmişdir. 30 ildən
sonra 1961-ci ildə Xalq Teatrı statusu alan bu dərnəkdə Azərbaycan aktyorlarının bir neçə nəslini yetirmişdir.
1961-1966-cı illərdə Mirzağa Əliyev
adına İncəsənət İnstitutunun rejissorluq
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Lütfi Məmmədbəyli 1961-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli
Dram Teatrına dəvət olunmuş və ömrünün sonunadək burada çalışmışdır.
Bu teatrın səhnəsində bir neçə tamaşanın quruluşçu rejissoru da olmuşdur.
L.Məmmədbəylinin teatrla yanaşı, Azərbaycan televiziyasında və kinodakı fəaliyyəti də uğurlu olmuşdur.
O, 60-dan çox televiziya tamaşasının, o cümlədən “Göz həkimi”, “Yağışdan sonra”, “Səninlə sənsiz”, “Yad
qızı” kimi əsərlərin rejissoru olmuşdur. L.Məmmədbəylinin kinoda oynadığı iri və kiçik rollar da yaddaqalandır. Onun çəkildiyi “Bəxtiyar”,
“Qızmar günəş altında”, “O olmasın,
bu olsun”, “Səhər” kinofilmlərində yaratdığı obrazlar özünəməxsus yer tutur. Lütfi Məmmədbəyli respublikamızda televiziya serialları çəkən

Rejissor

ilk rejissordur. 1993-cü ildə tanınmış yazıçı Əlibala Hacızadənin “İtkin gəlin” əsəri əsasında 12 seriyalı
filmə quruluş vermişdir. Bundan sonra 6 seriyalı “Dodaqdan qəlbə” (1998),
yenə də 6 seriyalı “Yağışdan sonra” (1998) seriallarını çəkmiş, tamaşaçılarının ixtiyarına təqdim etmişdir.
O, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetinin professoru kimi pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir.
Lütfi Məmmədbəyli 1953-1976-cı
illərdə filmlərin Azərbaycan dilinə
dublyaj olunmasında bir aktyor kimi
də çox məhsuldar iştirak etmişdir. Eyni
zamanda, respublika teleradio yayımlarında kamera, mikrofon qarşısında mahir aparıcılardan biri olmuşdur. Dövrün
məşhur televiziya verilişləri - “Səhər”
musiqili informasiya proqramı, “Teatr
görüşləri”, “Sənətkar və zaman”, “Aktyorlar, rollar” məhz L.Məmmədbəylinin
səyi, istedadı, aparıcılığı sayəsində
illərlə ekran ömrü yaşamış, tamaşaçı alqışı, sevgisi qazanmışdır.
Lütfi
Məmmədbəylinin
milli mədəniyyətin inkişafı sahəsindəki
xidmətləri yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, müxtəlif illərdə bir sıra mükafatlara (“Qızıl Dərviş” mükafatı) və 1991ci ildə “Xalq artisti” fəxri adına layiq görülmüş, 1997-ci ildə müstəqil
Azərbaycanın ali mükafatı olan
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Lütfi Şahbaz oğlu Məmmədbəyli
2004-cü il fevral ayının 1-də
vəfat
etmişdir.
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Suğra Bağırzadə
1947
Suğra Sadiq qızı Bağırzadə 1947-ci
il fevral ayının 10-da anadan olmuşdur.
İxtisasca mühəndisdir. “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında texniki şöbənin
böyük mühəndisi vəzifəsində işləyir.
O, uşaqlıqdan həyatını incəsənətə bağlamışdır. Onun ifasında “Cücələrim”
mahnısı doğma Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da tanındı. Özünün
aktyorluq istedadına görə uğurla kinoda çəkilib. S.Bağırzadə “Yollar və
küçələrlə” (1963), “Ulduz” (1964),
“Alma almaya bənzər” (1975), “Şir
evdən getdi” (1977), “Tələ” (1990),
“Yuxu” (2001), “Güllələnmə təxirə
salınır!...” (2002), “Sonuncu şahid”
(2004), “Qəmbər Hüseynli” (2007),
Şərəf məktubu (qısametrajlı, 2020)
filmlərində, “Həyat sən nə qəribəsən”
(2013) teleserialında rol alıb. Onun
əvvəllər güllərlə işləmək həvəsi kimi
başlanan hobbisi tədricən daha bir
peşəyə keçdi. Təbii güllərdən yaratdı-

Aktrisa
ğı kompozisiyalar ona floraçı-rəssam
şöhrətini gətirib. “Floristika” İncəsənətə
Dəstək adlı ictimai birliyin yaradıcısıdır.
29 iyun 2015-ci ildə türk dünyası mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə
və
Azərbaycan-Türkiyə
qardaşlıq münasibətlərinin inkişafındakı
xidmətlərinə görə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının “Fəxri Doktoru” adına layiq görülmüşdür.
2016-cı ildə Türk dünyası mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə görə Beynəlxalq
Mükafatlar Komitəsinin “Qızıl Ulduz”
və “Türk Dünyasında İlin Mədəniyyət
Adamı”, Beynəlxalq Təltiflər İttifaqının Birləşmiş Millətlərin İctimai mükafatlarına, “Fayda, şərəf
və şöhrət” ordeninə və 2018-ci ildə
“Tərəqqi” medalına layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
Əməkdar artist Suğra Bağırzadə:”Son çəkilən filmlərdə qadın obrazları ya yoxdur, ya da olduqca məhduddur” /S.Bağırzadə; müsahibəni apardı: Nüşabə
// Palitra.–2012.– 4 iyul.– S.15.
“Vaxt tapan kimi qocalacam”: Suğra Bağırzadə: “İnsan yaşayırsa, içində yaratmaq eşqi varsa, o, bütün arzularına çatmış sayılmaz” /S.Bağırzadə;
müsahibəni apardı X.Rəis // Kaspi.–2015.– 22 iyul.– S.12.
Suğra Bağırzadə: İsi Məlikzadə məndən xahiş etdi ki, bu rola çəkilim... /S. Bağırzadə; müsahibəni apardı S.Əşrəf // Ədəbiyyat qəzeti.–2017.– 12 avqust.–
S.18-19.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Suğra_Bağırzadə
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Roza Cəfərxanova
illiyi 1927-2010
23

Ədəbiyyat
Roza Cəfərxanova // Naxcıvan Ensiklopediyası.– AMEA,
Bakı.– 2002.– S.80;
Rəhimli, İ. Roza Cəfərxanova
/İ.Rəhimli // Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: 3 cilddə.–
C.3.– Bakı, 2017.– S.133.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Roza_Cəfərxanova
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Roza Heydər qızı Cəfərxanova
1927-ci il fevral ayının 23-də Ordubad rayonunda anadan olmuşdur. On
dörd yaşından dram dərnəyində çıxış etmişdir. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra o vaxt Ordubadda yenicə açılmış Dövlət Dram Teatrında (1949cu ilin əvvəllərində bağlanıb) aktrisa
kimi çalışmağa başlamışdı. Bu teatrda
Üzeyir bəy Hacıbəyovun “Arşın mal
alan” (Asya), “O olmasın, bu olsun”
(Gülnaz), “Ər və arvad” (Minnət xanım) operettalarında, Səməd Vurğunun “Vaqif” (Gülnar), Abdulla Şaiqin “Vətən” (Gözəl), Səməd Vurğunun
“Fərhad və Şirin” (Şirin), Süleyman
Sani Axundovun “Eşq və intiqam”
(Qəmər) dramlarının tamaşalarında
oynayıb. 1945-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artisti
fəxri adına layiq görülüb. Roza Heydər
qızı Cəfərxanova 1948-ci ilin oktyabrından Naxçıvan teatrında işləmişdir.
15 noyabr 1984-cü ildə Azərbaycan
SSR Əməkdar artisti və 28 oktyabr
2000-ci ildə Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2002-ci ildə
isə Prezident təqaüdçüsü olmuşdur.
Aktrisa iki yüzdən artıq lirik, dramatik və komik rolda səhnəyə çıxıb.
Dram əsərlərinin tamaşalarında Pəri
(“Pəri cadu”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev), Yetər (“Hacı Qəmbər”, Nəcəf
bəy Vəzirov), Cəvahir (“Nakam qız”,
Aleksandr Şirvanzadə), Ana (“Astana”,
Aleksandr Dudarev), Həyat (“Həyat”,
Mirzə İbrahimov), Pəri, Susanna,

Aktrisa
Dilbər, Sitarə, Sona, Solmaz, Yaxşı (“Solğun çiçəklər”, “Aydın”, “Sevil”, “Nəsrəddin şah”, “1905-ci ildə”,
“Od gəlini” və “Almaz”, Cəfər Cabbarlı), Kabato (“Xanuma”, Aksenti Saqareli), Zəhra, Çin qızı (“Şeyx Sənan”
və “Səyavuş”, Hüseyn Cavid), Pəri
(“Qız atası”, Əfqan Əsgərov), İradə
(“Göz həkimi”, İslam Səfərli), Hökmdar (“Pompeyin Qafqaza yürüşü”,
Nəriman Həsənzadə), operettalarda
Sənəm, Xala (“Məşədi İbad” və “Arşın
mal alan”, Üzeyir bəy Hacıbəyov), Züleyxa (“Ulduz”, Sabit Rəhman və Süleyman Ələsgərov), Səlbi (“Beş manatlıq gəlin”, Məmməd Səid Ordubadi və
Səid Rüstəmov), Şölə xanım (“Özümüz
bilərik”, Şıxəli Qurbanov və Süleyman
Ələsgərov) səhnə obrazları aktrisanın
daha uğurlu yaradıcılıq işləri sayılır.
Cəfərxanova
Roza
2010-cu
il may ayının 18-də Naxçıvan
şəhərində vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycanın kino
xadimlərinin təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 1 avqust 2018-ci
il //Azərbaycan.– 2018.– 2 avqust.– S.3.; Kinooperator Rafiq Quliyev Moskvada medala
layiq görülüb // Mədəniyyət.–
2019.– 4 oktyabr.– S.4.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Rafiq_Quliyev_(operator)

Rafiq Quliyev
1957
Rafiq Səfər oğlu Quliyev 1957-ci
il fevral ayının 27-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1975-ci ildən
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
işləyir. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunu, 1987-ci ildə Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun “Kinooperatorluq” fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Rejissor
M.Kosırevlə
çəkdiyi
“Gənc Mixailin görüntüsü” adlı diplom filmi xüsusi diqqət çəkərək Monreal film festivalında “Ən yaxşı film”
və “Ən yaxşı fantaziya” mükafatlarına layiq görülmüş və festival rəhbərliyi
tərəfindən “Tələbə Filmlərinin Ümumdünya Proqramı”na salınaraq London, Berlin, Rimini, eləcə də digər film
festivallarında nümayiş etdirilmişdir.
1991-ci ildən bədii filmlərin ali
dərəcəli quruluşçu operatorudur. Kinostudiyada çalışmaqla yanaşı 19992001-ci illərdə Türkiyənin STV kanalının Azərbaycan təmsilçiliyində
televiziya rəhbəri vəzifəsində çalışmış və Azərbaycanla bağlı həqiqətləri
dünyaya çatdıran “Xəzərdən dünyaya” verilişinin Asiya və Avropa
ölkələrinə yayımını təşkil etmişdir.
2001-ci ildə “Lider” televiziyasında “Azərbaycan” redaksiyasını yaratmış və 2001-2004-cü illər ərzində
müxtəlif səpkili 237 televiziya filminin
ərsəyə gəlməsinə rəhbərlik etmişdir.
1997-ci ildən Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Kino rejissoru və operator sənəti”

Rejissor
kafedrasında pedaqoji fəaliyyətlə
məşğuldur. 2005-ci ildən həmin kafedranın dosentidir. 2008-ci ildə
“Azərbaycan səssiz kinosunun təsvir
irsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Sənətşünaslıq
namizədidir. Onlarla elmi məqalənin,
tədris proqramı və metodik göstərişin,
dərs vəsaiti və dərsliyin müəllifidir.
2005-ci ildə Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb.
2013-cü ildə Serbiyanın Zlatibor şəhərində “Zlatibor-2013” idman
filmləri üzrə ikinci beynəlxalq film festivalında Rafiq Quliyevin “Çövkən”
filmi idmanda Azərbaycanın milli adətənənələrinin uğurla tamaşaçılara çatdırılmasına görə festivalın birinci mükafatına layiq görülmüşdür. 1 avqust
2018-ci ildə Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında xidmətlərinə görə,
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
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Akif Əkbərov
1952-1991
Akif Abbas oğlu Əkbərov 1952ci il fevral ayının 2-də Cəbrayıl rayonunun Balyand kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə 1 saylı Beyləqan
şəhər orta məktəbini bitirmişdir.
1970-ci ildə ordu sıralarına çağırılmış, 1972-ci ildə ordudan tərxis olunmuşdur. 1974-cü ildə Beyləqan rayon Daxili işlər şöbəsində polis nəfəri
kimi fəaliyyətinə başlamışdır. Sonuncu
iş yeri polis şöbəsinin dövlət avtomobil müfəttişliyi bölməsi olmuşdur. Akif
Əkbərov həmin bölmədə yol patrul
xidməti müfəttişi vəzifəsində işləmişdir.
1991-ci il avqust ayının 5-də
Beyləqan rayon Polis Şöbəsinin bir
qrup əməkdaşı Kəlbəcər rayonunun “Sarı yer” yaylağındakı mülki şəxslərin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün ezam olunan polislərin
arasında Akif Əkbərov da olmuşdur.
Erməni quldurları tez-tez yaylaqlara
qəfil basqınlar etdiyindən, polislərimiz
hər zaman sayıq olmağa çalışırdılar.

Milli Qəhrəman
Avqust ayının 12-i ermənilər Cermuq şəhəri tərəfdən “Sarı yer” yaylağına hücuma keçirlər. Əhalini qorumaq üçün polis işçiləri döyüşə girirlər.
Akif elə döyüş mövqeyi tutmuşdu ki,
ermənilər başlarını qaldırmağa belə macal tapmırdılar. Təxminən 6 saat davam
edən bu döyüşdə Akif Əkbərov xüsusilə
fərqlənmişdir. Düşmənin xeyli canlı
qüvvəsi məhv edilsə də qəfil düşmən
gülləsi Akifdən də yan keçməmişdir.
O, qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı Fərmanı ilə Əkbərov
Akif Abbas oğlu ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adına layiq görülmüşdür. Beyləqan rayonunda dəfn edilmişdir. Orada büstü qoyulmuşdur. Beyləqan rayonundakı küçələrdən biri onun adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əkbərov Akif Abbas
oğlu – yol keşik xidməti müfəttişi – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.– 1992.– 9 oktyabr.– S.1. (Ölümündən sonra).
Əkbərov Akif Abbas oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.53.
Əsgərov, V. Əkbərov Akif Abbas oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– Bakı, 2010.– S.73.
Seyidzadə, M. Əkbərov Akif Abbas oğlu /M.Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.50.
Azad Balyandın ruhu şad balası: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Akif Əkbərovun doğum gününə / Ə.Rəşid // Ədalət.–2021.– 4 fevral.– S.3.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Akif_Əkbərov
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Firudin Şamoyev
1962-1992
Firudin İsa oğlu Şamoyev 1962-ci
il fevral ayının 7-də Qazax rayonunda
anadan olmuşdur. Orta təhsilini doğma rayonunda almış, 1981-ci ildə hərbi
xidmətə
çağırılmışdır.
1983-cü ildə ordudan tərxis olunaraq Qazax rayonuna qayıtmış və
Təmir Tikinti İdarəsində çilingər
işləməyə
başlamışdır.
Firudin 1991-ci il iyul ayının 8-də
könüllülərdən ibarət dəstəyə yazılmış,
707 nömrəli hərbi hissədə minaatan
bölüyünün komandiri vəzifəsinə təyin
olunmuşdur. Qazax rayonunun Bağanıs Ayrım, Məzəm, Quşçu Ayrım və
digər kəndlərinin erməni faşistlərindən
müdafiəsi zamanı xüsusi qəhrəmanlıq
nümayiş etdirmişdir. Öz qayğıkeşliyi, mehribanlığı və cəsarəti ilə
komandirlərinin və cəbhə yoldaşlarının
hörmət və məhəbbətini qazanmışdır.
F.Şamoyev 1992-ci il aprel ayının 13-də Quşçu Ayrım kəndi
ətrafında gedən ağır döyüşlərdə

Milli Qəhrəman
qəhrəmancasına
şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 nömrəli Fərmanı ilə Şamoyev Firudin İsa oğlu ölümündən
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Qazax rayonundakı Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuş, rayondakı
orta
məktəblərdən
birinə
qəhrəmanın
adı
verilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Şamoyev Firuddin İsa
oğlu – sıravi –Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi
şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.–
1992.– № 13.– S.25. (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Şamoyev Firudin İsa oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– Bakı, 2010.– S.268.
Seyidzadə, M. Şamoyev Firudin İsa oğlu //Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.211.
Şamoyev Firudin İsa oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: Biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.– Bakı, 2008.–
S.193.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Firudin_Şamoyev
www.e-qanun.az/framework/7468
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyinin hərbi
qulluqçularına “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adı
verilməsi haqqında: [Hüseynov Rövşən Şəmil oğlu – sıravi – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və
ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından
müdafiə edilməsində gedən
döyüşlərdə qəhrəmanlıqla
vuruşaraq göstərdiyi şəxsi
igidlik və şücaətə, öz
müqəddəs əsgəri və xidməti
borcunu şərəflə yerinə
yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə]:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
16 sentyabr 1994-cü il //
Azərbaycan.– 1994.– 21 sentyabr.– S.1. (Ölümündən sonra).; Əsgərov, V. Hüseynov Rövşən Şəmil oğlu //
Əsgərov V. Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanları.– Yenidən
işlənmiş II nəşr.– Bakı,
2010.– S.124-125.

İnternetdə
http://veten-ugrunda.az/
milliqehremanlar/88hseynovrvn-ml-olu.html
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Rövşən Hüseynov
1967-1992
Rövşən Şəmil oğlu Hüseynov
1967-ci il fevral ayının 22-də Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində doğulmuşdur. 1984-cü ildə burada orta
məktəbi bitirdikdən sonra Ağdam rayon Mədəniyyət Evində işləmişdir.
1985-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fızika fakültəsinə daxil olmuş,
lakin ordu sıralarında hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1985-1987-ci illərdə hərbi
xidmətdə olmuş, qayıtdıqdan sonra
təhsilini davam etdirmişdir. Ölkəmizə
erməni təcavüzkarlarının hücumu başlayanda, Rövşənin təşəbbüsü ilə 1992ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin
iyirmi tələbəsi dövlət imtahanlarının
başlanmasına üç ay qalmış, təhsillərini
yarımçıq qoyaraq iki ay hərbi hazırlıq keçirlər. Sonra onlar ən qaynar
döyüş nöqtəsinə - Goranboya yollanırlar. Tələbə taqımı 703 saylı hərbi
hissəyə təhkim olunmuşdu. Ən ağır sınaq saatı Holandağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə olmuşdur. Holandağdan Ergəc, Mənəşli, Buzluq və
Şaumyana (Ağcakənd) nəzarət etmək
mümkün idi. Düşmənin 300-dən artıq əsgər və zabiti müasir hərbi texnika ilə silahlanaraq Holandağa hücuma
keçmişdi. 1992-ci il aprel ayının 28də ilk hücumun qarşısı məharətlə alınmışdı. Tələbə taqımı qarşısındakı bu
məğlubiyyətdən qəzəblənən düşmən
dörd gündən sonra daha böyük qüvvə
toplayaraq hücuma keçmişdi. Rövşənin
taqımı düşmənin iki zirehli texnikasını
və onlarla canlı qüvvəsini məhv etmiş-
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di. Düşmənin Holandağı alıb Çaykəndə
çıxmaq planı alt-üst edilmişdi.
1992-ci il mayın 11-də gedən
döyüşdə Mingəçevir bölüyünün 27 döyüşçüsü mühasirəyə düşmüşdü. Briqada komandiri onları mühasirədən
qurtarmaq üçün tələbə döyüşçülərə
müraciət etmiş və Mingəçevir bölüyünü mühasirədən çıxartsalar da, özləri
mühasirəyə düşmüşlər. Bu qeyribərabər döyüşdə tələbələrdən ikisi həlak
olmuş, bir neçəsi yaralanmışdı. Rövşən
vəziyyəti ani olaraq qiymətləndirmiş və
döyüş dostlarının əsir düşəcəyini görüb,
atəş nöqtəsini öz üzərinə götürmüşdü.
Onun pulemyotu düşmənin başına od
ələyirdi. Cəsur komandirin əmrilə döyüş dostları mühasirədən çıxmış, özü
isə qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 noyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə Hüseynov
Rövşən Şəmil oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir. Ağdam rayonunun Quzanlı kəndində dəfn edilmiş, Bakı Dövlət
Universitetində büstü qoyulmuşdur.
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Ədəbiyyat

Ərəstun Mahmudov
1957-1992
Ərəstun İspəndi oğlu Mahmudov 1957-ci il fevral ayının 23-də İsmayıllı
rayonunun
Pirəbilqasım
kəndində doğulmuşdur. Ailəsi ilə
birlikdə Bakı şəhərinə köçmüş, 1974cü ildə Bakının Nizami rayonundakı 220 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
1975-ci ildə Leninqrad vilayətinin Vıborq şəhərində yerləşən Mülki Aviasiya Məktəbinə daxil olmuşdur.
1978-ci ildə təhsilini başa vurub,
Azərbaycan Hava Yollarının Zabrat Aviasiya Şirkətində texnik-mexanik kimi
AN-2 təyyarəsində əmək fəaliyyətinə
başlamışdır. O, idmanın ağır atletika
növü ilə məşğul olurdu. Azərbaycanda,
keçmiş SSRİ məkanında və eləcə də bir
sıra xarici ölkələrdə keçirilən mötəbər
yarışların iştirakçısı olmuş, müxtəlif
mükafatlara
layiq
görülmüşdür.
1990-cı ildə Ukraynanın Kremençuq
şəhərində
ixtisasartırma kursuna göndərilmişdir. Kursu
bitirdikdən sonra Mİ-8 vertolyotunun
bort-mexaniki təyin edilmişdir. Bir
müddətdən sonra Dağlıq Qarabağ
və Ermənistanla həmsərhəd olan ra-
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yonlarda döyüş əməliyyatı keçirən
ekipajın tərkibinə daxil edilmişdir.
Ərəstun Mİ-8 vertolyotunun heyəti
ilə dəfələrlə döyüş bölgələrinə ezam
edilmiş, dinc əhalinin köçürülməsində,
döyüş bölgələrinə ərzaq və müəyyən
ləvazimatın çatdırılmasında iştirak etmişdir. Cəbhə bölgələrinə son uçuşu 28 yanvar 1992-ci ildə olur. Ağdam
və Şuşa marşrutu üzrə yerli əhalini
daşıyarkən Mİ-8 vertolyotu erməni yaraqlıları tərəfindən raketlə vurulur. Bütün heyətlə birlikdə Ərəstun Mahmudov da qəhrəmancasına həlak olur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 noyabr 1992-ci il tarixli 337
saylı Fərmanı ilə Mahmudov Ərəstun
İspəndi oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adı verilmişdir. Bakı şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Oxuduğu 220 saylı orta məktəb
qəhrəmanın adını daşıyır. Yaşadığı binanın önünə xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət Konserninin əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Mahmudov Ərəstun İspəndi
oğlu – Mİ-8 vertolyotunun mexaniki – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 25 noyabr 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sov Sovetinin Məlumatı.– 1992.– № 22.– S.68. (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Mahmudov Ərəstun İspəndi oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– Bakı, 2010.– S.128.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Ərəstun_Mahmudov
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup
əməkdaşına “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adı
verilməsi haqqında: [İsmalılov İnqılab Ələkbər oğlu
– polis nəfəri – Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi
igidlik və şücaətə görə]:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
8 oktyabr 1992-ci il //
Azərbaycan.– 1992.– 9 oktyabr.– S.1. (Ölümündən sonra);
Əsgərov, V. İsmayılov İnqilab Ələkbər oğlu /Əsgərov
V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən
işlənmiş II nəşr.– Bakı,
2010.– S.145-146.; İsmayılov İnqilab Ələkbər
oğlu //Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanları: Biblioqrafiya /
Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.–
Bakı, 2008.– S.108.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İnqilab_İsmayılov
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İnqilab İsmayılov
1962-1992
İnqilab Ələkbər oğlu İsmayılov 1962ci il fevral ayının 24-də Qarabağın dilbər
guşəsi olan Xocalıda anadan olmuşdur.
Orta məktəbi 1979-cu ildə bitirmişdir.
1981-ci ildə ordu sıralarına çağırılmış və daxili qoşunlarda xidmətə
başlamışdır. Hərbi xidmətdə olduğu vaxtda Xarkov şəhərində gizirlik məktəbini bitirmişdir.
1984-cü ildə doğma Xocalıya qayıdır və sovxozda traktorçu işləyir.
1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağda vəziyyət gərginləşirdi. Erməni
quldurları azərbaycanlılara qarşı teztez təxribatlar törədir, hər vəchlə onları yurd-yuvalarından sıxışdırıb çıxarmağa çalışırdılar. Gənclər gecə-gündüz
Xocalının keşiyini çəkirdilər. İnqilab da onların sırasında idi. O, 1990-cı
ildə Xocalı polis şöbəsində işə düzəlir.
Bu vaxtlar hücumların ardı-arası
kəsilmirdi. Hər gün ermənilər şəhərə
raket zərbəsi endirirdilər. Partlayışlar
nəticəsində evlər dağılır, ailələr faciəli
surətdə həlak olurdular. Vəziyyət getgedə gərginləşirdi. Xocalı hər tərəfdən
mühasirəyə alınmışdı. Tezliklə buradan uşaqları, qadınları və qocaları çıxarmaq lazım idi. İnqilab bu işdə
camaata öz köməyini əsirgəmirdi.
1992-ci il fevralın 25-dən 26na keçən gecə Xocalıda erməni quldurları ilə Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayı birləşərək tarixdə misli
görünməmiş soyqırımı törətdilər. İnqilab yoldaşları ilə birlikdə vuruşavuruşa sağ qalmış camaatın bir
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hissəsini düşmən mühasirəsindən çıxara bildi. O, əhalinin çoxunu Oğuz rayonunda yerləşdirib, yenidən cəbhə
xəttinə döndü. Fəaliyyətini isə Ağdam rayon Polis Şöbəsinin post-patrul
xidməti alayında davam etdirməli
oldu. İ.İsmayılovun xidmət etdiyi postpatrul alayı Daşbaşı yüksəkliyini göz
bəbəyi kimi qoruyurdu. Erməni silahlı birləşmələri bu yüksəkliyi ələ
keçirmək üçün dəfələrlə hücuma keçir, lakin ağır itki verərək geri çəkilirdi.
Düşmən 1992-ci ilin 12 iyununda
böyük qüvvə ilə Daşbaşı yüksəkliyinə
yenidən hücum etdi. Cəsur döyüşçülər
bu dəfə də hücumun qarşısını məharətlə
aldılar və düşmənin 6 postunu sıradan
çıxardılar. İnqilab bu döyüşdə qələbəni
öz qanıyla yazdı. Cəbhə dostları nə
qədər cəhd etsələr də, onun cəsədini
döyüş meydanından çıxara bilmədilər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli
264 saylı Fərmanı ilə İsmayılov İnqilab Ələkbər oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir. Bakının Xətai rayonundakı küçələrdən biri onun adını daşıyır.
Həmin küçədə xatirə lövhəsi vurulub.

FEVRAL

Milli Qəhrəmanlar

70
28 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
haqqında: [Hüseynov Elman Süleyman oğlu – mayor – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından
müdafiə edilməsində gedən
döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs
əsgəri və xidməti borcunu
şərəflə yerinə yetirilməsindəki
misilsiz xidmətlərinə görə]:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
15 yanvar 1995-ci il //
Azərbaycan.– 1995.– 17 yanvar.– S.1. (Ölümündən sonra);
Əsgərov, V. Hüseynov Elman Süleyman oğlu //
Əsgərov V. Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanları.– Yenidən
işlənmiş II nəşr.– Bakı,
2010.– S.120.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Elman_Hüseynov

Elman Hüseynov
1952-1993
Elman Süleyman oğlu Hüseynov
1952-ci il fevral ayının 28-də Tərtər rayonunun Azad Qaraqoyunlu kəndində
anadan
olmuşdur.
1958-1968-ci
illərdə Azad Qaraqoyunlu kənd orta
məktəbində təhsil, 1968-1973-cü illərdə
Azərbaycan Politexnik İnstitutunda
mühəndis ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.
1973-1975-ci illərdə Gürcüstanın
Axalkələki şəhərində leytenant, baş
leytenant rütbəsində zabit kimi xidmət
etmişdir. 1980-1982-ci illərdə Bakı Ali
Partiya Məktəbində təhsil almışdır.
1982-1985-ci illərdə Tərtər rayon Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri,
1985-1988-ci illərdə Tərtər rayon
Xalq Deputatları İcraiyyə Komitəsi
sədrinin müavini, rayon Partiya
Komitəsində məsul vəzifələrdə çalışmışdır. Nazirlər Kabineti nəzdində
Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Dövlət idarəetmə orqanlarında mühüm vəzifədə işləməsinə baxmayaraq, Qarabağda baş verən hadisələrlə
əlaqədar 1991-ci ildə könüllü olaraq Tərtərin müdafiəsi üçün tabor yaradılması ilə bağlı Müdafiə
Nazirliyinə müraciət etmiş, 1991-ci
ilin sentyabrında Tərtər özünümüdafiə
qərərgahının rəisi təyin olunmuşdur.
12 noyabr 1991-ci ildə Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri ilə təşkilatçılığı
ilə yaradılan Tərtər ərazi özünümüdafiə
batalyonunun (813 saylı əlahiddə hərbi
hissənin) komandiri təyin olunmuşdur.
Qısa zaman ərzində Tərtər rayonunun və

Milli Qəhrəman
ətraf sərhəd kəndlərinin müdafiəsi üzrə
mühüm strateji postların yaradılmasını təşkil etmiş, sonralar Ağdərə rayonunun və ətraf yaşayış məntəqələrinin
düşməndən azad olunmasında fəal iştirakı, şəxsi şücaəti və rəhbərliyi altında keçirilmiş döyüş əməliyyatları
nəticəsində düşmənin xeyli canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilmişdir. Döyüşlərdə iki dəfə yaralanmışdır.
1993-cü il yanvarın 15-də Vəng
yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 1995ci il yanvar ayının 15-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin 262
saylı Fərmanı ilə mayor Hüseynov Elman Süleyman oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
E.Hüseynov Tərtər rayonunun Qaraqoyunlu kəndində dəfn edilmiş,
Tərtər rayonundakı küçələrdən birinə
onun adı verilmişdir. Tərtər şəhərində
qəhrəmanın
büstü
ucaldılmışdır.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
35 Asiman Əliyev
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

1

30 Süleyman Bağırov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.
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Asiman Vaqif oğlu Əliyev 1987ci il fevralın 1-də Ordubad rayonunu
Düylün kəndində anadan olmuşdur.
1993-2001-ci illərdə Düylün kənd tam
orta məktəbində, 2001-2004-cü illərdə
isə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə
təhsil almışdır. 2001-2004-cü illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) “Motoatıcı Taqım Komandiri” ixtisası üzrə ali
hərbi təhsil alıb.
Asiman Əliyev 2008-2009-cu
illərdə Silahlı Qüvvələrin Təlim və
Tədris Mərkəzində (TTM) “Zabit” ixtisası üzrə təhsil alıb.
Azərbaycan Ordusunun mayo-

Süleyman Loğman oğlu Bağırov
1992-ci il fevralın 1-də Sabirabad rayonunun Sarxanbəyli kəndində anadan olub. 2009-2013-cü illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində (AAHM) ali hərbi təhsil
alıb.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Süleyman Bağırov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Sü-

Mayor
ru olan Asiman Əliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Asiman Əliyev noyabrın 7-də
Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olub.
II Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
Asiman Əliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
leyman Bağırov oktyabrın 8-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Şirvan
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunub.
Süleyman Bağırov ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

FEVRAL
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25 Elton Qənbərli
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

1

Elton Baba oğlu Qənbərli 1997ci il fevralın 1-də Şərur rayonunun Ələkli kəndində anadan olmuşdur. 2003-2011-ci illərdə Ələkli kənd
tam orta məktəbində, 2011-2014-cü
illərdə isə Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə, 2014-2018-ci illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində (AAHM) ali hərbi təhsil
almışdır.
Elton Qənbərli 2018-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi. Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Elton Qənbərli
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan

45 Zülfü Ağayev
illiyi 1977-2020
Zülfü Ağalı oğlu Ağayev 1977-ci il
fevralın 1-də Astara rayonunun Vaqo
kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun baş giziri olan Zülfü Ağayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlı-

Leytenant
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın,
Füzulinin, Zəngilanın və Qubadlının
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Elton Qənbərli oktyabrın
20-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid
olmuş, Şərur şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Elton Qənbərli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə”
və “Cəbrayılın azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Baş gizir
ğı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Zülfü Ağayev sentyabrın 27-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş,
Astara rayonunun Vaqo kəndində dəfn
olunmuşdur.
Zülfü Ağalı oğlu Ağayev ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25 Faiq Vəlizadə
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

1

Faiq Bayraməli oğlu Vəlizadə 1997ci il fevral ayının 1-də Zərdab rayonunun Əlicanlı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Faiq Vəlizadə 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azad-

20 Zaur Əsədzadə
illiyi 2002-2020
Zaur Teyyub oğlu Əsədzadə 2002ci il fevral ayının 1-də Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur. 2008-2019-cu
illərdə Beyləqan şəhər Təbiət və Humanitar fənlər təmayüllü liseydə orta
təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Zaur Əsədzadə 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün

Gizir
lığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 17-də Suqovuşan
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Faiq Vəlizadə ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, oktyabrın 9-da Suqovuşan
istiqamətində gedən döyüşlər zamanı
şəhid olmuşdur.
Zaur Əsədzadə ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
20 Hikmət Nuriyev
illiyi 2002-2020
Hikmət Mübariz oğlu Nuriyev
2002-ci il fevral ayının 1-də Lerik rayonunda anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Hikmət Nuriyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, sentyabrın 28-də Füzuli döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur. Subay idi.
Hikmət Nuriyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

1

20 Ömər Rəhimli
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Ömər Rəşad oğlu Rəhimli 2002-ci
il fevral ayının 1-də Ağcabədi rayonunun Hindarx qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ömər Rəhimli 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin, Hadrut qəsəbəsinin və Şuşa-

Əsgər
nın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmışdır. Ömər Rəhimli noyabrın 8-də Şuşa döyüşləri zamanı ağır
yaralanmış və noyabrın 22-də Bakı
şəhərində Hərbi Hospitalda şəhid olmuşdur. Subay idi.
Ömər Rəhimli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25 Azad Tapdıqov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.13-14.

Azad Azər oğlu Tapdıqov 1997-ci
il fevral ayının 1-də Ağcabədi rayonu
Yuxarı Avşar kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elton Qənbərli 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzuli-

30 Seymur Ələsgərov
2 illiyi 1992-2020
Seymur Əli oğlu Ələsgərov 1992-ci
il fevral ayının 2-də Gədəbəy rayonunun Novosaratovka kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Seymur Ələsgərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, sentyab-

Əsgər
nin, Zəngilanın və Qubadlının azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
oktyabrın 9-da Füzuli və Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azad Tapdıqov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamları ilə “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, “Vətən uğrunda” və “Döyüşdə fərqlənməyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Çavuş
rın 29-da Füzuli döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Gədəbəy rayonunun
Novosaratovka kəndində dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Seymur Ələsgərov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 29.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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20 Pərviz Novruzov
2 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.13.

Pərviz Natiq oğlu Novruzov 2002ci il fevral ayının 2-də Kürdəmir rayonunun Ərəbxana kəndində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə
Ərəbxana kənd Şəhid Mərdan Quliyev adına tam orta məktəbində təhsil
almışdır. 2019-ci ildə Şamaxı Dövlət
Regional Kollecinə daxil olmuş, 1-ci
kursun 1-ci yarısını bitirdikdən sonra
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

25 Elçin Əsgərov
3 illiyi 1997-2020
Elçin Yalçın oğlu Əsgərov 1997ci il fevral ayının 3-də Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Elçin Əsgərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, oktyabrın 3-də Horadizdə
gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Kürdəmir rayonunun Ərəbxana
kəndində dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Pərviz Novruzov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Leytenant
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmışdır. Elçin Əsgərov
oktyabrın 25-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Kəngərli rayonunda dəfn olunmuşdur.
Elçin Əsgərov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” , “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları və “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 25 dekabr.– S.6-13.
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45 Hikmət Babaşov
3 illiyi 1977-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

Hikmət Firudin oğlu Babaşov 1977ci il fevral ayının 3-də Beyləqan rayonunun Yeni Mil qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Hikmət Babaşov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda

45 Ramin Əliyev
4 illiyi 1977-2020
Ramin Muxtar oğlu Əliyev 1977-ci
il fevral ayının 4-də Astara rayonunda
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu
olan Ramin Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan

Kiçik çavuş
gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Hikmət
Babaşov noyabrın 8-də Qubadlı
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Hikmət Babaşov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Vətən uğrunda”, “Füzulinin
azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, “Qubadlının
azad olunmasına görə” medalları və
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif
edilmişdir.

Çavuş
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabrın 28-də şəhid olmuşdur.
Ramin Əliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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25 Şamil Nəcəfov
4 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Şamil Rəfi oğlu Nəcəfov 1997-ci il
fevral ayının 4-də Yardımlı rayonunda anadan olmuşdur. Şamil bakalavr
və magistr təhsilini başa vuraraq hərbi
xidmətə getmişdir.
Şamil Nəcəfov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmişdir. Şamil
Nəcəfov riyaziyyatı yaxşı bildiyinə
görə, artilleriya bölməsinə seçilmiş,

25 Ramazan Göydağlı
4 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Ramazan Əbülfət oğlu Göydağlı
1997-ci il fevral ayının 4-də Culfa rayonunun Kırna kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə Culfa rayon
Kırna kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanmışdır.
Ramazan Göydağlı 2020-ci ilin
sentyabrın 5-də MAHHXHQ əsgər
olmuş, bununla da hərbi fəaliyyətinə
yenidən başlamışdır. 27 sentyabr 2020ci ildən başlayan Vətən Müharibəsi
başlayan vaxt hərbi kursu təzəcə
bitirən MAHHXHQ əsgər Ramazan
Göydağlı 15 oktyabrdan döyüşlərə və
hərbi əməliyyatlara başlamışdır. Füzu-

Əsgər
Kəlbəcər istiqamətində döyüşlərə qatılaraq, düşmən mövqelərini və canlı
qüvvələrini verdiyi dəqiq koordinatlarla darmadağın etmişdir.
Oktyabrın
1-də
Murovdağ
istiqamətində
gedən
döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Şamil Nəcəfov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
li, Cəbrayıl, Hadrut və Qubadlı uğrunda döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə
yetirmişdir. MAHHXHQ əsgər Ramazan Göydağlı Xocalı rayonunun bir
neçə kəndi istiqamətində də iştirak etmiş, 28 oktyabr 2020-ci ildə Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndi uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Ramazan Göydağlı ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə”medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 Səlim Cabbarov
6 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Səlim Qılman oğlu Cabbarov 2002ci il fevral ayının 6-da Saatlı rayonunun
Şirinbəy kəndində anadan olmuşdur.
Əslən Axısqa türkü idi. 2008-2019cu illərdə Saatlı rayon Şirinbəyli kənd
tam orta məktəbində orta təhsil almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra
hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Səlim Cabbarov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

25 Azad Kərimli
6 illiyi 1997-2020
Azad Elşad oğlu Kərimli 1997-ci il
fevral ayının 6-da Göyçay rayonunda
anadan olmuşdur.
44 günlük müharibə zamanı manqa atıcısı kimi hərbi xidmətini yerinə
yetirmiş, Tərtər-Ağdərə istiqamətində
döyüş yolu keçmişdir.
16 oktyabr 2020-ci ildə TərtərAğdərə bölgəsində düşmən tərəfindən

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmişdir. Suqovuşanın və Talışın işğaldan azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş,
oktyabrın 2-də şəhid olmuşdur. Subay
idi.
Səlim Cabbarov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Laçının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
atılan artilleriya mərmisinin partlaması nəticəsində aldığı qəlpə yarasından
həlak olmuşdur.
Azad Elşad oğlu Kərimli ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edimişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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35 Cabir Tarverdiyev
8 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat

Cabir Səmid oğlu Tarverdiyev 1987ci il fevral ayının 8-də Füzuli şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan
Ordusunun
giziri olan Cabir Tarverdiyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı

Gizir
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
noyabrın 8-də şəhid olmuşdur. Füzuli rayonunda dəfn olunmuşdur.
Cabir Tarverdiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 29.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.

20 Gündüz Əliyev
8 illiyi 2002-2020
Gündüz Etibar oğlu Əliyev 2002-ci
il fevral ayının 8-da Lerik rayonunun
Loda kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Gündüz Əliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı

Əsgər
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
sentyabrın 30-da şəhid olmuşdur. Lerik rayonunda dəfn olunmuşdur. Subay
idi.
Gündüz Əliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

133

FEVRAL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Fərid Məhərrəmov
8 illiyi 2002-2020
Fərid Asif oğlu Məhərrəmov 2002ci il fevral ayının 8-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Fərid Məhərrəmov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində Talış kənd və Suqovu-

Əsgər
şan yaşayış məntəqəsinin azad olunması uğrunda vuruşmuş, oktyabrın
5-də şəhid olmuşdur.
Fərid Məhərrəmov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“İgidliyə görə”, “Laçının azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

25 Murad Nağıyev
9 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
24 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 25 dekabr.– S.6-13.
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Murad Mayıl oğlu Nağıyev 1997-ci
il fevral ayının 9-da Qazax şəhərində
anadan olmuşdur. 2002-2011-ci illərdə
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunda 271
nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 2011-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə qəbul olmaq
üçün imtahan vermiş və imtahanda
fərqləndiyinə görə İstanbulda Kuleli Hərbi Liseyinə seçilmişdir. 2015-ci
ildə həmin liseyi bitirmiş və Ankarada Quru Qoşunları Məktəbinə daxil olmuşdur.
Murad Nağıyev 2020-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində “leytenant” hərbi
rütbəsində Tank taborunun taqım komandiri olaraq xidmət edirdi.
Murad Nağıyev 44 gün Vətən

Leytenant
müharibəsi zamanı Füzulinin və
Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, Kənd Horadizin
azad edilməsində, həmçinin Ermənistan
Ordusunun strareji hədəflərinin, canlı qüvvəsinin məhv edilməsi zamanı
fərqlənmişdir. Murad Nağıyev oktyabrın 11-də Cəbrayıl rayonu istiqamətində
şəhid olmuş, onun şəhid olduğu ərazi 8
gün sonra nəzarətə götürülə bilmiş və
o, oktyabrın 20-də II Fəxri Xiyabanda
dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Murad Nağıyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 24.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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25 Rəhim Həmidov
9 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Rəhim Ehdiram oğlu Həmidov
1997-ci il fevral ayının 9-da Göyçay
rayonunun Mırtı kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azər
baycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli şəhərinin və Füzuli rayonunun bir
neçə kəndinin işğaldan azad olunma-

Əsgər
sında iştirak etmiş, oktyabr ayının 12də şəhid olmuşdur. Şəhidimizin nəşi
30 noyabrda ailəsinə təhvil verilmiş və
Mırtı kənd qəbristanlığında dəfn olunmuşdur.
Rəhim Həmidov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

20 Əli Heydərov
9 illiyi 2002-2020
Heydərov Əli Vaqif oğlu 2002-ci
il fevral ayının 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda anadan olmuşdur. 2008-ci ildə
Binəqədi rayonu 135 nömrəli məktəbdə
təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Əli Heydərov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş sentyabr ayının 29-da şəhid olmuşdur.
Əli Heydərov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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20 Elnur Mustafayev
9 illiyi 2002-2020
Elnur Nəcəf oğlu Mustafayev 2002ci il fevral ayının 9-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Əslən Kəlbəcər rayonundandır. Elnur 2020-ci il may ayının 7-si hərbi xidmətə yollanmışdır.
Elnur Mustafayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Qırmızı Bazar istiqamətində

Əsgər
gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 30-da şəhid olmuşdur. Elnur Mustafayev 31 oktyabr 2020-ci il
tarixində Sulutəpədə yerləşən Şəhidlər
məzarlığında dəfn olunmuşdur.
Elnur Mustafayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.

20 Kənan Allahverdiyev
10 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.
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Kənan Mərdan oğlu Allahverdiyev
2002-ci il fevral ayının 10-da Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 20082018-ci illərdə Qubadlı rayon Mahmudlu kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır.
O, 2020-ci ilin may ayında
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sumqayıt
Şəhər İdarəsindən həqiqi hərbi xidmətə
yola düşür. Goranboyda, Bərdə qarizonunun N saylı hərbi hissəsində ilk hərbi
xidmətini xidmət edir, snayperçi idi.
27 sentyabr Ermənistan qoşunlarının
işğalı altında olan vacib yüksəkliklər,
kəndlər, rayonlar uğrunda gedən ağır
döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak et-

Əsgər

miş, oktyabrın 2-dən 3-nə keçən gecə
Suqovuşan istiqamətində şəhid olmuşdur. Kənan Allahverdiyev Sumqayıt
şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olundu .
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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25 Mikayıl İsgəndərov
10 illiyi 1997-2020
Mikayıl Vəkil oğlu İsgəndərov
1997-ci il fevral ayının 10-da Göygöl
rayonunun Topalhəsənli kəndində anadan olmuşdur.
Mikayıl İsgəndərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində savaşmış, oktyabr ayı-

Əsgər
nın 3-də Goranboy rayonu Buzluq
kəndi yaşayış məntəqəsi istiqamətində,
hərbi əməliyyatlar nəticəsində şəhid
olmuşdur.
Mikayıl İskəndərov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
http://goygol-ih.gov.az/news/854.html

20 Amid Salayev
10 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Amid Yadulla oğlu Salayev 2002ci il fevral ayının 10-da Masallı rayonunun Sığdaş kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Amid Salayev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb.
Amid Salayev oktyabrın 4-də Füzuli

Əsgər
döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Masallı
rayonunun Sığdaş kəndində dəfn olunmuşdur.
Amid Salayev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 25.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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35 Ramid Hacıyev
11 illiyi 1987-2020
Ramid Nəriman oğlu Hacıyev 1987ci il fevral ayının 11-də Cəbrayıl rayonunun Mirək kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun mayoru olan Ramid Hacıyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda

Mayor
gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın
16-da şəhid olmuşdur. II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09.12.2020-ci il və 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Qarabağ” ordeni və “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

20 Rahid Cəfərov
11 illiyi 2002-2020
Rahid Namik oğlu Cəfərov 2002-ci
il fevral ayının 11-də Cəlilabad rayonu
Dələli kəndində anadan olmuşdur.
O, Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında igidlik göstərərək Talış kəndinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş, oktyabrın 3-də qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.

Əsgər
Rahid Namik oğlu Cəfərov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti müvafiq Sərəncamlarıına əsasən
ölümündən sonra “İgidliyə görə”, “Laçının azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və
“Vətən uğrunda” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

138

FEVRAL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Əli İbrahimov
2002-2020
11 illiyi
Əli Bəxtiyar oğlu İbrahimov 2002ci il fevral ayının 11-də Quba rayonunda anadan olmuşdur.
Əli İbrahimov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Talış,
Suqovuşan bölgəsində döyüşmüş, okt-

Əsgər
yabrın 14-də şəhid olmuşdur.
İbrahimov Əli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

25 Murad Vəliyev
11 illiyi 1997-2020
Murad Süleyman oğlu Vəliyev
1997-ci il fevral ayının 11-də Biləcəri
qəsəbəsində anadan olmuşdur. Bakı
Biznes Universitetində (BBU) ali təhsil
almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Murad Vəliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altın-

Əsgər
da olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsində savaşmış, sentyabrın 27-də şəhid olmuşdur.
Biləcəri qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Murad Vəliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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35 Fariz Həsənov
12 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Fariz Şahin oğlu Həsənov 1987-ci il
fevral ayının 12-də Ağstafa rayonunun
Dağ Kəsəmən kəndində anadan olmuşdur.
Fariz Həsənov 2005-2006-cı illərdə
Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin
(XDMX) Milli Qvardiyasının sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2008-ci ildən isə müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu
idi.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu
olan Fariz Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

30 Ramiq Ağayev
12 illiyi 1992-2020
Ramiq Təhsin oğlu Ağayev 1992ci il fevral ayının 12-də Astara rayonunun Səncərədi kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunda müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan əsgər
Ramiq Ağayev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Çavuş
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
oktyabrın 13-də şəhid olmuşdur.
Fariz Həsənov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, oktyabr ayının 19-da şəhid
olmuşdur.
Ramiq Təhsin oğlu Ağayev
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin
müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.
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25 Xəyal Nuri
12 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Xəyal Şakir oğlu Nuri 1997-ci il
fevral ayının 12-də Biləsuvar rayonunun Ağayrı kəndində anadan olmuşdur. 2002-2013-cü illərdə Ağayrı kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan əsgəri
Xəyal Nuri 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və

20 Ayaz Kərimov
12 illiyi 2002-2020
Ayaz Azər oğlu Kərimov 2002-ci il
fevral ayının 12-də Salyan rayonunun
Çadırlı kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci ilin aprel ayında həqiqi
hərbi xidmətə çağırılmış, sentyabrın
27-də başlanan Vətən müharibəsində
xidmət etdiyi “N” saylı hərbi hissədən
döyüş bölgəsinə yollanmışdır. İlk döyüş yolu Ağdərə istiqamətindən başlamış, topçu kimi düşmənin xeyli canlı

Əsgər
Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmışdır. Xəyal Nuri
noyabrın 4-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Biləsuvar rayonunun
Ağayrı kəndində dəfn olunmuşdur.
Xəyal Nuri ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
qüvvəsini və zirehli texnikasını məhv
etmişdir.
Ayaz Kərimov oktyabrın 14-ə Talış
kəndi uğrunda gedən hərbi əməliyyatlar
zamanı şəhid olmuşdur.
Ayaz Kərimov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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25 Rəhman Məmmədov
13 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Rəhman Natiq oğlu Məmmədov
1997-ci il fevral ayının 13-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini Sumqayıt şəhərində 13
nömrəli tam orta məktəbdə almışdır.
2015-2017-ci illərdə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2016-cı ildə baş verən aprel
döyüşlərində iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Rəhman Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

35 Osman Bayramov
13 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Osman Zeyqəm oğlu Bayramov
1987-ci il fevral ayının 13-də Biləsuvar
rayonunun Ağalı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmətdə olan
əsgəri Osman Bayramov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş, oktyabrın 4-də şəhid olmuşdur.
Biləsuvar rayonunun Ağalı kəndində

Əsgər

Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, noyabrın 9-da
şəhid olmuşdur. Sumqayıt şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Rəhman Məmmədov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Əsgər
dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. 2 qız övladı yadigar qalıb.
Osman Bayramov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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35 Allahverdi Ələkbərov
15 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Allahverdi Məzahir oğlu Ələkbərov
1987-ci il fevral ayının 15-də Ucar
şəhərində anadan olmuşdur. O, 2015-ci
ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Allahverdi Ələkbərov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşan və
Hadrut qəsəbələrinin, həmçinin Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda

20 Əli Məmmədzadə
15 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.
– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Əli Turan oğlu Məmmədzadə 2002ci il fevral ayının 15-də Bərdə şəhərinin
Mirzəbəyli kəndində anadan olmuşdur. O, orta təhsilini 5-ci sinifə qədər
Bərdə şəhərində, sonra Bakı şəhərinin
Zığ kəndindəki 63 nömrəli tam orta
məktəbdə almışdır. Məzun olduqdan
sonra kompüter kollecinə daxil olmuşdur.
Əli Məmmədzadə 2020-ci ilin avqust ayında həqiqi hərbi xidmətə getmiş, sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsində Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzuli və Şuşanın işğaldan azad olunma-

Gizir

gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Allahverdi Ələkbərov oktyabrın 20-də Qubadlı döyüşləri zamanı ağır yaralanmış
və noyabrın 11-də Mingəçevir şəhər
Hərbi Hospitalında şəhid olmuşdur.
Ucar şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. Üç övladı
yadigar qalıb.
Allahverdi Ələkbərov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Əsgər
sında iştirak etmiş, noyabr ayının 7-də
Şuşa şəhəri ərazisində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən
açılan atəş nəticəsində yaralanmış, noyabr ayının 12-də Silahlı Qüvvələrin
Baş Klinik hospitalında vəfat etmişdir .
Məmmədzadə Əli ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Hərbi xidmətlərə görə”, “Vətən
müharibəsi iştirakçısı”, “Kəlbəcərin
azad edilməsinə görə” , “Xocavəndin
azad edilməsinə görə”, “Cəbrayılın
azad edilməsinə görə” və “Füzulinin
azad edilməsinə görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.
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20 Elvin Şahmarlı
15 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Elvin Malik oğlu Şahmarlı 2002ci il fevral ayının 15-də Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Əliabad kənd
tam orta məktəbində almış, 2020-ci
ildə hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan ordusunun əsgəri olan
Elvin Şahmarlı 27 sentyabr 2020ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda başlayan Vətən müharibəsində
iştirak etmiş, Suqovuşan istiqamətində

25 İbrahim Əliyev
17 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 29 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30
dekabr.– S.6-12.
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İbrahim Mustafa oğlu Əliyev 1997ci il fevral ayının 17-də Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndinə anadan olmuşdur. 2003 -2011-ci illərdə Qabıllı
kənd tam orta məktəbində, 2011-2014cü illərdə Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə, 2014-2018-ci illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində (AAHM) təhsil almışdır.
Leytenant İbrahim Əliyev 2020ci ildə Türkiyədə keçirilən xüsusi kəşfiyyat kursunu da uğurla tamamlayıb Vətənə qayıtmış, 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
gedən döyüşlərdə vuruşmuş və
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Şəhid Elvin Şahmarlı 13 oktyabr
2020-ci il tarixində Biləsuvar rayonu
Əliabad kənd məzarlığında dəfn olunmuşdur.
Elvin Şahmarlı ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Leytenant
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, sentyabrın
30-u Suqovuşan istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Nəşi 70
gün sonra tapılaraq, dekabrın 7-də göz
açdığı doğma Qabıllı kəndində torpağa
tapşırılır. Subay idi.
Leytenant
İbrahim
Əliyev
xidmətlərinə görə “Azərbaycan Ordusunun yaranmasının 100 illiyi” medalına, diplom və sertifikatlara layiq görülmüşdür.
Ölümündən sonra isə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

FEVRAL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25 Musa Əsgərov
17 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Musa Əlifağa oğlu Əsgərov 1997ci il fevral ayının 17-də Cəlilabad rayonunun Sabirabad kəndində anadan olmuşdur. 2003-2011-ci illərdə
N.Məmmədov adına Sabirabad kənd
tam orta məktəbində, 2011-2014-cü
illərdə isə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə, 2014-2018-ci illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Musa Əsgərov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

35 Səfayət Hümbətov
17 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 29 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30
dekabr.– S.6-12.

Səfayət Ələddin oğlu Hümbətov
1987-ci il fevral ayının 17-də Bərdə
rayonunun Yeni Daşkənd kəndində
anadan оlmuşdur. 1994-2005-ci illərdə
Bərdə rayonu Yeni Daşkənd kənd orta
məktəbində təhsil almışdır.
2005-2007-ci illərdə Azərbaycan
Milli Оrdusunda müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olmuş, 5 sentyabr
2020-ci il tarixindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində Müddətdən Artıq
Xidmət Edən hərbi qulluqçusu kimi
xidmətə başlamışdır.
Səfayət Hümbətov Vətən müharibəsi
zamanı 28 sentyabr 2020-ci il tarixində
Tapqaraqoyunlu istiqamətində şəhid ol-

Leytenant
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ döyüşlərində, həmçinin
Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, sentyabrın 28-də Cəbrayıl rayonu Cəfərabad
kəndində kəşfiyyatda olarkən düşmən
tərəfindən pusquya düşürülərək şəhid
olmuşdur. Subay idi.
Musa Əsgərov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” və “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
muş, sentyabrın 29-da doğulduğu Yeni
Daşkənd kəndində dəfn оlunmuşdur.
Hümbətov Səfayət Ələddin oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin
müvafiq
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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20 Muhammad Eissavi
18 illiyi 2002-2020
Muhammad Mazen oğlu Eissavi 2002-ci il fevral ayının 18-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Atası
milliyyətcə (fələstinli) ərəbdir. O, 76
nömrəli tam orta məktəbi bitirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Muhammad Eissavi 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün

Əsgər
başlanan Vətən müharibəsində savaşıb. Muhammad Eissavi noyabr ayının
9-da şəhid olmuşdur. Subay idi.
Muhammad Eissavi ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

20 Elçin Dostuyev
18 illiyi 2002-2020
Elçin Murad oğlu Dostuyev 2002ci fevral ayının 18-də Samux rayonunun Köbər kəndində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini başa vurduqdan sonra
hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elçin Dostuyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr ayının 13-də şəhid olmuşdur. Subay idi.
Elçin Dostuyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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30 İbrahim İbrahimov
18 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.13.

İbrahim Etibar oğlu İbrahimov
1992-ci il fevral ayının 18-də Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur. O, 19982009-cu illərdə Naxçıvan şəhərində
yerləşən 15 nömrəli tam orta məktəbdə
təhsil almışdır.
İbrahim İbrahimov 2010-2011-ci
illərdə Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun “N” saylı hərbi hissəsində həqiqi
hərbi xidmətdə olmuşdur.
İbrahim İbrahimov Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyi Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun (XTQ) əsgəri kimi 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

20 Röyal İbrahimov
19
illiyi 2002-2020

Röyal Qulam oğlu İbrahimov 2002ci il fevral ayının 19-da Lənkəran
şəhərinin Vel kəndində anadan olmuşdur.
Röyal İbrahimov 14 iyul 2020-ci
il tarixində həqiqi xidmətə yollanmışdır. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Röyal İbrahimov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsində
Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli, Xocavənd
uğrunda gedən döyuşlərdə iştirak etmişdir. O, okyabr ayının 30-da
Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuş, Naxçıvan şəhər qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
İbrahim İbrahimov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində savaşmış,
noyabrın 2-də şəhid olmuşdur. Röyal
İbrahimov noyabrın 6-ı doğulduğu Vel
kəndində dəfn olunmuşdur.
Röyal İbrahimov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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30 Emin Nəzərov
20 illiyi 1992-2020
Emin Zahir oğlu Nəzərov 1992-ci
il ferval ayının 20-də Salyan rayonunun İkinci Varlı kəndində anadan olmuşdur.
Emin Nəzərov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində savaşmış,
sentyabr ayının 30-da Kəlbəcər rayo-

Əsgər
nu istiqamətində şərti adı “Üçtəpələr”
döyüş mövqeyi istiqamətində hərbi
əməliyyatlar nəticəsində zamanı şəhid
olmuşdur.
Emin
Zahir
oğlu
Nəzərov
ölümündən Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” və “Şücaətə
görə” medalı ilə təltif edimişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

30 Vüqar Səmədli
20 illiyi 1992-2020
Vüqar Vaqif oğlu Səmədli 1992-ci il
fevral ayının 20-də Qəbələnin Yengicə
kəndində anadan olmuşdur. 2 ildir ki,
Rusiyada yaşayırdı. Azərbaycanda
44 günlük Vətən müharibəsi başlayan kimi Vətənə geri dönərək könüllü cəbhəyə yollanmışdır. Noyabr ayının 3-də Füzuli istiqamətində gedən

Əsgər
döyüşlər zamanı yoldaşının düşdüyü
minanın qəlpələriylə şəhid olmuşdur.
Vüqar Səmədli ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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30 Fizuli Süleymanov
20 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
29 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

Fizuli Bahadur oğlu Süleymanov
1992-ci il fevral ayının 20-də Tovuz
rayonunun Aşağı Quşçu kəndində anadan olmuşdur. 2007-2016-cı illərdə
İ.Mürşüdov adına Aşağı Quşçu kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Fizuli Süleymanov 2010-2011-ci
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Fizuli Süleymanov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

25 Şahmar Seyidov
21 illiyi 1997-2020
Şahmar Fikrət oğlu Seyidov 1997ci il, fevral ayının 21-də Mingəçevir
şəhərində anadan olmuşdur.
İkinci Vətən Müharibəsi başlayana kimi, bir müddət orduda xidmət
edib, MAXE olub və cəmi 5 ay xidmət
etdikdən sonra şəhidlik zirvəsinə
yüksəlib.
Talış, Suqovuşandan başlayan döyüş yolu Daşaltıya qədər davam
edib.
Oktyabrın 12-də Daşaltı uğ-

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə tankçı kimi iştirak etmiş və
sentyabrın 30-da şəhid olmuşdur. Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu kəndində
dəfn olunmuşdur. Ailəli idi.
Fizuli Süleymanov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Əsgər
runda ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına
Şəhid olub, Şəhidlik məqamına ucalıb.
Mingəçevirdə-Şəhidlər Xiyabanında
torpağa tapşırılıb. Şahmar Fikrət oğlu
Seyidov ölümündən sonra Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
Subay idi.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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30 Məmmədhəsən Sadıqlı
21 illiyi 1992-2020
Məmmədhəsən Meydan oğlu Sadıqlı 1992-ci il fevral ayının 21-də Şərur
rayonunun Dəmirçi kəndində anadan
olmuşdur.
1998-2007-ci illərdə Şəhid Etibar
Əhmədov adına Dəmirçi kənd orta
məktəbində, 2007-2010-cu illərdə
Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseydə, 20102014-cü illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi məktəbində
təhsil almışdır. 2014-cü ildə Leytenant
hərbi rütbəsini almış, 2015-ci ildə Silahlı qüvvələrin TTM-in zabit ixtisas kursunu bitirmişdir. Bundan sonra
leytenant kimi Culfa şəhərinə təyinat
almış, 3 il Culfa şəhərində xidmət
etdikdən sonra 2017-ci ildə baş leytenant rütbəsini almışdır.
Məmmədhəsən Sadıqlı xidməti
ərzində Günnüt döyüşlərində öndə
gedənlərdən biri olmuş, Günnütdə
böyük şücaətlər göstərdiyi üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin adından Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin əmri ilə
26 iyun 2018-ci ildə “Hərbi xidmətdə
fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli medal və “Azərbaycan Ordusunun 100 il-

Baş leytenant

liyi” yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur. Sonrakı təyinatı isə Vayxır olub.
Burdakı xidməti ərzində 2018-ci ildə
Türkiyədə “Komando Temel Kursu”nu
uğurla və birinciliklə bitirmiş, daha
sonra 2019-cu ildə Əlahiddə Ümumqoşun ordu üzrə “Ən yaxşı kəşfiyyat (XT)
bölüyü” yarışında yüksək nailiyyətlər
əldə etdiyinə görə fəxri fərman ilə təltif
olunmuşdur.
Naxçıvan XTQ heyəti ilə birlikdə
25 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətinə yola düşür. Yanındakı
döyüş yoldaşları ilə birlikdə bir neçə
post aldıqdan sonra Şuşa istiqamətində
hərəkət edən zaman oktyabrın 27-də
Axırıncı Zərdanaşen kəndində gedən
qızğın döyüşdə şəhid olmuşdur. Şərur
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur. Ailəli idi. Bir oğul övladı yadigar qalıb.
Məhəmmədhəsən Sadıqlı ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad
olunmasına görə” və “Hərbi xidmətlərə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.
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25 Valeh Əkbərzadə
22 illiyi 1997-2020
Valeh Asim oğlu Əkbərzadə 1997ci il fevral ayının 22-də Lənkəran rayonu Boladi kəndində anadan olmuşdur.
27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr ayının 5-də Şuşa şəhəri
ərazisində hərbi əməliyyatlar zamanı

Əsgər
şəhid olmuşdur.
Valeh Əkbərzadə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.13.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.

45 Tərlan Atakişiyev
23 illiyi 1977-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Tərlan Dərgah oğlu Atakişiyev
1977-ci il fevral ayının 23-də Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan
olmuşdur. 1983-1992-ci illərdə Göylər
kənd tam orta məktəbində, 19921994-cü illərdə Nərimanov rayonunda
yerləşən Kimya-Biologiya təmayüllü
məktəb-liseydə, 1994-1998-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənayə
Universitetində təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Tərlan Atakişiyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Leytenant
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr
ayının 24-də Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhid
olmuşdur. Şamaxı rayonunun Göylər
kəndində dəfn olunmuşdur. Ailəli idi.
İki oğul övladı yadigar qalıb.
Tərlan Atakişiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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25 Məhəmməd Zeynalov
23 illiyi 1997-2020
Məhəmməd Bəxtiyar oğlu Zeynalov
1997-ci il fevral ayının 23-də Neftçala
rayonunun Bankə qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Məhəmməd Zeynalov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Leytenant

müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr
ayının 16-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Neftçala rayonunun
Bankə qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Məhəmməd Zeynalov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

30 İlham Məmmədov
23 illiyi 1992-2020
İlham Elxan oğlu Məmmədov 1992ci il fevral ayının 23-də Yevlax rayonunun Nemətabad kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan İlham Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Kiçik çavuş
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabrın 27-də şəhid olmuşdur.
İlham Məmmədov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Laçının azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” və “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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20 İsmayıl İrapov
23 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

İsmayıl Nəsrulla oğlu İrapov 2002ci il fevral ayının 23-də Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 2008-2017-ci illərdə 1 saylı Əliabad qəsəbə tam orta məktəbində
təhsil almışdır.
İsmayıl İrapov 2020-ci ildə müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, Vətən
müharibəsinə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi
hissəsində xidmət etmişdir.
İsmayıl İrapov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında

Əsgər
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, oktyabrın 4-də şəhid olmuşdur. Zaqatala rayonunun Əliabad
qəsəbəsində dəfn edilmişdir. Subay
idi.
İsmayıl İrapov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medallları ilə təltif
edilmişdir.

25 Mərhəmət Həmzəyev
24 illiyi 1997-2020
Mərhəmət Rizvan oğlu Həmzəyev
1997-cı il fevral ayının 24-də Şahbuz
rayonunun Keçili kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Mərhəmət Həmzəyev 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan

Leytenant

Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabrın 27-də şəhid olmuşdur.
Uzun müddətdən sonra nəşi tapılaraq dekabrın 22-də Şahbuz rayonunda
dəfn olunmuşdur.
Mərhəmət Həmzəyev ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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20 Vasif Süleymanov
24 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Vasif Akif oğlu Süleymanov 2002ci il fevral ayının 24-də Qəbələ rayonunun Bum qəsəbəsində anadan olmuşdur.
2020-ci il may ayının 8-i hərbi
xidmətə getmişdir. Həqiqi hərbi
xidmətini Gəncə və Cəlilabadda “N”
saylı hərbi hissədə keçmişdir.
Vasif Süleymanov 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan İkinci Qarabağ
Müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr

20 Rəvan Əhmədov
25 illiyi 2002-2020
Rəvan Yafət oğlu Əhmədov 2002ci il fevral ayının 25-də Quba rayonunun Əlibəyqışlaq kəndində anadan olmuşdur.
Müharibə zamanı XT qrup kəşfiyyatçı-qumbaraatan köməkçisi kimi
hərbi xidmətini yerinə yetirib. Şuşa
şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə
döyüş yolu keçib. Şuşa uğrunda gedən

Əsgər
ayının 6-da Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Qəbələ rayonu Bum
qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Vasif Süleymanov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Əhmədov Rəvan ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən Uğrunda” və “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.
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25 Cəmil Xələfov
25 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S. 6-12.

Cəmil Fikrət oğlu Xələfov 1997-ci
il fevral ayının 25-də Quba rayonunun
Nərimanabad kəndində anadan olmuşdur.
Cəmil Xələfov 2015-2016-cı illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olmuş, kəşfiyyatçıpulemyotçu idi.
Cəmil Xələfov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

20 Şöhrət Mikayılov
26 illiyi 2002-2020
Şöhrət İkram oğlu Mikayılov 2002ci il fevral ayının 26-da Qəbələ rayonunun Zərgərli kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Şöhrət Mikayılov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak et-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, oktyabrın 8-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Quba şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Cəmil Xələfov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
mişdir. Cəbrayılın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Şöhrət
Mikayılov oktyabr ayının 31-də döyüş
tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı
şəhid olmuşdur.
Şöhrət Mikayılov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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25 Elvin Əliyev
26 illiyi 1997-2020
Elvin Bəhruz oğlu Əliyev 1997-ci
il fevral ayının 26-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elvin 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsi zamanı Füzulin rayonunun
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 14-də şəhid
olmuşdur.
Elvin Əliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.

30 Tofiq Əmirli
27 illiyi 1992-2020
Tofiq Şəmsəddin oğlu Əmirli 1992-

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.– 2020.–
16 dekabr.– S. 6-12.
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ci il fevral ayının 27-də Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində anadan olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə Göytəpə şəhər
Vüqar Mürsəlov adına 1 saylı tam orta
məktəbdə təhsil almışdır. 2010-2011ci illərdə Naxçıvan sərhəd divizyasında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Sərhədçi peşəsinə olan marağı
2014-cü ildə Tofiqi yenidən Dövlət Sərhəd
Xidməti sıralarına qaytardı. 2015-ci ilin
fevral ayında təlim kurslarını uğurla başa
vuran Tofiq 04.05.2018-ci il tarixədək
Çevik Hərəkət Briqadasında manqa komandiri, kəşfiyyatçı vəzifələrində özünü
peşəkar hərbçi kimi göstərmişdir. İşgüzar keyfiyyətlərinə görə 2018-ci ildə Çevik Hərkət Qüvvələrinin Çevik Hərəkət

Gizir
Dəstəsinə seçilən Tofiq zəhmətsevərliyi
və intizamı sayəsində qısa müddət ərzində
əməliyyatçı-snayper kimi formalaşdı.
Vətən müharibəsi zamanı Füzuli,
Cəbrayıl və Qubadlı rayonunun işğal altındakı kəndlərinin azad olunmasında iştirak
etmiş, oktyabrın 13-də qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Oktyabr ayının 14-də
Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində
dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Gizir Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
görə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni, “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
olunmuşdur.
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25 Sərvan Göyüşov
28 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.– S.24-28.

Sərvan Mehman oğlu Göyüşov
1997-ci il fevral ayının 28-də Ağdam
rayonunun Quzanlı qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2014-2018-ci illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi
təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Sərvan Göyüşov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütöv-

20 İsrayıl Hacıyev
28 illiyi 2002-2020
İsrayıl Səməd oğlu Hacıyev 2002ci fevral ayının 28-də Şəmkir rayonunun Zəyəm Cırdaxan kəndində anadan
olmuşdur. 2008-ci ildə Şəmkir rayon
Zəyəm-Cırdaxan kənd C.Abdıyev adına tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan İsrayıl Hacıyev 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan və
Ermənistan arasında başlanan Vətən

Leytenant
lüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, sentyabrın 27-də şəhid olmuşdur. Ağdam rayonunda dəfn olunmuşdur.
Sərvan Göyüşov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” , “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” və “Hərbi xidmətlərə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
müharibəsində iştirak etmiş, sentyabrın 28-də Füzuli uğrunda döyüşlərdə
şəhid olmuşdur.
İsrayıl Hacıyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S. 6-12.
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25 Kamran Səmədov
illiyi 1997-2020
Kamran Ceyhun oğlu Səmədov
1997-ci il fevral ayının 28-də Lənkəran
rayonunun Liman şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Kamran Səmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 22-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın Qubadlı rayonunun
işğaldan azad edilməsi uğrunda apa-

Əsgər
rılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş
etdirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Sərəncamına əsasən Səmədov Kamran
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Qubadlının azad olunmasına görə”,
“Cəsur döyüşçü” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilib.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Qubadlının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.10-17.
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9 illiyi

Vahid Axundov
1942
Vahid
Cümşüd
oğlu Axundov 1942-ci il fevral ayının 9-da
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunu (Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) bitirmişdir. Mühəndis-iqtisadçıdır.
Vahid Axundov 1970-ci ildə iqtisad elmləri üzrə namizədlik, 1980cı ildə doktorluq dissertasiyalarını
müdafiə etmiş, 1987-ci ildə professor elmi rütbəsini almışdır. 150 elmi
əsərin müəllifidir.
1959-1960-cı illərdə Bakı Dəri
Qalantereya
fabrikində
çilingər,
1964-cü ildə Avtomobil Ehtiyatları zavodunda mühasib, 1965-1966-cı
illərdə Azərbaycan SSR Dövlət Plan
Komitəsində iqtisadçı, 1966-1970-ci
illərdə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunda mühəndis-iqtisadçı, 1970-1987-ci
illərdə Azərbaycan SSR Dövlət Plan
Komitəsinin Elmi Tədqiqat İqtisadiy-

Dövlət müşaviri
yat İnstitutunda şöbə müdiri, 1976-cı
ildən direktorun elmi işlər üzrə müavini, 1981-ci ildən direktor işləmişdir.
1987-1991-ci illərdə Azərbaycan
SSR Nazirlər Soveti yanında Xalq
Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun
elmi işlər üzrə prorektoru, 1991-ci ildən
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi siyasət üzrə Dövlət müşaviri, 1993cü ildən Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin İqtisadi siyasət və
beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə mərkəzinin
direktoru – Baş nazirin baş iqtisadi müşaviri vəzifələrində çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyul 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının İqtisadi siyasət məsələləri
üzrə Dövlət müşaviri təyin edilmişdir. 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə
görə Vahid Cümşüd oğlu Axundov
“Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı /burax. məs. V.Axundov; tərt. ed. T.Əhmədov;
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.– Bakı: [Nurlar], 2009.– 183 s.
Axundov Vahid Cümşüd oğlu //Azərbaycanda kim kimdir: ensiklopedik sorğu kitabı /T.Cahangir; red. Ə.Cəfərov; [ing. dilinə çevirən X.Hüseynova; dizayner R.Səttarov].– Bakı, 2010.– S.11.
V.C.Axundovun “Şərəf” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 9 fevral 2012-ci il // Azərbaycan.– 2012.–
10 fevral.– S.1.

İnternetdə
www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2012/fevral/232531.htm
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23 illiyi

Ədəbiyyat
Bəşarət. Nəsillərə nümunə /
Bəşarət // Gələrsən-görərsən.–
2008.– № 3.– S.58-59;
Həmidov Məmmədşərif //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.– Cild 10.–
Bakı, 1987.– S.196-197.

İnternetdə
www.anl.az/down/ meqale/
azadliq/2012/ noyabr/276486.
htm
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Məmmədşərif Həmidov
1917-1969
İctimai xadim
Məmmədşərif
Həbibulla
oğlu
Həmidov 1917-ci il fevral ayının 23də Şəki şəhərində anadan olmuşdur.
1929-cu ildə ibtidai məktəbi
bitirdikdən sonra ailə vəziyyətləri ağır
olduğundan uşaq yaşlarından yerli ipəksarıma müəssisəsində işləməyə
məcbur olmuşdur. Eyni zamanda
ipəkçi ixtisasına yiyələnmək məqsədilə
texniki peşə məktəbində oxumuşdur. 1936-cı ildə Moskvada Toxuculuq İnstitutuna daxil olmuşdur. Lakin
səhhətinə görə bir ildən sonra təhsilini
yarımçıq qoymaq məcburiyyətində
qalmış, 1937-ci ildə Nuxaya qayıdıb, əvvəlcə rayon komsomol, sonra isə partiya komitələrində işləmişdir.
1940-cı ildə o, ordu sıralarına səfərbər
edilmişdir. Birinci Moskva – proletar atıcı diviziyasının sıravi topoqrafhesablayıcı Məmmədşərif Finlandiya müharibəsinin ilk günlərində özünü
igid bir döyüşçü kimi göstərmişdir. Böyük Vətən müharibəsində 1941-1945-ci
illərdə vzvod komandirinin köməkçisi,
batalyon qərargahının rəisi, diviziya
qərargah əməliyyatının bölmə rəisinin
köməkçisi olmuşdur. 1942-ci ildə
Moskvanın müdafiəsində iştirak etmişdir. 1943-cü ildə batalyon qərargahına
rəis təyin olunmuşdur. 1944-cü ilin iyulundan 1945-ci ilin martına kimi Üçüncü Belarusiya cəbhəsində döyüşən
atıcı diviziyalarından birinə başçılıq etmiş və şərqi Prussiyanın Köniqsberq şəhərinin (indiki Kalininqradın) alınmasında iştirak etmişdir.
1945-ci ildə Ali zabitlər məktəbini,
1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmiş-

dir. 1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsi başa çatdıqdan sonra da
M.Həmidov hərbi xidmətdən ayrılmamış, gənc döyüşçülərin təlimtərbiyəsi ilə məşğul olmuşdur. O,
1946-1949-cu illərdə Xaçmaz rayon
Hərbi Komissarı, 1949-1956-cı illərdə
Azərbaycan SSR Hərbi Komisarlığında şöbə rəisi, 1956-1960-cı illərdə
Bakı şəhəri Hərbi Komissarı, 19601969-cu illərdə Azərbaycan Hərbi
Komissarı vəzifələrində çalışmışdır.
1962-ci ildə Sovet hərbi xadimi adına, general mayor rütbəsinə layiq görülmüşdür. 2-ci dərəcəli Vətən
müharibəsi ordeni, 2 Qırmızı Ulduz
ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
1969-cu il fevral ayının 12-dən 14dək Gəncə şəhərində ezamiyyətdə olmuş, fevralın 14-də geri qayıdarkən
minik avtomaşınının qəzaya uğraması
nəticəsində
M.Həmidov
həlak olmuşdur. Bakı şəhərində,
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
Anadan olduğu evə xatirə lövhəsi
vurulmuş, 1969-cu ildə Şəki Şəhər
Soveti İcraiyyə Komitəsinin qərarı
ilə “Texnik” küçəsi Məmmədşərif
Həmidov küçəsi adlandırılmış, o vaxtki Toxuculuq texnikumuna isə general
M.Həmidovun adının verilməsi haqqında əlaqədar təşkilatlar qarşısında
məsələ qaldırılmışdır. Həmçinin, 1990cı ildə rayonda fəaliyyət göstərən kənd
təsərrüfatı müəssisələrindən birinə general M.Həmidovun adı verilmişdir.
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Ədəbiyyat
Cümhuriyyət qurucuları: 100 il /N.Q.Yaqublu; red.
İ.Quliyeva.Bakı: [Nurlar],
2018.– 503, [1] s.; Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycanda:
(Bakının qurtuluşunun 95
illiyinə) /Nəsiman Yaqublu;
elmi red. S. Məmmədli.– Bakı:
[“OL” MMC], 2013.– 204,
[2] s.; Cümhuriyyət qurucuları: 100 il /N.Q.Yaqublu; red.
İ.Quliyeva.– Bakı: [ Nurlar],
2018.– 503, [1] s.; Yaqublu, N. Cümhuriyyət qurucuları: Azərbaycan Parlamentinin sədr müavini Həsən bəy
Ağayev / N.Yaqublu // 525ci qəzet.– 2018.– 11 iyul.–
S.8; Yaqublu, N. Cümhuriyyət
qurucuları: Xudadat bəy
Rəfibəyli / N.Yaqublu // 525-ci
qəzet.– 2018.– 18 iyul.– S.8;
Yaqublu, N. Qafqaz İslam Ordusu: Nuru paşanın
fədakarlığı: Bakının qurtuluşu
/ N.Yaqublu // 525-ci qəzet.–
2018.– 13 sentyabr.– S.6;
Yaqublu, N. Şahin Musaoğlu əlli beş yaşda: “İgid əsgər,
möhkəm dayan” mahnısının
müəllifi Şahin Musaoğluna /
N.Yaqublu // 525-ci qəzet.–
2018.– 7 iyul.– S.12.

Nəsiman Yaqublu
1962
Nəsiman Qara oğlu Yaqublu 1962ci il fevral ayının 22-də Zəngilan rayonunun Zəngilan kəndində anadan
olmuşdur. Zəngilan rayonunda orta
təhsilini başa vurduqdan sonra Bakı
Dövlət Universitetinin Jurnalistika
fakültəsinə daxil olmuşdur. 1983-cü
ildə təhsilini davam etdirmək üçün Rusiyaya gedib, Sankt-Peterburq Universitetinin Jurnalistika fakültəsində oxumuşdur. 1986-cı ildə Sankt-Peterburq
Universitetini bitirdikdən sonra Bakıya
qayıtmış, 1986-1992-ci illərdə “Yazıçı”
nəşriyyatında redaktor, 1992-1993-cü
illərdə “Azərbaycan ordusu” qəzetində
baş redaktor işləmiş, 1993-cü ildən
Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
2001-ci ildə “Azərbaycan Milli İstiqlal mübarizəsi və Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 2014-cü ildə
“Azərbaycan milli istiqlal mücadiləsi və
mühacirət mətbuatı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
“Ağrılı ömürlər”, “Xocalı qırğını”, “Məhəmməd Əmin Rəsulzadə”,
“Azərbaycan Milli İstiqlal mübarizəsi
və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə”,
“Azərbaycan
legionerləri”,
“Azərbaycan-Polşa
əlaqələrində
Məhəmməd
Əmin
Rəsulzadənin
rolu”, “Əbdürrəhman Fətəlibəyli
Düdənginski”, “Türkiyənin azərbaycanlılara müstəqillik mücadiləsində
dəstəyi (Sovetlər dönəmi: 1920-1991ci illər)”, “Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri”, “Bakının Qurtuluşu”, “Kaspi” qəzetinin yaranması və
fəaliyyəti”, “Kaspi” qəzetinin yaranması və fəaliyyəti”, “Məhəmməd Əmin

Alim
Rəsulzadə ensiklopediyası”, “Qafqaz
İslam Ordusunun Azərbaycanda izləri”,
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası” (Türkiyə türkcəsində),
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası”, “Cümhuriyyət qurucuları”,
“Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı Ensiklopediyası” kitablarının müəllifidir.
2008-ci ildə Türkiyənin Ankara
şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyinə
həsr edilən beynəlxalq konfransda,
2009-cu ildə Polşanın Varşava şəhərində
Qafqaz mühacirlərindən Piradzeyə həsr
edilən konfransda, 2015-ci ilin oktyabr
ayının 26-29-da Polşanın Varşava Universitetinin Şərqi Avropanı Öyrənmə
Mərkəzinin təşkil etdiyi Beynəlxalq
Prometey konfransında iştirak etmişdir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. Tarixi və publisistik yazıları Azərbaycanda, Türkiyədə və
Polşada çap edilmişdir.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına Milli Mükafatın və Həsən bəy
Zərdabi
Mükafatının
laueratıdır.
N.Yaqublu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 may 2019cu il tarixli 1205 saylı sərəncamı ilə
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyi (1918-1920)” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Neft: orta məktəbin VIII
sinfi üçün dərs vəsaiti
/İ.P.Quliyev, Ə.F.Qasımov;
[elmi red. S. Quliyev].– Bakı:
Azərtədrisnəşr, 1960.– 79 s.;
Süxurlar mexanikasının əsasları: quyudibi
proseslər nəzəriyyəsi /İ.P.
Quliyev, A.Ə.Hüseynova;
red. M.Seyid-Rza.– Bakı:
Azərneftnəşr, 1956.– 171, [1]
s.; Ömrünü elmə sərf edən
görkəmli alim /Ceyhun // 525ci qəzet.–2017.–4 mart.– S.16;
ADNSU-da görkəmli alimin 100 illiyinə həsr edilmiş konfransın yekun iclası //
Azərbaycan müəllimi.– 2017.–
4 mart.– S.3

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İsrafil_Quliyev
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İsrafil Quliyev
1917-1981
İsrafil Piri oğlu Quliyev 1917-ci
il fevral ayının 13-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1931-ci ildə İndustrial Texnikumuna daxil olmuş, 1932-ci ildə oxumaqla yanaşı “AzNeft” neft mədənlərində əmək
fəaliyyətinə başlamışdır.
1933-1935-ci illərdə “Azizbekovneft” və “Ordjonikidzeneft” treslərində
qazıma üzrə texnik işləmişdir. Texnikumu bitirdikdən sonra 1940-cı ildə
Azərbaycan İndustrial İnstitutunun
neft mədən fakültəsinə daxil olmuşdur.
İnstitutu neft yataqlarının işlənməsi və
istismarı ixtisası üzrə bitirərək, Bakı
şəhəri Qaradağ rayonunun “Azərneftaxtarış” trestində baş mühəndis işləmişdir. Böyük Vətən müharibəsi
başladıqda müharibəyə getmişdir.
1946-1950-cı illərdə “Qazıma” laboratoriyasının elmi işçisi, Azərbaycan
Elmlər Akademiyası Neft İnstitutunda elmi katib işləmişdir. 1949-cu ildə
“Turbin-mailli qurğuların azimutunun dəyişməsinin tədqiqatı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiə etmişdir. 1950-1978-ci illərdə
“Dənizneftlayihə” institutunun elmi
işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində
işləmişdir. Bu müddət ərzində 10 il institut direktorunun vəzifəsini icra etmişdir.
1959-cu ildə “Dənizdə neft quyularının
tikintisinin əsas məsələləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmişdir. O, Xəzər dənizində neft,
qaz mədənlərinin tikintisi ilə əlaqədar
layihəkonstruksiya və elmi-tədqiqat
işlərinə rəhbərlik etmiş, həmçinin
Qara, Azov və Oxot dənizlərində neft,
qaz yataqlarının kəşfiyyat və işlənmə

Neftçi alim
təşkilatı işlərində iştirak etmişdir.
1978-1981-ci illərdə AzNKİ-da Neft
sənaye təşkilatçılarının hazırlanması
və İqtisadiyyat, təşkilat və istehsalatın
idarə edilməsi kafedralarına rəhbərlik
etmiş, onun rəhbərliyi altında keçmiş
SSRİ-nin neft, qaz sənayesi və geologiyası üçün rəhbər kadrlar hazırlanmışdır. Dəniz neft mədənlərinin tikintisi və
qaz yataqlarının işlənilməsi, dəniz neftdaşıyan akvatoriyaların geoloji, texnoloji və mürəkkəb təbii şəraitlərinin
tədqiqi və onların neft və qaz yataqlarının istehsalı məsələləri ilə uyğunlaşdırılması məsələlərini tədqiq etmişdir.
Elmi, texniki və “Yerin təkinin və
dərin qazımanın tədqiqatı”, “Korroziyadan müdafiə”, “Xəzər dənizinin problemi”, problemləri üzrə SSRİ Nazirlər
Soveti Dövlət Komitəsinin idarələrarası
elmi şuralarının üzvü olmuşdur.
230-dan çox elmi məqalənin, 18
monoqrafiyanın və kitabın müəllifidir.
İxtiralarına görə 22 müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır. Onun rəhbərliyi
altında 30-dan artıq elmlər namizədi
yetişmişdir. İsrafil Piri oğlu Quliyev “Azərbaycan SSR dəniz neft
mədənlərinin kompleks tikintisi” monoqrafiyasına görə SSRİ Lenin mükafatı laureatı və “SSRİ Fəxri neftçi” adlarına layiq görülmüşdür.
“Şərəf nişanı” ordeni və medallarla mükafatlandırılmışdır.
İsrafil Quliyev 1981-ci ildə
vəfat
etmişdir.
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İzzət Rüstəmov
1932
İzzət Əşrəf oğlu Rüstəmov 1932ci il fevral ayının 15-də Gədəbəy rayonunun Şınıx mahalının DüzRəsullu kəndində anadan olmuşdur.
1961-ci ildə “Həsən bəy Zərdabinin
ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri”
mövzusunda namizədlik, 1972-ci ildə
“Azərbaycanda təbii-elmi biliyin inkişafının fəlsəfi problemləri (XIX və
XX əsrin əvvəli)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1965-ci ildə dosent və 1977-ci
ildə professor elmi adını almışdır.
1984-1994-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası Fəlsəfə kafedrasının müdiri, 1987-1988-ci illərdə Azərbaycan KP yanında Partiya tarixi institutu direktorunun elmi
işlər üzrə müavini, 1994-1999cu illərdə Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, 1999-2004cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin

Filosof alim
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru
vəzifəsində işləmişdir. 2004-cü ildən
2019-cu ilə kimi Bakı Dövlət Universitetinin “Sosiologiya” kafedrasının
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. Halhazırda kafedrada müəllim kimi çalışır.
100 məqalənin, 4 monoqrafiyanın, 7 kitabın müəllifidir.
1991-ci ildə Akademik S.İ.Vavilov
adına medalla, 2007-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə, 30 oktyabr 2009cu ildə Azərbaycan Respublikası-nın
Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
20
elmlər
namizədi
və 5
elmlər doktoru yetişdirmiş, hazırda 2 nəfərin doktorluq dissertasiyası üzrə elmi məsləhətçidir.

Ədəbiyyat
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda təbii-elmi və fəlsəfi fikrin vəhdəti /İ.Ə.Rüstəmov; Red. E. Məmmədyarova.– Bakı: Azərnəşr, 1992.–120 s.
Sufizm fəlsəfəsinin “Kamil insan” konsepsiyası /M.Şəkixanova; elmi red. İ.Rüstəmov; elmi məsləhətçi. Z.Quluzadə.– Bakı: [s.n.], 2007.–157 s.
Fəlsəfənin əsasları: dərs vəsaiti /H.R.İmanov; elmi red. İ.Rüstəmov.– Bakı: [Turan evi], 2010.– 441 s.
Fəlsəfi təfəkkürlü görkəmli psixoloq alim Fuad İbrahimbəyov haqqında düşünərkən /İ.Rüstəmov // Respublika.– 2020.– 9 iyul.– S.6.
Görkəmli Azərbaycan filosofu İzzət Rüstəmov /M.Ağayev //Elmi əsərlər / AMEA Fəlsəfə İnstitutu.– 2016.– №2 (27).– S.16-21.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/İzzət_Rüstəmov
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Ədəbiyyat
Elm haqqında elm /S.Xəlilov;
elmi red.və ön söz. müəl.
R.Mehdiyev; rəyçi.
M.Kərimov, A. Mehdiyev.–
Bakı: Azərbaycan Universiteti., 2011.– 750, [2] s.; Əbu
Turxanın hikmət dünyası /
müəllif-tərtibçi S. Xəlilov.–
Bakı: Çaşıoğlu, 2012.– 444,
[4] s.; Həyatın özü və görünən
üzü: [məqalələr toplusu]
/S.S.Xəlilov.– Bakı: [Nurlar
NPMM], 2013.– Kitab 2 Maarifçi publisistika.– 446, [2] s.;
Xatirələrdə davam edən dostluq: şəxsiyyətlər, portretlər /S.
S. Xəlilov.– Bakı: Çaşıoğlu,
2013.– 159, [1] s.; Səlahəddin
Sədrəddin oğlu Xəlilov: biblioqrafiya /tərt. müəl. A.K.
Əliyeva, E. Yüzbaşov; red.
K.Bünyadzadə, İ.Səfərov;
AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.– Bakı: Elm, 2013.–340
s.; Heç vaxt bitməyəcək kitab: yaxud görkəmli filosof
Səlahəddin Xəlilov haqqında bəzi qeydlər /H.Vəliyev //
Kaspi.–2013.– 8 oktyabr.–
S. 15;

İnternetdə

https://az.wikipedia.org/wiki/
Səlahəddin_Xəlilov
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Səlahəddin Xəlilov
1952
Səlahəddin Sədrəddin oğlu Xəlilov
22 fevral 1952-ci ildə Borçalı mahalında, Sarvan qəsəbəsində (indi, Gürcüstan
Respublikasının
Marneuli şəhərində) anadan olmuşdur.
1968-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla
bitirərək, BDU-nun fizika fakültəsinə
daxil olmuşdur. 1973-cü ildə BDU-nun
fizika fakültəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirmiş, təyinat üzrə universitetin
molekulyar fizika kafedrasında saxlanmışdır. Elmi fəaliyyətini fəlsəfə ixtisası üzrə aspiranturaya qəbul olunmaqla
davam etdirmişdir.
Özəl “Azərbaycan” universitetini
qurmuş, universitetin təsisçiliyindən
çıxana qədər onun rektoru olmuşdur.
1976-cı ildə “Elmi-texniki tərəqqinin
sistem-struktur təhlili” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
edərək fəlsəfə elmləri namizədi (PhD)
dərəcəsini almışdır.
1990-cı ildə “Elmi-texniki tərəqqinin məntiqi-qnoseoloji tədqiqi”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, ADPU-nun fəlsəfə
kafedrasının professoru və müdiri
vəzifəsinə seçilmişdir.
1991-ci ildə Azərbaycanda özəl
təhsil sisteminin əsasını qoymuş, ilk
ingilisdilli özəl gimnaziyanı, humanitar liseyi və ilk özəl universitetlərdən
biri olan Azərbaycan Universitetini
təsis etmişdir.
1994-cü ildə Şərq-Qərb Tədqiqat
Mərkəzinin əsasını qoymuşdur.
1997-ci ildə “İpək Yolu” beynəlxalq

Filosof alim
elmi və ictimai-siyasi jurnalını təsis etmiş və 2005-ci ilə qədər onun baş redaktoru olmuşdur.
2002-ci ildə Azərbaycan Fəlsəfə və
Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyasının
(AFSEA) İdarə Heyətinin sədri seçilmişdir.
2003-cü ildən “Fəlsəfə və Sosial-siyasi elmlər” jurnalının baş redaktorudur.
2006-cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının Rəyasət Heyətinin üzvüdür.
2007-ci ildən AMEA-nın müxbir
üzvüdür.
2009-cu ildən AMEA-nın Fəlsəfə,
Politologiya və Sosiologiya elmləri üzrə
Problem Şurasının sədridir.
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Ədəbiyyat
Miniatür Kitab Muzeyi
/Z.Salahova; [Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirlyi].– Bakı: [s.n.], [2010].– 32
s.; Balaca kitabların muzeyi
Ginnesin Rekordlar Kitabında: Z.Salahova: “Bu uğuru
qazanmaq üçün 6 aya yaxın
gərgin işlədik” /Z.Salahova;
müsah. apar. S.Osmanova //
Həftə içi.– 2015.– 27 yanvar.– S.7; Qəlbləri duyan böyük insan: Heydər
Əliyev mənim həyatımda
/Z.Salahova //Azərbaycan.–
2013.–29 mart.– S.3; Зарифа
Салахова - служение
Книге и преданность
Делу /Э.Алиева; [дизайн
М.Гусейнов].– Баку, [2012].–
372 c.; Azərbyacan haqq savaşında qalib gələcək Ziyalı sözü
/Z. Salahova //Azərbaycan.–
2020.– 30 oktyabr.– S.12;
Minskdə Zərifə Salahovanın
nəşr etdirdiyi kitabın təqdimatı
// Mədəniyyət.–2017.– 27
sentyabr.– S.15; “Marxal”da
Miniatür Kitab Muzeyinin filialı açılacaq //Palitra.– 2017.–
25 aprel.– S.13.

Zərifə Salahova
1932
Zərifə Teymur qızı Salahova
1932-ci il fevral ayının 2-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
1952-ci ildə Sabir adına Pedaqoji
məktəbi bitirmiş, 1952-1956-cı illərdə
M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda təhsil almışdır. İnstituta “xalq düşməni”nin qızı kimi daxil olsa da, ali məktəbi bitirəndə bu ad
üstündən götürülmüş, əvvəlcə il yarım Xankəndində müəllim işləmişdir.
Oranın havası səhhətində problem
yaratdığından
Mingəçevirdə
dayısıgildə qalaraq Xaldanda rus
dili müəlliməsi kimi çalışmışdır.
1958-1962-ci illərdə “Minqeçaurskiy raboçiy” və “Kommunist Sumqaita” qəzetlərinin əməkdaşı olmuşdur.
1962-1966-cı illərdə Azərbaycan
Kommunist Partiyası Sumqayıt Şəhər
Komitəsinin təlimatçısı, mühazirəçisi,
təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri
vəzifələrində işləmişdir. 1966-1967- ci
illərdə Sov. İKP MK yanında Ali Partiya Məktəbinin dinləyicisi, 1970-1981ci illərdə Azərbaycan KP MK-nin
təşkilat-partiya işi şöbəsinin partiya informasiya sektorunun müdiri olmuşdur.
1981-1993-cü illərdə Azərbaycan
SSR Kitab Həvəskarları Könüllü
Cəmiyyətinin İdarə Heyəti sədrinin
birinci müavini vəzifəsini tutmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının ictimaisiyasi həyatında fəal iştirak edir.
1993-cü ildən “Kitab” Cəmiyyəti
İdarə Heyətinin sədridir. Azərbaycan
dilində ilk miniatür kitab məhz Zərifə

Mədəniyyət xadimi
xanımın fədakar əməyi nəticəsində
işıq üzü görmüşdür. Ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycanda miniatür kitab
nəşri sahəsində Zərifə xanım Salahovanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş,
onun qayğısı sayəsində 2002-ci il aprelin 23-də Bakıda dünyada yeganə
Miniatür Kitab Muzeyi açılmışdır.
2002-2007-ci illərdə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 30 miniatür kitab nəşr edilmişdir. Onların arasında klassik ədəbiyyatın seçilmiş
nümunələri, 1995-ci ildə qəbul olunmuş
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, ulu öndər Heydər Əliyevin
Prezident seçilməsi münasibətilə
1993-cü il oktyabrın 10-da andiçmə
mərasimində söylədiyi “Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət andı” nitqi və bir
sıra digər əsərləri göstərmək olar.
2002-ci ildən Azərbaycan Qadınları Bakı Assosiasiyasının sədridir.
2005 və 2010-cu illərdə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi tərəfindən
İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Müşahidə Şurasının üzvü təyin edilmişdir.
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamı ilə Azərbaycanda kitab
mədəniyyətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə Zərifə Salahova
“Şöhrət” ordeni ilə , 2012-ci ildə Belarus
Prezidentinin fərmanına əsasən Belarus
Respublikasının dövlət mükafatı “Fransisk Skarina” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan dilinin izahlı
lüğəti: bircildlik /A.Axundov;
red. E.Abdullayeva.–
Bakı: Elm, 2005.– 452 s.;
Dil və ədəbiyyat: 2 cilddə
/A.Axundov.– Bakı: [s.
n.], 2003.– C.I.– 660 s.;
C.II.– 2003.– 438 s.; Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi,
nəzəriyyəsi və metodları: ali
məktəb tələbələri üçün dərslik
/A.Axundov.– Bakı: ŞərqQərb, 2006.– 280 s.; Böyük
insan, vətənpərvər alim və ictimai xadim: [akademik Cəlal
Əliyev haqqında] /A.Axundov
//Elm.– 2013.– 30 may.– S.10;
Ağamusa Ağası oğlu Axundov: biblioqrafik göstərici
: 85 illiyinə həsr olunur /
AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. N.Novruzova; elmi
red. K. Məmmədova.– Bakı:
Elm, 2019.–210 s.; “Ağamusa Axundov xatirələrdə”/S.Qaliboğlu //Mədəniyyət.–2017.–
9 may.– S.13; “Azərbaycan
dili mənim taleyim və
həyatımdır”: Ağamusa Axundov elm sahəsində böyük ziyalı, akademik və əvəzedilməz
alim idi /T.Seyidzadə //Azad
Azərbaycan.–2018.– 6 fevral.– S.7.
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Ağamusa Axundov
1932-2015
Ağamusa Ağası oğlu Axundov
1932-ci il fevral ayının 2-də Kürdəmir
şəhərində anadan olmuşdur. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1950-1955ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində ali
təhsil almış, 1955-1958-ci illərdə isə
universitetin aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə 1958-ci ildən
etibarən Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində başlayan Ağamusa Axundov 1990-cı
ilədək müəllim, baş müəllim, dosent,
professor, kafedra müdiri və dekan
vəzifələrini tutmuşdur. Universitetdə
çalışmaqla yanaşı o, 1959-1965-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunda ikinci ali təhsil almışdır.
Ağamusa Axundov 1990-cı ildən
2011-ci ilədək Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik
İnstitutunun direktoru və eyni zamanda 2001-2011-ci illərdə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin
akademik-katibi işləmişdir. O, 2011-ci
ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müşaviri olmuşdur. Ağamusa Axundov
1958-ci ildə filologiya elmləri üzrə
namizədlik, 1964-cü ildə doktorluq
dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 1967ci ildə professor elmi rütbəsini almışdır. 2001-ci ildə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
2007-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir. 1981-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Türk dillərinin səs quruluşu və
təbiətindən irəli gələn bəzi səciyyəvi
qanunauyğunluqların üzə çıxarılması Ağamusa Axundovun əsas elmi

Akademik
nailiyyətləri sırasındadır. Onun iyirmi ildən artıq baş redaktor olduğu
dövrdə beynəlxalq “Türkologiya” jurnalı öz nüfuzunu daha da artırmışdır.
Ağamusa Axundov bu illər
ərzində Bakı Dövlət Universitetində
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasına böyük qüvvə sərf etmişdir. Alimin yetirmələri bu gün ölkənin elmimədəni həyatında uğurla çalışırlar.
Ağamusa Axundovun çoxillik axtarışlarının nəticələri ölkədə və onun
hüdudlarından kənarda 500-dən çox
elmi əsərdə, 30-dan artıq kitabda, monoqrafiya və dərsliklərdə əksini tapmışdır. Alimin rəhbərliyi ilə 40-dək
fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlanmışdır. İştirakçısı olduğu mötəbər
beynəlxalq simpozium, konfrans və forumlarda konseptual xarakterli çıxışları ilə Ağamusa Axundov Azərbaycan
elminə şöhrət qazandırmışdır. O, 19651966-cı illərdə Misirə ezam edilərək
Qahirənin Eyn-Şəms Universitetində
Azərbaycan dili və ədəbiyyatından
mühazirələr oxumuşdur.
Akademik Ağamusa Axundovun
Azərbaycan dilçiliyi sahəsində mühüm
xidmətləri və səmərəli elmi-pedaqoji
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, 1986-cı ildə “Azərbaycan dilinin
fonetikası” əsərinə görə Dövlət Mükafatına layiq görülmüş, 1990-cı ildə
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adını almışdır. 2000-ci ildə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ali mükafatlarından
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Ağamusa Ağası oğlu Axundov 2015ci il sentyabr ayının 5-də vəfat etmiş, Bakıda II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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60
7 illiyi

Ədəbiyyat
Образ османов в
сефевидских исторических
источниках (первая
половина и середина XVI в.)
// Средневековый Восток:
проблемы историографии
и источниковедения
(Сборник статей памяти
Героя Советского Союза,
академика З.М.Буниятова).
Баку: «Элм», 2015, Ст. 192231; О научных изысканиях
Мирзы Казем-Бека в
области истории тюркских
народов // Казембековские
чтения: материалы
Междунар. науч.– образ.
конф. Махачкала, 26-27
февраля 2019 г. / отв. ред.
А.М. Абдулатипова; ДГИ;
СПбГУ. Махачкала: Дагест.
гуманитар. ин-т, 2019,
Ст. 60-72; Osmanlı təhrir
dəftərlərinin Azərbaycanın
orta əsrlər sosial-iqtisadi tarixinin öyrənilməsində önəmi
// Azərbaycan şərqşünaslığı:
Elmi kütləvi jurnal. – № 1(16),
2018.– S.11-14; Azərbaycan
tarixində xəzərlər haqqında
dəyərli əsər /Ş.Mustafayev //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2019.– 25
may.– S.10-11.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Şahin_Mustafayev_(tarixçi)

Şahin Mustafayev
1962
Şahin Məcid oğlu Mustafayev
1962-ci il fevral ayının 7-də Bakıda anadan olmuşdur. 1984-cü ildə
Azərbaycan
Dövlət
Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsini fərqlənmə
diplomu
ilə
bitirdikdən
sonra
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
Şərqşünaslıq İnstitutunda baş laborant
vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb.
1985-1986-cı illərdə Moskvada SSRİ
Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunda elmi staj keçdikdən sonra həmin
institutda aspiranturaya daxil olmuşdur.
1990-cı ildə aspiranturanı bitirib
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universiteti Asiya və Afrika ölkələri
İnstitutununun nəzdində fəaliyyət
göstərən Müdafiə şurasında “XVI əsrin
birinci yarısında Kiçik Asiyanın şərq
vilayətlərində Osmanlı sosial-siyasi
strukturunun formalaşması” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və tarix
elmləri namizədi elmi adını almışdır.
2011-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti Tarix fakültəsinin nəzdində fəaliyyət
göstərən Müdafiə şurasında “XI-XV
əsrlərdə Kiçik Asiyanın türk mühitində
etnosiyasi proseslər” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və tarix üzrə
elmlər doktoru elmi adını almışdır.
1990-cı ildən etibarən Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası akad. Z.M.
Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunda müxtəlif elmi vəzifələrdə işləyib,
hal-hazırda isə İnstitutunun elmi işlər
üzrə direktor müavini vəzifəsini tutur.
1999-cu ildə YUNESCO-nun “Hirayama – İpək Yolu” proqramı ilə Böyük
Britaniyanın Oksford İslam Araşdırmaları Mərkəzində və Bodlean Kitabxana-

Şərqşünas
sında elmi tədqiqat işləri ilə məşğul olub.
2005-2006-cı illərdə Fulbright proqramı ilə ABŞ-ın İndiana Universitetində
elmi tədqiqat aparıb. 2008-2013cü illərdə YUNESKO-nun nəzdində
Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Tədqiqatları
İnstitutunun (Səmərqənd, Özbəkistan)
direktoru vəzifəsində fəaliyyət göstərib.
2015-ci ildən etibarən Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Ali
Attestasiya Komissiyasının Rəyasət
Heyətinin üzvü kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 noyabr 2018-ci il Fərmanı ilə
Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının
Redaksiya Heyətinin üzvü təyin edilib.
2014-2019-cu illərdə Respublika Elmi Tədqiqatları Əlaqələndirmə
Şurasının nəzdində Tarix elmləri
üzrə Problem şurasının sədri olaraq fəaliyyət göstərib, hal-hazırda
isə Ümumi tarix üzrə elmi şuranın sədri vəzifəsini yerinə yetirir.
2016-cı ildə YUNESCO-nun İpək
Yolu Online Platform proqramının Azərbaycan üzrə əlaqələndiricisi
və Beynəlxalq bürosunun vitseprezidenti
vəzifələrinə
seçilib.
Elmi əsərləri dünyanın bir sıra
ölkələrində müxtəlif dillərdə dərc
edilib. Bir çox beynəlxalq elmi
konfransların
iştirakçısı
olub.
YUNESCO-nun “Hirayama – İpək
Yolu” proqramının təqaüdü (1998),
Fulbright
proqramının
təqaüdü
(2005),
Qazaxıstan
Respublikası Təhsil və Elm nazirliyinin “Qazaxıstanda elmin inkişafı üçün” nişanı (2008-ci il) ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan tarix və
mədəniyyət abidələrini
mühafizə cəmiyyəti /mətnin
müəl. və tərt. C.Qəhrəmanov.–
Bakı: İşıq, 1991.– 35 s.;
Nəsimi divanının leksikası /C.Qəhrəmanov; red.:
C.Əfəndiyev, Ə.Xanbabayeva;
AzSSR EA, Respublika Əlyazmaları Fondu.–
Bakı: Elm, 1970.–564, [4]
s.; Praktiki transfoneliterasiya işləri /C.Qəhrəmanov;
AMEA, M.Füzuli adına
Əlyazmalar İn-tu.– Bakı: Nurlan, 2007.– 284 s.; Görkəmli
mətnşünas-dilçi alim: Cahangir Qəhrəmanov- 90 Nağısoylu, Möhsün //Azərbaycan.–
2017.– 10 fevral.– S. 7;
Cahangir Qəhrəmanov (19271995): biblioqrafiya /tərt.
L.Əliyeva; yenidən işləyən
A.Xəlilov; red. M. Adilov;
AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.–
Bakı: Nurlan, 2007.– 80 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Cahangir_Q%C9%99hr%C9%
99manov...
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Cahangir Qəhrəmanov
1927-1995
Cahangir Vahid oğlu Qəhrəmanov
1927-ci il fevral ayının 10-da Qəbələ
bölgəsində doğulmuşdur. 1945-ci ildə
Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbi
bitirmişdir.
1945-1950-ci
illərdə
ADU-nun (indiki BDU) şərqşünaslıq
fakültəsində təhsil almışdır. 19511955-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı olmuşdur. 1955-ci ildə
“Azərbaycan ədəbi dilində fəlsəfə
terminləri” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası
müdafiə
etmişdir.
1955-1960-cı illərdə M.F.Axundov
adına Azərbaycan Pedaqoji Rus
dili və Ədəbiyyatı İnstitutunda baş
müəllim, dosent, 1960-1967-ci illərdə
Azərbaycan
Elmlər
Akademiyası Respublika Əlyazmalar Fondunun baş elmi isçisi işləmişdir. 19621963-cü illərdə Daşkənd, Moskva və
Bakıda mətnşünas və kataloqşünasların Ümumittifaq müşavirələrində
məruzələrlə çıxış etmişdir. 1967-1972ci illərdə Respublika Əlyazmalar Fondunun Yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri
şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1969-cu
ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə
etmişdir. 1970-ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fərmanı ilə
“Fədakar əməyə görə” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir. 1971-1972-ci
illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Respublika Əlyazmalar Fondunun direktor müavini, 1972-1995-ci
illərdə (1986-cı ildən Əlyazmalar
İnstitutu)
direktoru
olmuşdur.
1974-cü ildə ona Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən professor
elmi rütbəsi verilmişdir. İmadəddin
Nəsiminin əsərlərinin tənqidi mətnini
hazırladığına
görə
SSRİ
Xalq
Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin

Dilçi alim

bürünc medalını almışdır. 19751995-ci illərdə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Şərqşünaslıq, Dilçilik, Ədəbiyyat institutlarında filologiya elmləri namizədi və doktoru alimlik dərəcələri verən ixtisaslaşdırılmış
müdafiə şuralarının üzvü, Əlyazmalar
İnstitutunda mətnşünaslıq ixtisası
üzrə mudafiə şurasının sədri, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi
verən müdafiə şurasının üzvü olmuşdur.
SSRİ
Elmlər
Akademiyasının “Памятники письменности
Востока” seriyasından nəşrlərinin,
“Cоветская тюркология” jurnalı, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti,
“Архивы Aзербайджана” jurnalı və
Azərbaycan Elmlər Akademiyası İctimai Elmlər üzrə Elmi İnformasiya
Mərkəzinin referativ xarici ədəbiyyat
məcmuəsi filologiya və incəsənət seriyasının redaksiya heyətlərinin üzvü,
Azərbaycan
Elmlər
Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu kataloqlarının, “Əlyazmalar xəzinəsində” elmi
əsərlər toplusunun və “Keçmişimizdən
gələn səslər” bülleteninin baş redaktoru olmuşdur. 1982-ci ildə Azərbaycan
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fərmanı ilə ona Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adı verilmişdir. “Şərəf nişanı” ordeni, “Əmək
veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Cahangir
Qəhrəmanov
1995-ci il iyun ayının 26-da
Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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110
illiyi
28

Ədəbiyyat
Ədədlər nəzəriyyəsinin
əsasları: dərslik /İ.İbrahimov;
red. R.Sultanov.– Bakı:
Azərnəşr, 1955.– 379 s.; Riyazi analiz kursu: ali məktəblər
üçün dərslik /İ.İbrahimov.–
Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.–
869 s.; Riyaziyyata həsr olunmuş ömür /İ.İ.İbrahimov;
tərt. ed. və red. S. İbrahimova; red. A. Məmmədov.–
Bakı: Elm, 2002.– 328 s.;
İ.İ.İbrahimov: Biblioqrafiya / tərt. Ç.H.Əhmədova; red.
Z.V.Mustafayeva; Azərbaycan
SSR EA Mərkəzi Elmi Kitabxana.– Bakı: Elm, 1984.–103
s.; Hacıyev, A. Dünya şöhrətli
alim /A.Hacıyev //Respublika.– 2012.– 28 fevral.– S.10;
Dünya şöhrətli riyaziyatçı alim
/M.Mərdanov //Elm.– 2016.–
26 fevral.– S. 5.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
%C4%B0brahim_%C4%B0br
ahimov_(akademik)
https://525.az/news/128595riyaziyyat-ve-mexanikainstitutu-60-ilde-misirmerdanovun-yazisi

İbrahim İbrahimov
1912-1994
İbrahim İbiş oğlu İbrahimov 1912ci il fevral ayının 28-də Qaryagin
qəzasının (indiki Füzuli rayonu) Qarğabazar kəndində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini Gəncədə tamamlayan
İ.İbrahimov Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinə
daxil olmuş, 1935-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
O, Azərbaycan Dövlət Universitetində aspiranturaya daxil olmuş, sonradan isə M.Lomonosov adına Moskva
Dövlət Universitetində təhsilini davam etdirmişdir. İ.İbrahimov 1939cu ildə məşhur sovet riyaziyyatçısı A.Qelfondun elmi rəhbərliyi ilə
namizədlik, 1946-cı ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq riyaziyyat sahəsində elmlər namizədi
adını almış azərbaycanlı alimdir.
1968-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın
akademiki seçilmişdir. İ.İ.İbrahimov
analitik funksiya vasitəsilə düzələn bəzi
sistemlərin tamlığını tədqiq edərək riyazi analiz sahəsində klassik nəticələr
əldə etmişdir. Elmi fəaliyyətini davam
etdirən alim funksiyaların konstruktiv nəzəriyyəsi sahəsində görkəmli riyaziyyatçılar M.Keldış, S.Bernşteyn,
S.Nikolski, A.Qelfond, M.Lavrentyev
və başqaları ilə yaxından əlaqə saxlamış, onlarla birgə işləmişdir.
Akademik İ.İbrahimov 170-dən
çox elmi əsərin, bir sıra monoqrafiya və dərsliklərin müəllifidir. Onun
Azərbaycanın ali məktəblərində ali ri-

Akademik
yaziyyatın tədrisi və təşkili sahəsində
böyük xidmətləri var. İ.İbrahimovun
1955-ci ildə “Ədədlər nəzəriyyəsinin
əsasları”, 1957-ci ildə “Sıralar
nəzəriyyəsinin əsasları” və 1962-ci
ildə “Riyazi analiz kursu” dərslikləri
çap edilmişdir. 1950-1952-ci illərdə
K.Rosse və İ.Privalov tərəfindən
ali məktəblər üçün yazılmış “Diferensial hesabı” və “İnteqral hesabı”
kimi iki hissədən ibarət olan kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
İ.İbrahimov Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru, Azərbaycan
Riyaziyyat Cəmiyyətinin prezidenti olmuşdur. Akademik İ.İ.İbrahimov
riyazi analizin müxtəlif sahələrində
və riyaziyyatın tədrisi metodikası
üzrə 40-dan çox elmlər namizədi və
4 nəfər elmlər doktoru hazırlamışdır.
Akademik İ.İ.İbrahimovun xidmətləri yüksək qiymətləndirilmiş, o,
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına və
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
Görkəmli akademik İbrahim İbrahimov
1994-cü il noyabr ayının 6-da vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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95
illiyi
27

Ədəbiyyat
Сульфонатные присдаки к
смазочным маслам.– Баку,
изд. “Элм”, 1982; Смазочно
— охлаждающие жидкости
для алмазно-образивной
обработки металлов.–
Баку, изд.”Элм”, 1978;
Синтез функциональнозамещенных 2-тиофентиола
ЖОрХ.– М.,1983.–
Т.19.– С. 1747–1750;
Нефтяные и синтетические
сульфонатные присадки к
моторным маслам.– Баку,
“Элм”.– 2006; Сборник
научных трудов.– Баку.
– 2006; Aşqarlar kimyası sahəsində görkəmli alim də
/V.Fərzəliyev //Azərbaycan.–
2012.– 4 mart.– S.6.

İnternetdə
https://ru.wikipedia.org/ wiki/
Садыхов,_Камиль_ Исмаил_
оглы
https://science.gov.az/az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/2687
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Kamil Sadıxov
1927-2016
Kamil İsmayıl oğlu Sadıxov 1927ci il fevral ayının 27-də Şimali Osetiya
Muxtar Respublikasının Orconikidze
şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
kimya fakültəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1948-ci ildə,
V.Kuybışev adına AzETNİ-də başlamış, sonralar onun bazasında yaradılan NeftKimya Prosesləri İnstitutunda
(NKPİ) və 1965-ci ildən Aşqarlar Kimyası İnstitutunda (AKİ) çalışmışdır.
K.Sadıxov 1956-cı ildə namizədlik,
1967-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edərək 1957-ci ildə kimya elmləri namizədi, 1968-ci ildə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi,
1969-cu ildə kimya və neft kimyası ixtisası üzrə professor elmi adını almışdır. 1980-ci ildə Azərbaycan EA-nın
müxbir üzvü, 1996-cı ildə Nyu-York
EAnın həqiqi üzvü, 2001-ci ildə
AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
Alim 1965-1988-ci illərdə “Mühərrik yağlarına sulfonat aşqarlarının sintezi və YSM-lər” laboratoriyasına,
sonrakı 10 il ərzində “Mühərrik yağlarına aşqarlar və YSM-lər” şöbəsinə,
1998-ci ildə şöbələr ləğv edildikdə
2000-ci ilə kimi “YSM-lərə aşqarlar” laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 2001-ci ildən baş elmi işçi
vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.
Professor K.Sadıxov aşqarlar sahəsindəki işlərinə görə 1970-ci ildə elm
və texnika sahəsində Azərbaycan
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Uğurlu işlərinə görə K.Sadıxov
dəfələrlə SSRİ Xalq Təsərrüfatı
Nailiyyətləri Sərgisinin medalla-

Akademik
rı, D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin diplomları və
fəxri fərmanları ilə, “SSRİ ixtiraçısı”
döş nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.
Akademikin uzun illər ərzində apardığı dəyərli tədqiqat işləri 400-dən çox
elmi əsərində, o cümlədən 100-dən çox
müəlliflik şəhadətnaməsi və patentdə
öz əksini tapmışdır. Bu ixtiralardan
yalnız 16-nın nəticələrinin sənayedə
tətbiqi xalq təsərrüfatına milyonlarla
manat iqtisadi səmərə vermişdir. Alim
mütəxəssislər tərəfindən geniş istifadə
olunan 4 kitabın “Almaz və cilalayıcı alətlər üçün yağlayıcı və soyuducu
mayelər” (1978), “Sürtkü yağlarına sulfonat aşqarları” (1982), “Motor yağlarına neft və sintetik sulfonat aşqarları”
(2006), “K.İ.Sadıxovun elmi əsərlərinin
külliyatı” (2006) müəllifidir. O, Neft
kimyası və neft emalı Koordinasiya Şurasının, doktorluq və namizədlik
dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış elmi şuraların üzvüdür.
1989-2000-ci illər ərzində AEA
Kimya Bölməsinin büro üzvü, dəfələrlə
BDU-da və Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasında buraxılış imtahanları üzrə dövlət komissiyalarının sədri
olmuşdur. K.Sadıxovun xidmətləri
layiqincə qiymətləndirilmişdir. 1970ci ildə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1987-ci ildə
“Şərəf nişanı”, 2004-cü ildə “Şöhrət”
ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Kamil Sadıxov 8 iyul 2016cı ildə vəfat etmişdir.

FEVRAL
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80
illiyi
10

Ədəbiyyat
Avtomatik idarəetmə
nəzəriyyəsi: ali məktəblər
üçün dərslik /R.Ə.Əliyev,
R.R.Əliyev.– Bаkı: Çaşıoğlu, 2007.– 639 s.; İnformatika və hesablama texnikasının əsasları: Ümumtəhsil
məktəblərinin 10-11-ci sinifləri
üçün dərslik /R.Əliyev,
T.Əliyev, M.Salahlı.– Bаkı:
Maarif, 2003.– 236 s.;
Robotlardan avtomat
zavodlaradək /R.Əliyev;
Azərbaycan SSR EA, Kibernetika İn-tu.– Bаkı: Elm,
1989.– 98, [3] s.; Soft Kompütinq (nəzəriyyə, texnologiya və praktika): [Ali
məktəblərin “İnformasiya emalı və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri”
ixtisası üçün dərs vəsaiti]
/R.Əliyev, R.R.Əliyev.– Bakı:
Çaşıoğlu, 2004.– 624 s.; Rafiq
Əliyevin kitabı təqdim olunub
/K.Novruzov //525-ci qəzet.–
2020.– 12 fevral.– S.15.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Rafiq_%C6%8Fliyev_(texnika_elml%C9%99ri_doktoru); science.ab.az/forms/
hlenyikorrespondentyi/79
https://rafiqaliyev.wordpress.
com/page/9/

Rafiq Əliyev
1942
Rafiq Əziz oğlu Əliyev 1942-ci il
fevral ayının 10-da Ağdam rayonunun
Novruzlu kəndində anadan olmuşdur.
1948-1958-ci illərdə Ağdamda orta
məktəbdə təhsil almış, məktəbi qızıl medalla bitirmişdir. 1958-1963-cü illərdə
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və
Kimya İnstitutunda oxumuş, İnstitutu
fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.
1964-1967-ci illərdə Moskvada
SSRİ Elmlər Akademiyası İdarəetmə
Problemləri İnstitutunun aspirantı olmuşdur. 1967-ci ildə texnika
elmləri namizədi, 1975-ci ildə texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 1976-cı ildən professordur.
1967-1969-cu illərdə Neftkimyaavtomat Elmi-Tədqiqat və Layihə İnstitutunda elmi-tədqiqat laboratoriyasının
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1989cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
1989-cu ildən 2011-ci ilə kimi
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış idarəetmə
sistemləri kafedrasının müdiri olub.
1998-ci ildən indiyə kimi Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası və Corciya
Dövlət Universitetinin (Atlanta, ABŞ)
MBA proqram direktoru, 2001-ci ildən
indiyə kimi isə bu universitetlərin
BBA proqram direktorudur.
İnformatika və idarəetmə nəzəriyyəsi sahəsində nüfuzlu elmi məktəbin
yaradıcısı olan Rafiq Əliyev dünyanın
bir çox universitetinin - Corciya Dövlət
Universiteti (ABŞ), Təbriz Universiteti (İran), Zigen Universiteti (Almaniya), Yakın Doğu Universitetinin (Şimali Kipr) professorudur. İnformatika
və idarəetmə, süni intellekt, qeyri-səlis
məntiq və soft kompütinqə həsr olunmuş 70-ə yaxın kitabın, 350-dən çox

Alim
elmi məqalənin müəllifidir. Nəşr edilən
kitablarından 48-i xarici ölkələrdə
çap olunub, “Soft computing” və
“Soft computing and its applications”
bestseller-kitabları dünyanın bir - çox
ölkələrində dərsliklərə salınıb.
Azərbaycan və bir sıra xarici ölkələrdə informatika və idarəetmə sahəsində
elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində böyük
rolu olmuşdur. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 150-dan çox
elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlamışdır. Tələbələri hazırda təkcə
Azərbaycanın elm mərkəzlərində deyil, digər ölkələrdə də (ABŞ, Almaniya,
Türkiyə, Rusiya, İran və s.) fəaliyyət
göstərirlər. Bilavasitə rəhbərliyi və iştirakı ilə 1994-cü ildən başlayaraq
hər iki ildən bir Avropanın bir sıra
ölkələrində “Qeyri-səlis sistemlərin
tətbiqi”, 2000-ci ildən hər iki ildən bir
Özbəkistan Respublikasının Daşkənd
şəhərində “Qeyri-səlis sistemlərin
tətbiqi və Soft kompütinq”, 2000-ci
ildən hər iki ildən bir Türkiyənin Antalya şəhərində “Sistem təhlilində, qərar
qəbuletmə və idarəetmədə sözlə işləyən
kompüter və soft kompütinq” üzrə
beynəlxalq elmi konfranslar keçirilir.
Əliyev Rafiq Elm sahəsində Azərbaycan Lenin komsomolu (1971),
Elm və Texnika üzrə SSRİ Dövlət
(1983) mükafatlarına layiq görülmüşdür. Təbriz Universiteti (İran) (1992),
Corciya Dövlət Universiteti (ABŞ)
(1999), Zigen Universiteti (Almaniya)
(2000), Yakın Doğu Üniversitetlərinin
(ŞKTR) (2003) professorudur.
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65
illiyi
18

Ədəbiyyat
Kitabxana-informasiya
fəaliyyətinin menecmenti və
marketinqi.– B.: Mütərcim,
2012.– 207 s.;
Kitabxana-informasiya
fəaliyyətinin təşkili və menecmenti. Kitabxana-informasiya
fakültəsinin bakalavr pilləsinin
tələbləri üçün proqram.–B.,
2014.– 15 s.; Kitabxanaların elmi innovasiya və metodik fəaliyyəti. Kitabxanainformasiya fakültəsinin
bakalavr pilləsinin tələbələri
üçün proqram.– B, 2014.–
13 s.;
Kitabxana işinin iqtisadiyyatı. Kitabxana-informasiya
fakültəsinin bakalavr pilləsinin
tələbələri üçün proqram.–B.,
2014.– 18 s.; Azərbaycanda
texniki kitabxanaların inkişafı.– B,2017.– 283 s.;
Elmi-Texniki kitabxanalarda mütəxəssislərə kitabxanainformasiya xidməti. – B.,
2018.– 15 s.
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Mehmanəli Məmmədov
1957
Mehmanəli Əkbər oğlu Məmmədov
1957-ci il fevral ayının 18-də Astara
rayonunun Artupa kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Səncərədi kənd
orta məktəbini bitirmiş, 1975-1977-ci
illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
1977-1978-ci illərdə Bakı şəhəri
Sahil qəsəbəsində Dəniz Kəşfiyyat
İdarəsində qazmaçı köməkçisi işləmişdir. 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinə daxil olmuş, 1984-cü ildə
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Tələbəlik illərində fakültə komsomol təşkilatının katibi kimi dəfələrlə
tələbə inşaat dəstəsinin komandiri olmuş və ictimai fəaliyyətinə görə keçmiş Ümumittifaq Lenin Kommunist
Gənclər İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin
fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.
1984-1986-cı illərdə Azərittifaqın
“Azkoopkitab ticarət birliyi”ndə əmtəəşünas və baş əmtəəşünas vəzifələrində işləmişdir. 1987-ci ildən BDUnun Kitabxanaşünaslıq kafedrasında baş
laborant və laboratoriya müdiri, 1993cü ildə Kitabşünaslıq və Nəşriyyat işi
kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət
göstərmişdir. 2003-cü ildən Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosentidir. 19901994-cü illərdə BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının qiyabi aspirantı
olmuş, 2000-ci ildə “Azərbaycan Respublikası kitabxanalarında kitabxanalararası abonement sistemi” mövzusunda dissertasiya işini Əməkdar elm
xadimi, tarix elmləri doktoru, professor A.Xələfovun rəhbərliyi ilə müdafiə
edərək pedaqoji elmlər namizədi
alimlik dərəcəsi almışdır.

Alim

“Kitabxana işinin təşkili və idarə
edilməsi”, “Kitabxanaların elmi-metodik təminatı”, “Kitabxana işinin iqtisadiyyatı”, “Texniki kitabxanalarda
mütəxəssislərə kitabxana-informasiya
xidmətinin təşkili” və s. fənləri tədris
edir. “Respublika Elmi Texniki kitabxanasında KAA təşkili” (1994), “Kitab çeşidi işinin nəzəriyyəsi və metodikası” (2005), “Elmi-texniki kitabxana
şəbəkələrində mütəxəssislərə kitabxana
informasiya xidməti” (2009), “Sənədinformasiya daşıyıcıları” (2010), “Kitabxana-informasiya fəaliyyətinin menecmenti və marketinqi” (2007) və s.
adlı 8 monoqrafiya və dərs vəsaitinin,
100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.
Mehmanəli Məmmədov səmərəli
elmi fəaliyyət ilə yanaşı, həm də
təşkilatçılıq və idarəçilik keyfiyyətinə
də malikdir. O, 1994-2004-cü illərdə
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi
həmkarlar bürosunun sədri olmuş, 2004cü ildən isə fakültədə bakalaviatura
üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.
Hazırda
M.Məmmədovun
əsas tədqiqat obyekti Respublika Elmi Texniki kitabxalarında
mütəxəssislərə
kitabxanainformasiya xidmətinin təşkili, fondun
komplektləşdirilməsi, onun tematiktipoloji tərkibinin öyrənilməsi, optimallaşdırılması və digər problemlərdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Mehmanəli Məmmədovu elmipedaqoji və yüksək ixtisaslı kadrların
hazırlanmasında səmərəli fəaliyyətinə
görə 2009-cu və 2012-ci illərdə
Fəxri Fərmanla təltif etmişdir.

FEVRAL

Digər tarixi hadisələr

2

Ədəbiyyat
Gənclər Günü münasibətilə
silsilə tədbirlər //Mədəniyyət.–
2017.– 8 fevral.– S.6;
“Beynəlxalq gənclər günü”
qeyd olunub //Mədəniyyət.–
2018.– 17 avqust.– S. 5;
Gənclər Günü ilə bağlı tədbirlər //Mədəniyyət.–
2020.– 5 fevral.– S.4; Gənclər
Günü münasibətilə rəqəmsal
marketinq üzrə təlimlər //
Mədəniyyət.– 2021.–29 yanvar.– S.2.

Gənclər Günü
1997
2 feval gününün Gənclər Günü
kimi elan olunması ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz o,
hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdışından sonra, gənclərin dövlətin və
cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimaisiyasi və mədəni həyatında iştirakının
təmin edilməsini vacib məsələlərdən
biri kimi gündəmə gətirmişdir. Bu
məqsədlə 1994-cü ildə Gənclər, İdman
və Turizm Nazirliyinin yaradılması
barədə fərman imzalamış, 1995-ci ildə
isə Azərbaycan gənclərinin forumunun keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. 2 fevral 1996-cı il tarixində
müstəqil Azərbaycan gənclərinin ilk
forumu, növbəti dəfə II Forum - 1999,
III Forum - 2003, IV Forum - 2005, V
Forum - 2008, VI Forum - 2011, VII
Forum - 2014-cü ildə keçirilmişdir. 1
fevral 1997-ci ildə forumun ildönümü münasibətilə bir qrup gənci qəbul
edən ulu öndər “2 fevral - Azərbaycan
Gəncləri Gününün elan edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Əsası
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulan siyasi kurs bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Prezident 2005ci il avqustun 30-da “Azərbaycan
Gəncliyi Dövlət Proqramının (20052009-cu illər) təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Proqram
çərçivəsində görülən işlər gənclərin potensialından ölkənin mənafeyi naminə
tam və düzgün istifadə olunması, onların faydalı məşğulluğunun təmin
edilməsi, dövlət idarəçiliyi sistemində
iştirakının gerçəkləşdirilməsi yönündə
ciddi irəliləyişə gətirib çıxarmışdır.
Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə
olan diqqəti özünü ayrıca bir ilin (2007ci il) “Gənclər ili” elan edilməsində də

göstərmişdir. 2007-ci ildə cənab Prezident İlham Əliyev “2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə
Sərəncam imzalamışdır. Proqram çərçivəsində 5000 gəncin dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2011-ci ilin 6 aprel tarixində Prezident
İlham Əliyev “Azərbaycan gəncliyi
2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı
haqqında sərəncamının əsas məqsədi
ölkəmizdə gənclər siyasətini daha da
inkişaf etdirmək, gənclərin menecment
sahəsində fəal iştirakına şərait yaratmaq, gənc mütəxəssislərin işlə təminatı
və digər sosial-iqtisadi problemlərinin
həllini təmin etməkdir. Gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin həyatında
fəal iştirakını bir qədər də stimullaşdırmaq məqsədi ilə Prezident İlham
Əliyev 19 dekabr 2011-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun yaradılması barədə sərəncam vermişdir. Fondun qarşısında gənclər siyasəti
ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və
digər sosial sahələrə yönəlmiş ictimai və sosial əhəmiyyətli, o cümlədən
beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən
layihə və proqramları qrant şəklində
maliyyələşdirmək məqsədi qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin gənclərə
dəstək yönündə verdiyi mühüm və
əlamətdar qərarlardan biri də ölkədə
ilk dəfə “Gənclər üçün Prezident
Mükafatı”nın təsis edilməsidir.
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Qaradağlı Faciəsinin 30-cu ildönümü
1992
Qaradağlı faciəsi Xocalı qətliamına
qədər Azərbaycanın yaşadığı ən faciəli
hadisə, erməni işğalçı dəstələrinin
törətdiyi müdhiş bir qırğın idi.
Ermənilər Xocalı soyqırımına son “hazırlığı”, həmin qətliamın “baş məşqini”
məhz Qaradağlı kəndində keçmişdilər.
1988-ci ildən mənfur qonşularımızın torpaq-ərazi iddiası başlayan
dövrdən etibarən Qaradağlı kəndinin
dinc sakinləri hər gün ermənilərin hücumuna məruz qalmışdır. Erməni
təxribatçıları tərəfindən törədilmiş terror aktları nəticəsində 1991-ci ilin 28
iyun tarixində 3 nəfəri qadın olmaqla 6 nəfər diri-diri yandırılmış, 1991ci ilin sentyabr ayında sərnişin avtobusunun gülləbaran edilməsi nəticəsində
8 nəfər öldürülmüş, çoxlu sayda insan
yaralanmış, güllə yarası alanlardan 5
nəfəri sonradan dünyasını dəyişmişdir.
17 fevral 1992-ci il tarixində erməni
hərbi birləşmələri tərəfindən keçmiş
SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 366-cı motoatıcı alayının hərbi texnikasının və
canlı qüvvəsinin dəstəyi ilə Dağlıq
Qarabağ bölgəsindəki mühüm yaşa-

yış məntəqələrindən biri - Xocavənd
(Martuni) rayonunun Qaradağlı kəndi
işğal edilmişdir. 118 nəfər əsir götürülmüş, 33 nəfər ermənilər tərəfindən
güllələnmiş, öldürülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək üzlərini torpaqlamışlar.
Əsirlikdə saxlanılanlara qarşı vəhşi,
vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların başlarının kəsilməsi, diridiri basdırılması, dişlərinin çəkilməsi,
ac-susuz saxlanılması, döyülərək öldürülməsi insanlığa qarşı törədilmiş
cinayət hadisəsi idi. 140-a yaxın uşaq
yetim qalmışdır. Ümumilikdə Qaradağlı kəndində 91 nəfər, kənd
sakinlərinin hər 10 nəfərindən biri
qətlə yetirilmişdir. Öldürülənlərdən
10 nəfəri qadın, 8 nəfəri məktəbli olmuşdur. İşğal nəticəsində kənddə
200 ev, 1 mədəniyyət evi, 320 yerlik orta məktəb binası, 25 çarpayılıq
xəstəxana binası və digər obyektlər
dağıdılmışdır. Kəndin 800 nəfərə yaxın sakini məcburi köçkün düşmüşdür.

Ədəbiyyat
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Ağaməmmədov, T. Biz Xocavəndə qayıdacağıq! /Tahir Ağaməmmədov // İki sahil.– 2020. – 2 oktyabr. – S.26.
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Beynəlxalq Ana Dili Günü
1999
Dil yalnız ünsiyyət yaratmır,
mədəniyyətləri, xasiyyətləri, tarixi, insani keyfiyyətləri və soykökü təyin
edir. YUNESKO 1999-cu ildə fevralın 21-ni Beynəlxalq Ana Dili Günü
kimi təsis edib. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd ana dilinin təbliği, inkişafı və öyrənilməsinin bütün formalarını müdafiə etməkdən ibarətdir. Hər
bir dil ayrılıqda dünya haqqında bilik, dünyanı görmək və anlamaq üçün
vasitədir. Hər millətin özünəməxsus
ana dili onun mənəvi diriliyidir. Əbəs
yerə deyilmir ki, bir millətin malını, dövlətini və hətta vətənini işğal etsən, ölüb-itməz, amma dilini alsan, məhv olar və ondan nişan qalmaz.
Ana dili insan şəxsiyyətinin inkişafının əsasını təşkil edir. Yəni hər bir kəs
ömrünün axırınadək dilinə arxalanır.
Bu günün yaranma tarixi isə bir qədər
də əvvələ gedir. 21, 22 fevral 1952-ci
ildə Pakistanda benqal dilinin qadağan edilməsinə etiraz olaraq keçirilən
aksiyada polis və silahlı qüvvələrin
müdaxiləsi nəticəsində 4 nəfər şəhid
olub. Banqladeş nümayəndələri fevralın 21-ni məhz həmin şəhidlərin
xatirəsinə ehtiram əlaməti kimi Ana
Dili Günü adlandırılması haqqında
müraciət ediblər. YUNESKO-nun Baş
Konfransında 21 fevral Beynəlxalq Ana
Dili Günü elan olunub və üzv ölkələrə
bildirilib ki, həmin gün məktəblərdə,
universitetlərdə ana dilinin əhəmiyyəti
ilə bağlı tədbirlər, konfranslar, seminarlar keçirilsin. Azərbaycan dili də
dünyanın ən zəngin dilləri sırasındadır.
Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində
50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır
və Azərbaycan dilində danışır. Ana dilimiz Altay dilləri ailəsinin türk qoluna daxildir. Millətin dilinin dövlət statusuna yüksəlməsi tarixi hadisə, milli
dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir.
Bu məqam millətin millət olaraq
təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili sta-

tusuna yüksəlməsi millətin öz taleyinə
sahibliyinin, dövlət qurmaq və qorumaq qüdrətinin, eyni zamanda, dilinin
zənginliyinin sübutudur. Bu mənada
dilin dövlət dili statusu qazanması
həqiqətən qürur gətirən tarixi hadisədir.
Azərbaycan dili bu tarixi hadisəni yaşamışdır. Bu gün dilimizin dövlət statuslu dillər arasında olmasına, onun
mənəvi dirilik atributuna çevrilməsi yolunda böyük fədakarlıqlar göstərdiyinə
görə ümummilli lider Heydər Əliyevə
minnətdar olmalıyıq. Ölkəmizdə Ana
dilinin hərtərəfli inkişafı, beynəlxalq
münasibətlər sisteminə yol tapması
Ana dilimizin gözəl bilicisi, mahir natiq ulu öndər Heydər Əliyevin dilimizin qorunmasına yönələn düşünülmüş
siyasətinin nəticəsidir. 2002-ci il sentyabrın 30-da “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan dilinin
dövlət dili kimi işlədilməsi, onun tətbiqi,
qorunması və inkişaf etdirilməsi dünya
azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə
bağlı milli mədəni özünümüdafiə ehtiyaclarının ödənilməsi istiqamətində
daha bir addım olmuşdur. Bu sənəd
ümummilli lider Heydər Əliyevin
xalqımıza və onun dilinə tükənməz
məhəbbətinin,
qayğısının
parlaq
nümunələrindən biridir. Hazırda bu
ənənələri Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Dövlətimizin
başçısının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin
həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü
il 12 yanvar tarixli Sərəncamı və bu
istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin
inkişafına böyük qayğının təzahürüdür.
Ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək
hamımızın
müqəddəs
borcudur.
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Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü
1992
Ötən əsrin 1992-ci ilinin fevralında
tarixdə görünməmiş soyqırım baş verdi. Türkləri özlərinin əbədi düşməni
hesab edən ermənilər məskunlaşdıqları
türk torpaqlarında insanlığa xas olmayan vəhşiliklər törətməklə, Xocalı adlı
bir yurd yerini yer üzündən sildilər –
insanları amansızlıqla qətlə yetirildilər,
əsir götürüldülər, şəhər isə oda qalandı.
Bu, Qarabağ müharibəsinin ən qəddar
səhifəsi idi. 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə isə erməni-daşnak silahlı qüvvələri və keçmiş sovet 366-cı
motoatıcı alayı Xocalıya divan tutdu,
ən dəhşətli soyqırım törədildi. Buna
qədər isə Xocalı erməni-daşnaklar
tərəfindən tam mühasirəyə alınmışdı.
Yollar tamam kəsilmiş, Xocalı taleyin
ümidinə buraxılmışdı. Halbuki xocalılar erməni-daşnak hərbi qüvvələrinə
mərdliklə müqavimət göstərir, şəhəri
çətinliklə də olsa qoruyub saxlayırdılar. Düşmən elə buna görə də Xocalı sakinlərini vəhşiliklə, qəddarlıqla və
kütləvi surətdə qətlə yetirdi. Faciənin
miqyası son dərəcə böyük və dəhşətli
idi. Ermənilər qadınlara və uşaqlara,
qocalara və xəstələrə rəhm etmədən hamını güllələyərək süngüdən keçirmişdilər. Xocalı soyqırımına siyasi qiymət
verən və bu barədə dünyanın ən yüksək
tribunalarından danışan ümummili lider Heydər Əliyev Xocalı sakinləri
ilə görüşündə demişdir: “Biz toplaşıb Xocalı faciəsinin cavabını verək,
şəhidlərin qanının yerdə qalmaması gününü görək. Azərbaycanın ərazi
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bütövlüyünü təmin edək. Müstəqil
Azərbaycanın hüdudlarını tamamilə
bərpa edək. İnanıram ki, Azərbaycan
xalqı belə qüdrətə malikdir”. Xocalı
soyqırımının 30 ili tamam olur. Bu faciə
zamanı böyük bir yaşayış məntəqəsi
yer üzündən silinib, azərbaycanlılara
qarşı amansız soyqırımı törədilib: 613
nəfər qətlə yetirilib, 1275 nəfər əsir
götürülüb. Qanunsuz erməni silahlı qüvvələri mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq olmuş azərbaycanlıları
milli mənsubiyyətlərinə görə yollarda, keçidlərdə, meşələrdə təqib edərək
vəhşicəsinə öldürüblər. Habelə azğınlaşmış erməni hərbçiləri əsir və girov
götürdükləri azərbaycanlıları xüsusi amansızlıqla, işgəncə verərək qətlə
yetiriblər. Mühasirədən çıxıb qaçmağa
müvəffəq olan sakinlər təqib edilərək
Kətik meşəsində, Naxçıvanik yolunda,
Qaraqaya ətrafında, Dəhraz kəndi yaxınlığında, Şelli istiqamətində, Əsgəran
asfalt yolunun 86-cı kilometrliyində
və digər ərazilərdə amansızlıqla qətlə
yetiriliblər. Əsir götürülənlərdən 18
nəfəri Əsgəran rayon Daxili işlər
şöbəsində işgəncə verilməklə öldürülüb. Hücum zamanı dinc əhaliyə qarşı ağlasığmaz vəhşiliklər törədilib,
dözülməz işgəncələr verilib, insanların başlarının dərisi soyulub, müxtəlif
əzaları kəsilib, gözləri çıxarılıb. Xocalıya hücum edən erməni dəstələri ölkə
iqtisadiyyatına 170 milyon dollardan artıq ziyan vurub. Şəhərin toxuculuq fabriki, onlarla ictimai iaşə obyekti dağıdı-

lıb. 200 nəfərdən çox insan müxtəlif dərəcəli əlilə
çevrilib. Ermənilər buna görə cavab verməlidirlər.
Azərbaycan Milli Məclisi (Parlamenti) hər il fevralın 26-nı “Xocalı soyqırımı günü” elan etmişdir.
Hər il fevralın 26-da saat 17.00-da Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad edir. Ərazisi 936 km², əhalisi
isə 25332 nəfərdir. Doğma yurdlarından didərgin
düşmüş və Azərbaycanın 48 rayonuna səpələnmiş
Xocalı sakinləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ədalətli həlli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
təcavüzünün dəf edilməsi, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ümidi ilə yaşayırlar. Onlar dünya xalqlarına, dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlara
haqq ədaləti və həqiqəti müdafiə etmək, Xocalıda törədilmiş terrorizm, etnik təmizləmə faktlarını pisləmək barədə müraciətlər edirlər. Heydər
Əliyev Fondu ötən illər ərzində Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq aləmə
çatdırılması istiqamətində böyük işlər görüb.
Dünyanın, Avropanın onlarla ölkəsində Xocalı
soyqırımının ildönümlərində tədbirlərin, sərgilərin
keçirilməsi, filmlərin nümayiş olunması və sair
bu qəbildəndir. Xocalı soyqırımına dair müxtəlif
dillərdə Fond tərəfindən filmlər hazırlanıb, həmin
filmlərin təqdimatı keçirilib. Həmçinin Xocalı
soyqırımı ilə bağlı fotosərgilərin təqdimatı dünyanın onlarla ölkəsində düzənlənib. Xocalı soyqırımı ilə bağlı xarici kütləvi informasiya vasitələrinin
əməkdaşlarının qələmə aldıqları məqalələrin
sərgisi keçirilib. Bununla yanaşı, “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm sərgisi və sair böyük tədbirlər
təşkil olunub. Bunlar hamısı Fondun və ələlxüsus
Mehriban xanımın Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində çox böyük xidmətləridir. Özü

də nəinki Xocalı soyqırımının, ümumilikdə bütün
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində
bu xidmətlər ölçüyəgəlməzdir. Eyni zamanda Leyla xanım Əliyeva dünya ictimaiyyətinin
diqqətini erməni işğalçılarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri dəhşətli cinayətlər haqqında obyektiv məlumatlara cəlb etmək, sözügedən
faciələrə beynəlxalq səviyyədə siyasi-hüquqi
qiymət vermək, eyni zamanda, Azərbaycanın Qarabağ münaqişəsində milli maraqlarının müdafiə
olunması məqsədilə “Xocalıya ədalət – Qarabağa
azadlıq” (“Justice for Khojaly, Freedom for Karabakh”) devizi altında beynəlxalq kampaniyanın
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. “Xocalıya ədalət!” - artıq dünyada bu kampaniyaya qoşulan insanların sayı günü-gündən çoxalmaqdadır.
Bu kampaniya daha da genişlənməkdədir. Bu baxımdan çox güman ki, bu kampaniya və təbii ki,
bu istiqamətdə görülən işlər bundan sonra da davam edəcək. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim
hər birimiz bu kampaniyalara dəstək verməliyik.
Harada yaşamağından asılı olmayaraq – istər
Azərbaycanda, istərsə də Azərbaycandan kənarda
da. Hərənin gücü nəyə çatırsa, Azərbaycan
həqiqətlərinin, Xocalı həqiqətlərinin təbliğ
edilməsi, bütövlükdə Qarabağ savaşında şəhid,
əlil olmuş, yaralanmış qəhrəmanlarımızın,
ümumən Azərbaycan xalqının başına gətirilən
bütün müsibətlərin təbliğ edilməsi, erməni yalanlarının qarşısının alınması istiqamətində öz
fəaliyyətini ortaya qoymalıdır. Tarix heç nəyi
unutmur! Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin!

Ədəbiyyat
Müqəddəs yurd: Xocalı /N. Məmmədov, K. Məmmədov; elmi red. Y.Mahmudov; AMEA, A.A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu Məmmədov, Nazim Rəhbər
oğlu.– Bakı: Avropa, 2019.– 453, [1] s.
Ходжалы глазами очевидцев /[Р. Бахшалиев [и др.]]; авт. идеи А. Гасанов ; сост. И. Гусейнли; ред. Б. Садыгов; отв. за выпуск А.Мехтиев.– [Баку]:
[Təhsil], [2019].– 165, [3] с.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Xocalı_soyqırımı
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19 fevral- 20 mart
Balıq Nişanı
sudur. Yupiter
və Neptunun
himayəsindədir.
Günəşin Balıqlar
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
incə intuisiyalı
olmaqla yanaşı,
daim bir narahatlıq
hissi də keçirirlər.
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Azərbaycanda Qızıl Aypara Günü (07.03.2008)
Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910)
Milli Tеatr Günü (10.03.2013)
Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010)
Azərbaycanda “Elm günü” (27.03.2018)
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü  
(28.03.1997)
“İzvestiya” qəzeti nəşrə başlamışdır (30.03.1917)
Azərbaycanlıların sоyqırımı günü (31.03.1918)

ŞUŞA - 270 il

“Biz bu il Novruz bayramını Şuşada, Cıdır düzündə qeyd edirik. Bu, tarixi
hadisədir. 2004-cü ildən başlayaraq, hər il mən Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra
Qarabağda qeyd edəcəyik və bu gün gəldi. Bu gün biz Novruz bayramını qədim
şəhərimizdə, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada qeyd edirik. Bu, tarixi hadisədir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Allah Azərbaycan xalqının dualarını eşitdi.
Hər il Novruz bayramı ərəfəsində hamımız yəqin ki, fikirləşirdik, bir-birimizə deyirdik, inşallah, gələn il Novruz bayramını Qarabağda qeyd edək, gələn il Novruz bayramını Şuşada qeyd edək və bu gün gəldi. 28 ildən sonra biz Şuşaya qayıtdıq. Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edirik, tarixi ədaləti bərpa etmişik.
Bizim müharibəmiz - İkinci Qarabağ müharibəsi bu gün dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir. Biz XXI əsrin müharibəsini aparmışıq, düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Bu
gün Novruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən qürur hissi ilə deyirəm:
“Şuşa sən azadsan!”, “Şuşa Azərbaycandır!”, “Qarabağ Azərbaycandır!”
							
							
İlham Əliyev,
				
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Əli qızının (16.03.1927-14.10.2005) anadan оlmаsının 95 illiyi
184

Kimyaçı (neft kimyası), texnika elmləri doktoru, professor Məmmədəliyev
Həbib Mehdi oğlunun (20.03.1912-14.05.1975) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Biologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Quliyev Akif
Ələkbər oğlunun (20.03.1942-19.07.2020) anadan olmasının 80 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü Quliyev Novruz Məhəmməd oğlunun (22.03.1952)
anadan olmasının 70 illiyi........................................................................................249
Oftalmoloq, tibb elmləri doktoru, professor Musayev Paşa İsmayıl
oğlunun (Paşa Qəlbinur) (30.03.1952) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi..........................250

Texnika. Mühəndis işi
Akademik Əfəndizadə Azad Əli oğlunun (20.03.1907-12.08.1998)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi ......................................................................................251
Əməkdar elm xadimi, texnika elmləri doktoru, professor Ramazanzadə Malik
Heydər oğlunun (21.03.1912-22.07.1987) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Əməkdar mühəndis, texnika elmləri namizədi Biləndərli Abbas Əliməhəmməd
oğlunun (21.03.1912-1991) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, texnika elmləri doktoru Ramazanov Kərim Nəzir
oğlunun (01.03.1947-29.01.2012) anadan olmasının 75 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Babayev Mirbaba Mircavad oğlunun
(18.03.1947) anadan olmasının 75 illiyi

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Parlament Kitаbхаnаsının
fəaliyyətə başlamasının (19.03.1997) 25 illiyi........................................................252

Digər tarixi hadisələr
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü (01.03.1972)
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunması günü (02.03.1992)
Ümumdünya Yazıçılar günü (03.03.1986)
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü (05.03.2005)
Azərbaycanda Qızıl Aypara Günü (07.03.2008)
Bеynəlxalq Qadınlar Günü (08.03.1910).................................................................253
Qazax rayonunun Xeyrimli kəndinin işğalının 30-cu ildönümü (08.03.1992)
Milli Tеatr Günü (10.03.2013).................................................................................254
Daxili Qoşunlar Günü (12.03.1995)
Qazax rayonunun Aşağı Əskipara kəndinin işğalının 30-cu ildönümü (12.03.1992)
Azərbaycan SSR-nin Nazirlər Soveti Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət
185

Muzeyinin (indiki Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi) yaradılması haqqında qərar qəbul
etmişdir (13.03.1967)
Miqrasiya orqanları işçilərinin peşə bayramı günü (19.03.2010)
Novruz bayramı (20-22.03)
İrqi Ayrı-Seçkiliyin (diskriminasiyanın) Ləğv Edilməsi Uğrunda Beynəlxalq Mübarizə
Günü (21.03.1966)
Beynəlxalq Poeziya Günü (21.03.1999)
Beynəlxalq Novruz Günü (21.03.2010).................................................................. 255
Ümumdünya Meşələr Günü (21.03.2012)
Ümumdünya Su Günü (22.03.1992)
Erməni terrorçuları tərəfindən Qazax rayonu ərazisində avtomaşın partladılmış,
3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır (22.03.1992)
Ümumdünya Meteorologiya Günü (23.03.1961)
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanmasında vasitəçilik üzrə ATƏM (ATƏT) tərkibində 11 ölkənin
nümayəndələrinin daxil olduğu Minsk qrupu yaradılmışdır (24.03.1992)
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı təsis edilmişdir (25.03.1992)
Beynəlxalq Teatr Günü (27.03.1961)
Azərbaycanda “Elm günü” (27.03.2018)
Milli Təhlükəsizlik Orqanları İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (28.03.1997)
“İzvestiya” qəzetinin nəşrə başlamasının (30.03.1917) 105 illiyi
Azərbaycanlıların sоyqırımı günü (31.03.1918)......................................................256
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3 illiyi

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə
/M.Süleymanov.– Bakı:
Azərnəşr, 1993.– C.I.– 452
s.; C.II.– 248 s.; Eşitdiklərim,
oxuduqlarım, gördüklərim: kitabın nəşri Manaf Süleymanovun 100-illik yubileyinə həsr
olunur /M.F.Süleymanov.–
Bakı: [Qanun], [2012].– 480
s.; Dolan, kəfkirim, dolan... :
Manaf Süleymanovun ömür
dastanı /N.Cəfərov; red. A.
Kənan.– Bakı: Elm və təhsil,
2018.–190 s.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azadliq/2013/
may/310474.htm
www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2012/
mart/237290.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Manaf_Süleymanov

Manaf Süleymanov
1912-2001
Manaf Fərəc oğlu Süleymanov
1912-ci il mart ayının 3-də İsmayıllı rayonunun Lahıc qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə pedaqoji təmayüllü 18 saylı Bakı şəhər
məktəbini bitirmiş, 1932-1937-ci
illərdə Azərbaycan NeftKimya İnstitutunun (Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti) geoloji kəşfiyyat fakültəsində təhsil almışdır.
M.Süleymanov əmək fəaliyyətinə
Qaradağ neft-qaz mədənləri idarəsində
mühəndislikdən başlamış, Sənaye İnstitutunda assistent işləmişdir. 1939-cu
ildən institutun Neft-qaz yataqları geologiyası axtarışı kafedrasının dosenti olmuşdur. Ədəbi yaradıcılığa 1947-ci ildə
“Azərbaycan” jurnalında dərc olunan
“Yerin sirri” romanı ilə başlamış, dövri mətbuatda məqalələrini “Fərəcoğlu”
imzası ilə çap etdirmişdir. Oxucular ingilis dilindən onun tərcüməsində
Cek London, Con Steynbek, O’Henri,
M.Kopelen, A.Qrasi, Oqoto, Aleks La
Çuma, Y.A.Makmani, Piter Abrahams,
R.Riv, A.Paton, Fillis Altman, Somerset Moem kimi görkəmli ingilis yazıçılarının əsərləri ilə tanış olmuşlar.
1949-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur. Manaf Süleymanov keçmiş SSRİ-nin və
Azərbaycandakı dövlət arxivlərində
30 ilə yaxın çalışaraq qiymətli
sənədlər toplamış, ilk dəfə olaraq
Bakı tarixindən, Bakı milyonçuları
və qoçularından, 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin

Nasir
şəxsiyyətlərindən elmi-publisistik kitablar yazıb, nəşr etdirmişdir. Öz şəxsi
fondundakı sənədlərini isə 1988-ci ildə
Salman Mümtaz adına Azərbaycan
Respublikası Dövlət Ədəbiyyat və
İncəsənət
Arxivində
mühafizəyə
təqdim etmişdir. Bu sənədlər əsasında
onun 636 saylı şəxsi fondu yaradılmışdır. M.F.Süleymanov ingilis, fars, ərəb
dillərini bilməklə yanaşı, rus dilində də
yazıb yaratmışdır. Müəllifin əsərlərinin
ilk əlyazmaları doğma Azərbaycan
dilində, lakin ərəb əlifbasındadır.
Müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra müəllifin “Son bahara çatdıq”, “Neft
milyonçusu”, “Şərqdə ilk demokratik
cümhuriyyət”, “Şagirdlik illərim” adlı
kitabları çap edilmişdir. Yazıçının ən
məşhur və ona şöhrət qazandıran 1987ci ildə yazdığı “Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim...” əsəridir. Bu
kitabda insanlar ilk dəfə Bakı milyonçularının millətin tərəqqisi naminə gördüyü işlərdən, xeyirxah əməllərindən
xəbər tutdu. 1989-cu ildə Samsun Universiteti yazıçının “Bir kitapdan bir
kaç satır” toplusunu nəşr etdirmişdir.
Görkəmli yazıçı Azərbaycan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı
və bir medalla təltif edilmiş, 1991ci ildə “Əməkdar mədəniyyət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Manaf Süleymanov 2001-ci il sentyabr ayının 12-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə
/F.Kərimzadə; tərt. ed.
Q.Kərimzadə.– Bakı: Ağrıdağ,
2002.– C. 1: Xudafərin körpüsü: roman.– 390 s.; C.2: Çaldıran döyüşü: roman.– 326 s.;
C.IV: Təbriz namusu roman.–
320 s.; Xudafərin körpüsü: roman /F. Kərimzadə.– [Bakı]:
[Qanun], [2012].–479 s.;
Fərman Kərimzadə: Öz istedadı ilə tariximizi nəsrləşdirmiş,
kinolaşdırmış, rəsmləşdirmiş,
xarakterik keyfiyyətlərilə
ədəbi-ictimai mədəniyyətimizə
parlaq rənglər qatmış sənətkar
/ T.Abbaslı // Mədəniyyət.–
2019.– 13 mart.– S.6; Varislər:
Yeganə Kərimzadə: “Atam
mənim üçün Ağrı dağıdır...”
/Y. Kərimzadə; söhbətləşdi:
Əyyub Qiyas // Ədəbiyyat
qəzeti.– 2020.– 7 noyabr.–
S.16-17; 52 illik ömrün
keşməkeşləri: Yazıçı Fərman
Kərimzadə... /Ə. Rəşid //
Ədalət.– 2021.– 4 mart.– S.8;
Fərman Kərimzadə (3 mart
1937-17 mart 1989) “Təbriz
namusu” və... /R.Rəhimli //
Azad Azərbaycan.– 2021.– 8
aprel.– S.10.
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Fərman Kərimzadə
1937-1989
Fərman İsmayıl oğlu Kərimov
(Fərman Kərimzadə) 1937-ci il mart
ayının 3-də Ermənistanın Vedi rayonunun Böyük Vedi kəndində anadan
olmuşdur. 1944-1951-ci illərdə ibtidai təhsilini kənddə almış, 1949-cu
ildə doğma kəndindən zorla çıxarılaraq, Azərbaycanın Beyləqan (keçmiş
Jdanov) rayonuna deportasiya olunmuşdur. 1954-cü ildən orta məktəbin
yuxarı siniflərini Beyləqan rayonunun Şahsevən kəndində bitirmişdir.
1955-1960-cı illərdə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbində təhsil almışdır. 1962-1965-ci illərdə İsmayıllı və
Beyləqan rayonlarında orta məktəb
müəllimi kimi fəaliyyət göstərmiş,
1962-1965-ci illərdə “Yüksəliş” rayon qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi,
şöbə müdiri, məsul katib işləmişdir.
1965-1967-ci illərdə Moskvada
Ümumittifaq Kinematoqrafiya İnstitutunun ssenari fakültəsinin ikinci kursunu bitirmişdir. 1966-1970-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində tərcüməçi,
böyük redaktor, “Abşeron”, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetlərinin redaksiyasında şöbə müdiri, ədəbi işçi,
1970-1977-ci illərdə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında kollegiya üzvü, 1977-1980-ci
illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin xüsusi müxbiri olmuşdur.
1980-1981-ci illərdə Şüvəlan Yaradıcılıq Evinin direktoru işləmişdir.

Yazıçı
1958-ci ildə qələmə aldığı “41 nömrəli
ayaqqabı” hekayəsi ilk təcrübə olsa da,
müharibənin fəlakət dolu nəticələrini
təsirli bir dil ilə oxucuya çatdıra bilmişdir. “Son eksponat”, “Toy toğlusu”
hekayələri də müharibə mövzusunda
olub onun ağrı-acılarından bəhs edir.
60-cı illərdən etibarən kitabları nəşr
olunmağa başlamışdır. Yaradıcılığında
əsas yeri tarixi mövzular tutur. Bəlkə
də Fərman Kərimzadənin yaşadığı
dəhşətli, ağrılı-acılı həyat onu bir yazıçı
kimi klassikləşdirdi, bir şəxsiyyət kimi
erkən müdrikləşdirdi, insan kimi erkən
qocaltdı. “Qarlı aşırım”ı çap etdirəndə
30 yaşı vardı, bu əsərin əsasında “Axırıncı aşırım” bədii filmi ekranlara çıxanda - 33. Fərman Kərimzadə tariximizin qaranlıq səhifələrini vərəqləyir,
milli dəyərlərimizi ədəbiyyata gətirir,
millətə öz böyüklüyünü, əzəmətini tarixi hadisələr fonunda əyani şəkildə
göstərərək onu bu təcrübədən nəticə
çıxarmağa, özünü, dostunu və düşmənini tanımağa çağırırdı. Hər biri ədəbiyyatımızda hadisə olan biri-birindən
dəyəli tarixi romanları - “Xudafərin
körpüsü” (1981), “Çaldıran döyüşü”
(1984-1985), “Qarlı aşırım” 2-ci variantı (1986-1987), “Təbriz namusu”,
“Vedinin yanı dağlar”, “Qoca qartalın ölümü” (1988) qələmə almışdır.
Fərman Kərimzadə 1989-cu il mart
ayının 17-də, 52 yaşında vəfat etmişdir.

MART

Milli ədəbiyyat
100 Qeybulla Rəsulov
18 illiyi 1922-1988
Qeybulla İbadulla oğlu Rəsulov
1922-ci il mart ayının 18-də Qax rayonunun İlisu kəndində anadan olmuşdur.
1935-1939-cu illərdə yeddiillik məktəbi
Qaxda bitirdikdən sonra Şəki feldşerlik məktəbində oxumuşdur. 1942-ci
ildə Qeybulla ordu sıralarına çağırılmış, İkinci Dünya müharibəsi dövrü
bir müddət sovet ordusu tərkibində
İranda olmuş, sonra 402 və 416-cı atıcı
diviziyalarında hərbi feldşer işləmişdir.
O, Mozdok şəhərinin azad edilməsi
uğrunda
döyüşlərdə
yaralanmışdır. Ordudan tərxis olunandan sonra
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun
(indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universiteti) Teatrşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır.
Ədəbi fəaliyyətə “Qatar Bakıdan
gəlir” birpərdəli pyeslə başlamış, 1955ci ildə xalq yaradıcılığı evi həmin pyesi ayrıca kitabça halında çap etmişdir. 1955-1957-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Radio Verilişləri Komitəsində
müxbir, redaktor, 1958-1965-ci illərdə
“Bakı” axşam qəzeti redaksiyasında Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin
müdiri, 1965-ci ildən M. Əzizbəyov

Dramaturq
adına Azərbaycan Dövlət Akademik
Dram Teatrında Ədəbi hissə müdiri
işləmişdir. Respublikada keçirilən ən
yaxşı pyeslər müsabiqəsində dəfələrlə
mükafata layiq görülmüşdür. “Əlvida,
Hindistan”, “Söz yarası”, “Nəsillər”,
“Od parçası”, “Gün aydın, əlahəzrət”,
“Günəşlə oyananlar”, “Şəhərli oğlan”,
“Molla Nəsirəddin zarafatı”, “Dzerjinski koloniyası” pyesləri respublika
dövlət dram teatrlarında səhnəyə qoyulmuşdur. Onun birpərdəli pyesləri,
habelə irihəcmli dramları özfəaliyyət
dərnəklərində və xalq teatrlarında oynanmışdır. Eyni zamanda “Moskva”, “Serebryannı bor”, “Üç gül”,
“Kranlar səslənir”, “Büllur vaz”, “Pırpız xanım”, “Bir “Volqa” məhəbbət”
adlı pyeslərinin televiziya tamaşaları
göstərilmiş, “Sınaq”, “Çağırış”, “Ana
və oğul”, “Mayakovskinin gözü ilə”
və s. pyesləri isə radioda səslənmişdir.
Birinci dərəcəli “Vətən müharibəsi”
ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
Aktyor Eldəniz Rəsulov onun oğludur.
Yazıçı 1988-ci il sentyabr ayının 11-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Alçalar gül açanda: povest, hekayələr, pyeslər / Q.Rəsulov. – Bakı: Yazıçı, 1991. – 295 s.
Əhmədov, T. Qeybulla Rəsulov / T.Əhmədov // XX əsr Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı.– Bakı, 2004. – S. 489.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Qeybulla_Rəsulov
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125 Böyükağa Talıblı
21 illiyi 1897-1938

Ədəbiyyat
Tövbə: hekayələr /B.Talıblı.–
Bakı: Azərnəşr, 1930.– 61,
[1] s.; Keyf içində: 5 pərdəli
drama /B.Talıblı.– Bakı:
Azərnəşr, 1930.– 55 s.;
Dünyaminqızı, Q. Sovetlərin
söndürdüyü ziyalı ocağı /
Q.Dünyaminqızı // Kaspi.–
2017. – 11-13 fevral. – S.7.;
Bolşevizmə sədaqətli kommunistin acı taleyi: [yazıçı Böyükağa Talıblının yaradıcılığı
haqqında] /C.Qasımov // Kredo.– 2021.– 29 oktyabr.– S.10.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Böyükağa_Talıb1ı
https://kaspi.az/az/sovetlerinsndurduyu-ziyali-ocai
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Böyükağa Mirqasım oğlu Talıblı
1897-ci ildə mart ayının 21-də Salyan
rayonunda anadan olmuşdur. 19091915-ci illərdə Bakı real məktəbində
təhsil almışdır. 1917-ci ildə Petroqrad Texnologiya İnstitutuna daxil olmuş, orada müxtəlif ictimai işlərdə
iştirak etmişdir. Petroqrad vilayət komissarlığında müsəlman işləri üzrə
təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri, bir il sonra orada azərbaycanca
buraxılan “Hürriyyət” qəzeti redaksiyasının əməkdaşı olmuş, xalq komissarlığında milli işlər üzrə müsəlman
şöbəsinə müdir təyin edilmişdir.
1915-1920-ci illərdə Krım cəbhəsində əks-inqilabi qüvvələrə qarşı vuruşmuş, eyni zamanda “Melitopolskiye
izvestiya”
qəzeti
redaksiyasında əməkdaşlıq etmişdir.
1920-ci ilin mayında Azərbaycana
fəhlə-kəndli müfəttişliyi komissarının müavini vəzifəsinə göndərilmiş,
sonra burada xalq təsərrüfatı şurasının sədri olmuşdur. 1923-1932-ci
illərdə Azərbaycan Xalq Ədliyyə komissarı, Mərkəzi Statistika İdarəsinin
rəisi, Sovet quruluşu və hüquq İnstitutunun direktoru, respublika prokuroru, Bakı Plan İdarəsinin sədr
müavini vəzifələrində çalışmışdır.
Böyükağa Talıblı “Kommunist”
qəzeti və “Azərbaycan füqərası” məcmuəsini redaktə etmiş, Azərbaycan
Dövlət Universitetində dərs demişdir.
Ədəbi fəaliyyətə hələ 1912-

Nasir, publisist
ci ildə Bakıda, Orucov qardaşlarının mətbəəsində çap etdirdiyi “Yaxşı məsləhət hər şeydən yaxşıdır”
hekayəsi ilə başlamışdır. Sonralar “Kef
içində” pyesini, “Tövbə”, “Mədən sahibinin fərasəti”, “Erkək Tükəzban”,
“Qırx zopa”, “Xeyir iş”, “Qaynımın
kələyi”, “Xortdan” və s. hekayələri,
“Dirək” povestini yazmışdır. Talıblı yaradıcılığında diqqəti cəlb edən
cəhətlərdən biri klassik ənənələrlə,
xüsusilə, Cəlil Məmmədquluzadə irsi
ilə yaxın əlaqədə olmasıdır. O, hələ
gəncliyində Salyanda teatr həvəskarları
ilə birlikdə Ə.Haqverdiyev, N.Nərimanov və başqa müəlliflərlə yanaşı,
C.Məmmədquluzadənin
də
pyeslərinin səhnəyə qoyulmasında yaxından iştirak etmişdir.
İctimai xadim Böyükağa Talıblı 1938-ci ildə vəfat etmişdir.

MART

Milli ədəbiyyat
100 Fəthi Xoşginabi
22 illiyi 1922-1989

Ədəbiyyat
Ata. İki qardaş: romanlar /
H.F.Xoşginabi. – Bakı: Yazıçı, 1989. – 388 s.; Hekayələr /
F.H.Xoşginabi; [red. İ. Şəms].
– Bakı: Azərnəşr, 1956. –
110, [2] s.; Marağayi, Z. İbrahim bəyin səyahətnaməsi
və ya təəssübkeşliyin bəlası
/ Z.Marağayi; farscadan
tərc. ed. və ön sözün müəl.
H.Məmmədzadə; farscadan
tərc. red. H.Xoşginabi. – Bakı:
Avrasiya Press, 2006.– 456 s.;
Fəthi Xoşginabi // Azərbaycan
nəsri antologiyası: beş
cilddə. – Cild IV.– Bakı,
2006.– S.198; Polad, Ə.
Fəthi Xoşginabi // Polad
Ə. Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz. – İstanbul, 2015.
– S.732; Fərəcov, S. Mühacir yazıçının hekayələr çələngi
/ S.Fərəcov // Mədəniyyət. –
2017. – 8 noyabr. – S.15.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/
Cənubi_Azərbaycan_
ədəbiyyatı
https://az.wikipedia.org/wiki/
Fəthi_Xoşginabi

Fəthi Həmzə Əli oğlu (Fəthi Xoşginabi) 1922-ci il mart ayının 22də Cənubi Azərbaycanın Xoşginab
kəndində, kəndli ailəsində dünyaya
gəlmişdir. İlk təhsilini mədrəsədə almışdır. Məktəbdə cəmi bir il təhsil
aldıqdan sonra yarımçıq qoyub
işləmək üçün İranın bəzi şəhər və
kəndlərinə getmiş, orada fəhləlik etmişdir. Elə bu illərdə də qürbətin
nə demək olduğunu öyrənmişdir.
Ədəbi fəaliyyətə 15 yaşında ikən miniatür şeirlər və nəsr əsərləri yazmaqla başlamışdır. Onun əsərləri Cənubi
Azərbaycan həyatından bəhs edir.
1941-ci ildən etibarən şeir, hekayə və
məqalələri müntəzəm olaraq mətbuat
orqanlarında işıq üzü görmüşdür.
XX əsrin 40-cı illərində siyasi
hərəkata qoşulmuşdur. 1945-1946-cı
illərdəki Milli demokratik hərəkat Xoşginabinin də yaradıcılığında yeni bir
mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Kəskin
siyasi, ictimai mövzulu məqalələri, satirik şeir və yazıları “Zeynəb”, “Züleyxa”, “Məsum və Məsumə”, “Mehri”,
“İbrahim” kimi hekayələri, ilk irihəcmli
əsəri olan “Eşq və müharibə” povesti də bu illərin yeni tərz, realist və demokratik ruhlu bədii nəsrinin və ədəbipopulist nəsrin təməlini təşkil etmişdir.
Siyasi mühacirətdə olduğu zaman
Xoşginabi yazıçı kimi fəaliyyətinə Quzey Azərbaycanda davam etmişdir.
“Ata”, “İki qardaş” romanları və çox
sayda hekayələri bu dövrün məhsuludur.
Mühacirət illərində Xoşginabi dram

Yazıçı
əsərlərinin müəllifi kimi də şöhrət tapmışdır. Onun farsca yazdığı “Siyavuş”,
“Bijen və Menijə” adlı pyesləri Tacikistanda Düşənbə teatrlarının səhnələrində
müvəffəqiyyətlə səhnələşdirilmişdir.
1946-cı il dekabrın 12-də siyasi mühacir kimi Sovet İttifaqına gəlmiş, burada “Azərbaycan” qəzeti redaksiyasında
ədəbi işçi, məsul redaktor, Tacikistan
Maarif Nazirliyində məmur, SSRİ EA
Şərqşünaslıq İnstitutunda böyük elmi
işçi vəzifələrində çalışmışdır. Sonralar
1958-ci ildə Moskvada ali ədəbiyyat
kursunu və 1967-ci ildə İctimai Elmlər
Akademiyasının aspiranturasını bitirmişdir. 1979-cu il İran inqilabından sonra Təbrizə köçərək, orada Azərbaycann
şairlər və yazıçılar cəmiyyətini yaratmış, onun sədri seçilmişdir.
Fəthi Xoşginabi 1989-cu ildə
Moskvada vəfat etmiş, nəşi Bakıya gətirilərək dəfn edilmişdir.
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MART

Milli ədəbiyyat
150 Məmməd Səid Ordubadi
24 illiyi 1872-1950

Ədəbiyyat
Dumanlı Təbriz: roman /
M.S.Ordubadi; hazırl. N.
Purşərif. – [Təbriz]: [s. n.],
[2017]. – 636 s.; Həyatım
və mühitim / M.S.Ordubadi;
[Miniatür Kitab Muzeyi]. –
Bakı: [s.n.], 2015. – 262 s.;
Səmədov, N. Azərbaycan tarixi: məqalələr toplusu / M.S.
Ordubadi; ərəb əlifbasından
transfoneliterasiya edib nəşrə
hazırl., tərt. və ön söz müəl.
N. Səmədova; elmi red. Ş. Fazil; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu. –
Bakı: Elm, 2020.– K. 1. – 286
s.; Məmməd Səid Ordubadi arxivinin izahlı təsviri / AMEA,
M.Füzuli ad. Əlyazmalar İntu; təsvir ed.: Ə.Cəfərzadə,
M.Paşayeva, M.Məmmədova;
elmi. red. və ön söz müəl.
İ.Həbibbəyli; çapa haz.
M.Məmmədova. – Bakı:
Elm və təhsil, 2015. – 370
s.; Görkəmli ədəbi simaların
əsərlərində baharın tərənnümü
/ M.S.Ordubadi // Azərbaycan.
– 2020. – 3 mart. – S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məmməd_Səid_Ordubadi
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Məmməd Səid Hacağa oğlu Ordubadi 1872-ci il mart ayının 24-də Naxçıvanın Ordubad şəhərində, şair Fəqir Ordubadinin ailəsində dünyaya gəlmişdir.
Ordubadda mollaxanada və Məhəmməd Tağı Sidqinin “Əxtər” məktəbində
təhsil almışdır. 1886-1904-cü illərdə
Ordubad ipək fabriklərində fəhlə
işləmiş və Culfa gömrük xidmətində
çalışmışdır. 1905-1907-ci illərdə Birinci rus inqilabının təsiri altında siyasi mübarizələrə qoşulmuş, “Hümmət”
sosial-demokrat təşkilatının tərkibində
İran Məşrutə hərəkatına kömək edən
qrupun fəal üzvlərindən olmuşdur.
1915-ci ildə siyasi fəaliyyətinə görə Saritsına sürgün edilmiş, 1917-ci ildə Fevral inqilabından sonra Dağıstana gəlmiş,
Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası sıralarına daxil olaraq, siyasi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
1918-ci ildə Nəriman Nərimanovun
dəvətilə Həştərxana gedərək, “Hümmət” qəzetinin redaksiyasında çalışmışdır. 1920-ci ildə XI Qırmızı Ordunun tərkibində Dağıstana gəlmiş,
Temirxan-Şura şəhərində “Qırmızı Dağıstan” qəzetinin nəşrini təşkil etmişdir.
1920-ci il mayın 2-də Bakıya gələn
Ordubadi “Əxbar” qəzetinin redaktor müavini vəzifəsinə təyin edilmiş,
“Əxbar” və “Kommunist” qəzetləri
birləşdirildikdən
sonra
redaksiya heyətinin üzvü və redaktor müavini, 1920-ci ilin sentyabrından isə
“Füqəra füyuzatı” jurnalının redaktoru olmuşdur. Ordubadi ədəbi fəaliyyətə
XIX əsrin 90-cı illərində başlamışdır. İlk şeirləri 1903-cü ildə “ŞərqiRus” qəzetində dərc olunmuş, “Qəflət”

Yazıçı

(1906), “Vətən və hürriyyət” (1907)
adlı şeir kitablarını nəşr etdirmişdir.
“Qanlı sənələr” (1911) kitabı, “İki
cocuğun Avropa səyahəti” (1908),
“Bağişah, yaxud Tehran faciəsi”
(1910), “Əndəlisin son günləri, yaxud Qrenadanın təslimi” (1914) tarixi pyesləri, “Bədbəxt milyonçu, yaxud
Rzaqulu xan Firəngi-məab” (1914)
romanları nəşr olunmuşdur. Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisidir. XX əsrin
əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda
milli azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuş dördcildlik “Dumanlı Təbriz”
(1933-1948) epopeyasının, Nizami
Gəncəvi dövründən bəhs edən “Qılınc
və qələm” (1946-1948), inqilabi mövzuda “Döyüşən şəhər” (1936), “Gizli
Bakı” (1940) romanlarının müəllifidir.
M.S.Ordubadinin əsərləri dünyanın
bir sıra dillərinə tərcümə olunmuşdur.
Şeirlərinə F.Əmirov və S.Rüstəmov
mahnı və romanslar yazmışlar. Əsərləri
müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
Xidmətləri yüksək qiymətləndirilmişdir. “Lenin” və “Şərəf nişanı” ordeni, fəxri fərmanlarla mükafatlandırılmış, 1938-ci ildə Azərbaycanın
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri
adına
layiq
görülmüşdür.
Məmməd Səid Ordubadi 1950ci il may ayının 1-də vəfat etmiş,
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
Ordubadda ev muzeyi yaradılmış, Ordubadda və Naxçıvanda büstləri qoyulmuşdur.

MART

Milli ədəbiyyat
115 Almas İldırım
25 illiyi 1907-1952

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri / A.İldırım;
red. N.Cabbarlı; tərt. ed.
M.Teymur. – Bakı: Öndər,
2004. – 160 s.; Boğulmayan bir səs / Almas İldırım;
ön söz. B.Nəbiyev.– Bakı:
Avrasiya Press, 2007. – 392
s.; Cabbarlı, N. Azərbaycan
mühacirət poeziyası: icmallar
və portretlər / N.M.Cabbarlı;
AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat
İn-tu.– Bakı: Elm və təhsil,
2014.– 117 s.; Əhməd, D.
Ölüm adası Nargin: Almas İldırımın unudulmuş şeiri / D.Əhməd // Türküstan.
–2020. – 18-24 fevral. – S.15;
Fərəcov, S. Ömrü də İldırım
kimi keçən şair / S.Fərəcov
// Mədəniyyət. – 2021. – 20
yanvar. – S.5; Sürgündə sevgi, şahın ölümcül qəzəbi, Qalada ölən qalalı şairin nisgili...
– Şəhid ziyalı // Hərbi And. –
2021. – 22 yanvar. – S.16-17.

İnternetdə
anl.az/el/i/ia_se.pdf
https://az.wikipedia.org/wiki/
Almas_İldırım

İldırım Hacı Əbdülməhəmməd oğlu
Almaszadə (Almas İldırım) 1907-ci il
mart ayının 25-də Bakı yaхınlığında,
Qala kəndində anadan оlmuşdur.
Azərbaycan ədəbiyyatı tariхinə Almas
İldırım kimi daхil оlmuş şairin əsl adı
Əbdülhəsəndir. 1913-cü ildə Almas altı
yaşında ikən ailələri Şüvəlana, 1920-ci
ildə isə Çəmbərəkəndə köçmüşdür. Kiçik Almas 1914-1915-ci tədris ilindən
“İttihad” məktəbində təhsil almağa
başlamış, burada еyni zamanda fars
dili fənnini də mənimsəmişdir. 1925-ci
ildə o, təhsilini Abdulla Şaiqin nümunə
məktəbində davam еtdirməyə başlayaraq bu məktəbdə dərs dеyən A.Şaiq,
S.Hüsеyn, Q.Əfəndiyеv (Qantəmir)
kimi görkəmli ziyalılarla ünsiyyətdə olmuş, bu da gənc Almasın intеllеktual inkişafında, bədii yaradıcılıq istеdadının
parlamasında önəmli rоl оynamışdır.
Ədəbi fəaliyyətə 1926-cı ildə “Qızıl
qələmlər ittifaqı”nın üzvü kimi, ittifaqın nəşr еtdirdiyi “Gənc qızıl qələmlər”
məcmuəsində altı şеiri (“Hindli qız”, “Şərqə”, “Yarın”, “Еy Hindistan”, “Nəriman”, “Qərbə”) ilə başlamışdır. 1927-ci ildə indiki BDU-nun
şərqşünaslıq fakültəsinə daхil оlsa da,
az sоnra atası vaxtı ilə tacir olduğundan təhsil оcağından хaric оlunmuşdur.
1928-ci ildə yеni təsis оlunmuş
Azərbaycan Prоlеtar Yazıçıları cəmiyyətinə daxil olmuşdur. Yaradıcılığa başlayan gündən adı bolşeviklərin
qara siyahısına düşən Almas İldırımın 1930-cu ildə çap olunan “Dağlar
səslənirkən” adlı kitabı kommunizm
əleyhinə fikirlər aşılayan bir məхəz
kimi mağazalardan yığılıb müsadirə

Şair
olunmuş, özü isə Türkmənistana sürgün edilmişdir. Aşqabadda çıхan
“Zəhmət” qəzeti səhifələrində şeirlərini və məqalələrini dərc etdirən şair
tezliklə ədəbi ictimaiyyətin diqqət və
marağını çəkmişdir. Lakin burada da
onu rahat buraхmamış, fəaliyyətini
və yazılarını izləmiş, təftiş etmiş,
təqib və təzyiqlərə məruz qoymuşlar.
Gözlənilən təhlükələrdən хilas olmaq üçün ailəsi ilə birgə İrana keçən şair
sərhədçilər tərəfindən həbs olunmuş,
bir aya yaхın ağır işgəncələrə məruz
qalmışdır. Azadlığa buraхıldıqdan sonra, 1934-cü ildən Türkiyəyə köçərək
orada məskunlaşan Almas İldırım ömrünün sonlarına qədər qürbətdə yaşamağa məcbur olmuş, Azərbaycan
mühacirət poeziyasının ən qüdrətli
nümayəndələrindən birinə çevrilmişdir. 1934-cü ildə Almas İldırım Türkiyə
vətəndaşlığına qəbul edilmişdir. O, burada katibliklə, kargüzarlıqla məşğul
olmuş, ibtidai məktəbdə dərs demişdir. Ömrünün təqribən 12 ilini isə yaradıcılığını davam etdirməklə yanaşı ayrı-ayrı qəsəbə bələdiyyələrində
işləmiş, bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Müəllifin şeirləri əsas etibarı ilə Türkiyədə yayınlanan mətbuatda,
Almaniyada
Azərbaycan
mühacirətinin mətbu orqanı olan “Qurtuluş” dərgilərində, Van və Malatyada
çıхan yerli qəzetlərdə dərc edilmişdir.
Almas İldırım 1952-ci il yanvar ayının 14-də vəfat etmişdir.

193

MART

Milli ədəbiyyat
125 Qulam Məmmədli
1897-1994
25 illiyi
Publisist, teatrşünas

Ədəbiyyat
İmzalar / Q.Məmmədli; elmi
red. A.Zamanov. – Bakı:
Azərnəşr, 1977. – 118 s.;
Molla Nəsrəddin: salnamə /
Q.Məmmədli; tərt. və ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli; red.
İ.Hacıyev. – Naxçıvan: Əcəmi,
2009. – 518 s.; Əliyeva, Afaq.
Qulam Məmmədli arxivinin təsviri / A.M.Əliyeva, P.
Teyyubova; red. P. Kərimov;
AMEA Məhəmməd Füzuli
ad. Əlyazmalar İn-tu. – Bakı:
Elm və təhsil, 2017. – 163,
[1] s., [1] v.; Rəhimova, A.
Qulam Məmmədli təzkirəsi:
“Azərbaycanlı alim, yazıçı, şair və başqa görkəmli
xadimlər haqqında biblioqrafik materiallar” / A.Rəhimova;
elmi red. A.Musabəyli; red.
A.Ramazanov; AMEA,
M.Füzuli ad. Əlyazmalar İntu. – Bakı: Elm və təhsil,
2012. – 681 s.; Əliyeva, Afaq.
Xatırlamasaq, günah olar: O,
“Molla Nəsrəddin”in həm
mürəttibi, həm də müxbiri olub / A.Əliyeva // Kaspi. –
2020. – 17 iyul. – S.5.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Qulam_Məmmədli
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Qulam
Əli Məmməd oğlu
Məmmədli 1897-ci il mart ayının 25də Təbrizdə anadan olmuşdur. Həmin il
ailəsi Aşqabada köçmüşdür. İlk təhsilini
mollaxanada alan Q.Məmmədli kiçik yaşlarından mətbəədə işləmişdir.
1914-1923-cü
illərdə Aşqabadda
türkmən və Azərbaycan dillərində
nəşr olunan “Dan ulduzu”, “Sədayifüqəra”, “Qızıl yulduz” qəzetlərinin
mətbəələrində mürəttiblik etmişdir. 1923-cü ildə Bakıya köçmüş
və III Beynəlmiləl mətbəəsində işə
qəbul edilmişdir. 1929-1940-cı illərdə
“Kommunist”, “Yeniyol”, “Kəndli
qəzetəsi”, “Azərbaycan kolxozçusu”
qəzetləri redaksiyalarında çalışmışdır.
II Dünya müharibəsi illərində Sovet Ordusunun tərkibində müxbir kimi Təbrizə getmişdir. Təbrizdə
nəşr edilən “Vətən yolunda” qəzeti
redaksiyasında siyasi və ədəbi işçi
kimi fəaliyyət göstərmiş, sonra
yenidən Bakıya qayıdaraq ömrü boyu
ədəbiyyatımıza, mədəniyyətimizə dair
mənbələri araşdırmış və bir-birindən
dəyərli tədqiqat əsərləri yazmışdır.
Bakıya qayıdan tədqiqatçı özü
ilə Təbrizdən çoxlu sayda sənədlər,
əlyazmalar, mətbuat nümunələri gətirmiş, bunların araşdırılması ilə
məşğul olmuşdur. Hazırda AMEA
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan şəxsi arxivi öz zənginliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Q.Məmmədli
arxivində C.Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığına dair materiallar,
məktublar, xatirələr toplanmış, Bakıda və ondan kənarda - Naxçıvan, Şuşa,
Tiflis, Aşqabad, İrəvan, Həştərxan,

Daşkənd, Moskva, Orenburq, Təbriz,
İstanbul və s. şəhərlərdə çıxan qəzet
və məcmuələrdən kəsilmiş məqalə
və resenziyalar da yerləşdirilmişdir.
O, bu materiallar əsasında 1966-cı
ildə “Molla Nəsrəddin” adlı əsərini
çap etdirmişdir. 1952-1959-cu illərdə
Q.Məmmədli “Kirpi” jurnalının məsul
katibi və redaktoru olmuşdur. Yaradıcılıq illərində “Xiyabani” (1949),
“Azərbaycan lətifələri” (1954), “Qara
və buzov” (1954), “Atmacalar”
(1958, 1961), “Qapı oğrusu” (1960),
“Molla Nəsrəddin” (1966), “Cahangir Zeynalov”, “Hüseyn Ərəblinski”
(1968) kimi kitabları çap edilmişdir.
1950-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvüdür.
Ədəbi və ictimai fəaliyyətinə görə
1977-ci ildə Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar mədəniyyət işçisi”, 1984cü ildə “Əməkdar jurnalisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1972-ci ildə
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin
“Qızıl qələm” mükafatı laureatı olmuş, 1976-cı ildə Əmək veteranı, İttifaq əhəmiyyətli təqaüdçü (1987),
M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı (1989), “50 il partiya veteranı” nişanı, dörd dəfə Azərbaycan
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
Qulam Məmmədli 1994-cü il noyabr
ayının 18-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

MART

Folklor
150 Aşıq Mirzə Bilal
illiyi 1872-1937
12

Ədəbiyyat
Şeirlər /Aşıq Bilal; [toplayanı və tərt. ed. S. Axundov; red.
T. Bayram; rəss. Ə. Quliyev];
Azərbaycan SSR Mədəniyyət
Nazirliyi, Respublika Xalq Yaradıcılığı evi.– Bakı: Birləşmiş
nəşriyyat, 1960; İlk baharım, gəl görüm: şeirlər /Aşıq
Bilal ; toplayan və tərt. ed.
M. Mürsəlov.– Bakı: Yazıçı,
1982.–50 s.; Aşıq Mirzə Bilal anılacaq /S.Qaliboğlu //
Mədəniyyət.– 2016.– 2 sentyabr. – S.13; Repressiya qurbanı olan “Qızıl Azərbaycan
aşığı”: Böyük ustad Aşıq
Mirzə Bilal // Azadlıq.–
2012.– 11 avqust.– S.1;
Nəbioğlu, M. Ozan-aşıq dünyası: haqqa qovuşan aşıqlarımız /M.Nəbioğlu; layihənin
rəhbəri və baş məsləhətçi
Z.Yaqub; red. M. Qasımlı, E.
Məmmədli; Azərb. Aşıqlar
Birliyi.– Bakı: Nurlan, 2010.–
143, [1] s.

İnternetdə

https://az.wikipedia.org/wiki/
Aşıq_Mirzə_Bilal

Mirzə Bilal Mustafa oğlu Mikayılov 1872-ci il mart ayının 12-də Şirvan qəzasının Ağsu rayonunun Qəşəd
kəndində anadan olmuşdur. Həmyerlisi
Molla Xasının məktəbində oxumuş,
sonra Şamaxıda böyük maarifçi Seyid
Əzim Şirvaninin məktəbində təhsilini
davam etdirmişdir. Burada o, ərəb-fars
dillərini kamil öyrənmiş, klassik poeziyaya dərindən bələd olmuşdur. Şamaxı ədəbi mühiti – “Beytül-səfa” və
mesenant Mahmud Ağa Əhməd Ağa
oğlunun musiqi-şeir məclisi onu sənət
dünyasına bağlamışdır. Mahmud Ağa
məclisində Əngəxaranlı Aşıq İbrahimlə
tanışlığı onun uşaqlıqdan qəlbini ovsunlayan aşıq sənətinə məhəbbətini
coşdurmuşdur. Ustadının məsləhəti ilə
o, muğamlarımızın sirlərini “Şirvan
bülbülü” Mirzə Məhəmmədhəsəndən
mükəmməl
şəkildə
mənimsəyib,
el məclislərinə ayaq açır. O, qırx
ilə yaxın Şirvanda bu sənəti yaşatmış və onlarla şagird yetişdirmişdir.
Böyük nüfuz sahibi olması hökumət
yetkililərinin nəzərindən yayınmamış, ona Xalq Cümhuriyyəti dövründə
(1918-1920)
Şamaxı
qəzasının
əmniyyət (təhlükəsizlik) müdiri vəzifəsi həvalə olunmuşdur. Onun repressiya qurbanı olmasının əsas faktorlarından biri də məhz budur. Aşıq
Mirzə Bilalın repressiya olunmasının digər əsas səbəbi isə onun, yaradıcılığında və aşıqlıq fəaliyyətində
sovet rejimininin qoyduğu qadağalara riayət edə bilməməsi olmuşdur.

Aşıq, şair
1928-ci ildə Bakıda Azərbaycan
aşıqlarının
birinci
qurultayının
nüma-yəndəsi olmuş və qurultayda bütün aşıqlar adından çıxış etmişdir. Aşıq Mirzə Bilalın külliyyatı yəni, şeir və dastanlarının böyük bir
hissəsi, Xalq Daxili İşlər Komissarlığı
tərəfindən əmlakı müsadirə olunarkən
ələ keçirilərək məhv edilmişdir.
Şirvanlı Aşıq Mirzə Bilal 1937ci il iyun ayının 17-də həbs edilmiş, həmin ilin noyabr ayının
26-dan 27-nə keçən gecə “xalq düşməni” adı altında güllələnmişdir.
SSRİ Ali Məhkəməsinin cinayət
işləri üzrə məhkəmə kollegiyası 12 oktyabr 1955-ci ildə Mikayılov Bilal Mustafa oğlunun işinə yenidən baxaraq onun
haqqında olan Azərbaycan SSR XDİK
üçlüyünün 10 noyabr 1937-ci il tarixli qərarını ləğv etdi və o, bəraət aldı.
Azərbaycan Respublikası prokurorluğunun 28 oktyabr 1993-cü
il tarixli qərarı ilə Bilal Mustafa oğlu yenidən bəraət almışdır.
Əbədiyaşar sənət piramidasının xüsusi mərhələsində - XIX əsrin sonlarında meydana çıxan Qəşədli Mirzə
Bilal, Şirvan aşıq sənətini məna və
məzmunca yeni inkişaf mərhələsinə
yüksəltmiş, müasir Şirvan aşıq
məktəbinin əsasını qoymuş, “Şirvan Aşıqlarının Atası” titulunu qazanmış nəhəng bir sima olmuşdur.
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Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
80
Cəfər Qiyasi
24 illiyi 1942
Memar-alim

Ədəbiyyat
Erməni mənəvi terroru: Adlar dəyişsə də tarix qalır / C.Qiyasi, İ.Bozyel; red.:
R.Məmmədli, D.Ramazanlı;
İğdır Azərbaycan Türk Kültürünü Tanıtma Dərnəyi. – Bakı:
Kitab klubu, 2007. – 36 s.;
Nizami dövrü memarlıq abidələri / C.Qiyasi;
elmi red. Ş.S.Fətullayev;
rəy. R.M.Bayramov. – Bakı:
İşıq, 1991. – 264 s.; Cəfər
Əli oğlu Qiyasi: biblioqrafik göstərici / AMEA, Mərkəzi
Elmi Kitabxana tərt. İ.Səfərov;
red. A.Əliyeva-Kəngərli,
N.Bağırbəyova.– Bakı: Elm,
2003.– 140, [3] s.; Gilan
türbəsinin harmonik quruluşu və həndəsi naxış kompozisiyasının inkişafı / Q.Əliyev
// Azərbaycanın Milli Elmlər
Akademiyası Naxçıvan
Bölməsinin Xəbərləri: İctimai
və humanitar elmlər seriyası. –
2019. – №1. – S.247-254.
Xan sarayı VIII əsrə aid memarlıq abidələrinin ən orjinalı kimi / B.Cəfərli //
Azərbaycanın Milli Elmlər
Akademiyası Naxçıvan
Bölməsinin Xəbərləri: İctimai
və humanitar elmlər seriyası. –
2019. – №1. – S.272-276.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
C%C9%99f%C9%99r_Qiyasi
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Cəfər Əli oğlu Qiyasi 1942-ci il
mart ayının 24-də Ərdəbil şəhərinin
Piləçay elinin Hüşnə kəndində anadan
olmuşdur. 1946-cı ilin dekabr ayında
Azərbaycan Milli Hökümətinin süqutundan sonra ailəsi ilə birlikdə Şimali
Azərbaycana köçmüşdür. Orta təhsili
Nuxa (indiki Şəki) şəhərində 5 saylı məktəbdə almış, 1961-1967-ci illər
arasında Azərbaycan Politexnik İnstitutunun inşaat fakültəsində memar ixtisasına yiyələnmişdir. 1967-ci ildə “Soyuzkurortproyekt” İnstitutunun Qafqaz
filialının Azərbaycan şöbəsində böyük
mühəndis, 1968-ci ildə qrup rəhbəri
vəzifələrinə təyin edilmişdir.
1968-ci ildə SSRİ Memarlar İttifaqına üzv qəbul edilmişdir. 1971-ci ildə
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun əyani
aspiranturasına daxil olmuş, 1973-cü
ildə “Abşeron boyları (Memarlıq haqqında söhbətlər)” adlı ilk kitabını çap
etdirmişdir. 1978-ci ildə “Təbriz memarlıq məktəbi (XIII-XVII əsrlər)”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. C.Qiyasi 1985-ci
ildə çap olunmuş “Yaxın-uzaq ellərdə
(Orta əsr Azərbaycan memarlarının
beynəlxalq əlaqələri haqqında)” kitabı ilə Azərbaycanın İslam dünyası memarlığının inkişafında necə önəmli rol
oynadığını aydınlaşdırmışdır. Dahi şair
Nizami Gəncəvinin 850 illik yubileyi münasibəti ilə C.Qiyasinin 1991ci ildə yazdığı “Nizami dövrü memarlıq abidələri” monoqrafiyası orta əsr
Azərbaycan memarlığının yüksək inkişaf mərhələlərindən olan Səlcuqlar dövrünün, XI-XIII yüzillərin memarlığını

dolğun əks etdirən ən sanballı əsərdir.
1992-ci ildə Tarix və Mədəniyyət
Abidələrinin Bərpası və İstifadəsi üzrə
Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun rektoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1996cı ildə Ankarada türk dilində nəşr edilmiş “Erməni kültür terroru” kitabında
C.Qiyasi ermənilərin sistemli şəkildə
Azərbaycan türk mədəni irsinə qarşı
apardıqları terror problemini ilk dəfə
elmi ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmışdır. 1997-ci ildə “Memar Xacə Əlişah
Təbrizi (dövrü və yaradıcılığı)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmişdir. 1999-cu ildə müəllifi olduğu
İğdır şəhərində “Soyqırım anıtı və muzeyi” kompleksinin tikintisi tamamlanmışdır. Onun rəhbərliyi altında yaradılmış sənədlər əsasında 2000-ci ildə
“İçərişəhər Qız Qalası və Şirvanşahlar
sarayı ilə birlikdə” və 2007-ci ildə “Qobustan Milli Dövlət tarix-bədii qoruğu”
abidələri YUNESKO-nun Dünya İrsi
siyahısına daxil edilmişdir. 2000-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyinin Abidələrin Bərpası ElmiTədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2005-ci
ildə Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin “Bütöv Azərbaycan məfkurəsinə
xidmət ödülü” və Ankarada 2009-cu
ildə Türksoy xidmət binasına görə onur
“Şərəf” medalı ilə təltif edilmişdir.

MART

Musiqi. Opera. Balet
75
Şəfiqə Eyvazova
9 illiyi 1947

Ədəbiyyat
Pyeslər məcmuəsi: kamança ilə fortepiano üçün işləmə
və köçürmələr : Kamança ixtisası üzrə təhsil alan şagird
və tələbələr üçün dərs vəsaiti
/Z. Məmmədova, S. Məlikova;
elmi red. Ş.Eyvazova; [ön
söz R. Quliyev].– Sumqayıt:
Zərdabi NP MMC, 2017.–130
s.; Şəfiqə Eyvazovanın yaradıcılıq gecəsi keçirildi /Ş.Müşfiq
//525-ci qəzet.–2017.– 25 noyabr.– S.13; Tellərə bağlı
talelər /R. Salmanov // Xalq
qəzeti.–2018.– 6 may.– S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Şəfiqə_Eyvazova
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2013/
mart/297956.

Şəfiqə Alxas qızı Eyvazova 1947-ci
il mart ayının 9-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İlk musiqi təhsilini aldıqdan sonra, 1962-ci ildə Asəf Zeynallı adına Musiqi məktəbinə daxil
olmuş, görkəmli bəstəkarlardan dərs
almışdır. Kamança üçün işlənmiş
ən yaxşı əsərləri çalmış, muğam və
xalq mahnıları ilə yanaşı, Avropa
bəstəkarlarının əsərlərini öyrənmişdir.
1963-cü ildə 16 yaşlı Şəfiqə Eyvazova Azərbaycan Radiosunun Xalq
Çalğı Alətləri Orkestrinə dəvət edilmişdir. Elə həmin il məşhur tarzən
Əhsən Dadaşov Xalq Çalğı Alətləri
ansamblını yaratmış və Ş.Eyvazovanı
yeni kollektivə solist qəbul etmişdir.
1965-ci ildən solo konsertlərlə çıxış
etməyə başlamışdır. Kamanda ifa etdiyi
“Rast”, “Çahargah”, “Rahab”, “Şüştər”,
“Şur” və s. muğamlar musiqisevərlər
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.
Müxtəlif musiqi kollektivlərində çalışan ifaçı, eyni zamanda təhsilini davam etdirmiş, Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasında təhsil almışdır. 1971-ci ildə həmin təhsil ocağının kamança sinfini bitirmişdir.
1970-ci ildə Voronej şəhərində,
1973-cü ildə Berlində keçirilən festivalların qalibi olmuşdur. SSRİ xalqlarının folklor musiqisi festivalında
(1978, Bişkek; 1979, Moskva), musiqişünasların Beynəlxalq simpoziumunda (1987, Səmərqənd), eləcə də
YUNESKO xətti ilə ABŞ-da keçirilən
“Şərq xalqlarının musiqi folkloru” fes-

Kamança ifaçısı
tivalında (1988, Alim Qasımov və Ramiz Quliyevlə birgə) iştirak etmişdir.
Musiqi sahəsindəki göstərdiyi böyük xidmətlərlə yanaşı, 1974-cü ildən
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) çalışan Şəfiqə Eyvazova həm də
pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. Halhazırda Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professorudur.
Şəfiqə Eyvazova 20-dən çox xarici
ölkədə, eləcə də ABŞ, İsveçrə, Almaniya, Fransa, Polşa, Belçika, İtaliya,
Əfqanıstan və s. ölkələrdə qastrolda
olmuş, Azərbaycan musiqisini yüksək
səviyyədə təmsil etmişdir. Dövlət
müstəqilliyimizin bərpasından sonra bu
kaman ustadının yaradıcılıq coğrafiyası
daha da genişlənmişdir. Bu gün fəxrlə
deyə bilərik ki, Şəfiqə Eyvazova 2003cü ildən Türkiyənin “Tekşen-Kara
Dəniz” Simfonik Orkestrinin solisti
kimi çalışır. Onun ifasında yeni zirvə
tapan “Şur”, “Şüştər”, “Rahab” və bir
çox digər muğamlar Azərbaycan Radiosu və Televiziyasının Qızıl Fondunda
qorunur. Şəfiqə Eyvazova Azərbaycan
SSR “Əməkdar artisti” və 2000-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
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Musiqi. Opera. Balet
120 Yavər Kələntərli
26 illiyi 1902-1979

Ədəbiyyat
Çəmənli, M. Nəğməli xatirələr
/Mustafa Çəmənli // Sənət
hekayələri. – Bakı, 2014.
– S.274-290; Çəmənli, M.
Yavər Kələntərli / Mustafa
Çəmənli // “Leyli və Məcnun”
100 il səhnədə. – Bakı, 2008.
– S.163 –167; Gəncəvi,
S. Yavər Kələntərli /Sabir
Gəncəli //Qadın, gözəllik və
ülviyyət (Ensiklopedik toplu). – Bakı, 2001. – 257 s.;
Kələntərli Yavər Əli qızı //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. – C.V. – Bakı, 1981.
– S.336; Fərəcov, S. “Çavuşlar” nəslinin xanım xanəndəsi
/ S.Fərəcov // Mədəniyyət. –
2018. – 27 iyul. – S.14;

İnternetdə
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Yavər Abbas (bəzi mənbələrdə
Əli) qızı Kələntərli (qızlıq soyadı Zamanova) 1902-ci il mart ayının 26-da Şamaxıda anadan olmuşdur.
Yeniyetmə çağlarında dayısı Əlicabbar
Orucəliyevin ailəsilə birgə Bakıya
köçmüş, dayısı onu Rəhilə Hacınskayanın Qızlar məktəbinə qoymuşdur.
Yavər xanım uşaqlıqdan musiqiyə,
ifaçılığa böyük maraq göstərmişdir.
Üzeyir bəylə Yavər xanımın qardaşı Hacıbala Zamanov Qori seminariyasında bir yerdə oxuduğu üçün,
dost olmuş, onlara tez-tez gələn Üzeyir bəy “Leyli və Məcnun” operasının
məşqinin aparıldığı vaxtlarda Yavərin
oxumasını dinləmiş və çox bəyənmişdi.
İlk dəfə 1916-cı ildə “Cəmiyyəti
xeyriyyə” məktəbində qızlar tərəfindən
oynanılmış “Arşın mal alan” musiqili
komediyasında Əsgər rolunu ifa etmişdir. 1922-ci ildə Üzeyir bəyin təşəbbüsü
ilə yaradılmış birillik musiqi kursunu bitirmişdir. Kursu bitirməsi münasibətilə
Üzeyir bəy ona pianino hədiyyə etmişdir. Sonralar Cabbar Qaryağdıoğlundan, Seyid Şuşinskidən dərs almışdır.
Hətta Yavər xanımın ifasını bəyənən
Cabbar Qaryağdıoğlu ona öz qavalını bağışlamışdı. Beləliklə, xanəndənin
yaradıcılığı
həm
ictimaiyyət,
həm də professional xanəndələr
tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.
Yavər xanım ilk konsertini 1923cü ildə, indiki Sabir bağının yanında “Maarif evi”ndə vermişdir.
Müğənnini tarda Bədəl bəy Bədəlbəyli
(bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin atası), skripkada Cəmo Cəbrayılbəyli
müşayiət edirdi. Lənkəranlı Xudaver-

Xanəndə
di Kələntərli adlı bir şəxslə ailə həyatı
quran Yavər xanımın bu nigahdan
bir oğlu dünyaya gəlmişdir. Təəssüf
ki, Şahbaz cavan yaşlarında dünyasını dəyişmişdir. 1937-ci ildə həyat
yoldaşından ayrılan Yavər xanım
onun soyadından imtina etməmişdir.
1937-1941, 1945-1951-ci illərdə
Opera və Balet Teatrının solisti olmuş, teatrın səhnəsində Leyli, Əsli,
Ərəbzəngi, Gülçöhrə və bu kimi
yaddaqalan obrazlar yaratmışdır.
Onun repertuarı, əsasən, muğam və
xalq mahnılarından, təsniflərdən ibarət
idi. Qadın xanəndəlik məktəbinin
görkəmli nümayəndələrindən biri olan
Yavər xanım yaddaşlarda “BayatıŞiraz”, “Şur”, “Bayatı-Kürd”, “Segah” və bu kimi muğam və təsniflərin
mahir ifaçısı olaraq qalmışdır.
1932-1937-ci illərdə Azərbaycan
radiosunun solisti olmuşdur. 1938ci ildə qrammafon valı buraxılmışdır. 1941-ci ildə İranda səfərdə olmuş,
Təbrizdə, Mərənddə, Şapurda, Xoyda,
Miyanədə konsertlər vermişdir. Hətta
Təbrizdəki konserti anşlaqla keçmişdir.
Xanəndənin yaradıcılığı dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
1939-cu ildə Azərbaycan SSRnin “Əməkdar artist” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Yavər Kələntərli 1979-cu il fevral
ayının 5-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Musiqi. Opera. Balet
95
Mstislav Rostropoviç
27 illiyi 1927-2007

Ədəbiyyat
Arzumanlı, V. Əhsən sizə,
Mstislav Leopoldoviç / Vaqif Arzumanlı // Xalq qəzeti. –
1997. – 12 iyun. – S.5; Mustafayeva, T. Azərbaycanda
milli violonçel sənətinin yaranmasına dair dərs vəsaiti /
T.Ə.Mustafayeva (tərt. ed.);
elmi red. N.M.Abbaszadə;
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akad. – Bakı: [n. y.], –
2019. – 109, [1] s.; Уилсон,
Э. Мстислав Ростропович:
[композитор, учитель,
легенда] / Элизабет Уилсон;
[пер. сангл. К.Савельева];
худож. оформ. Е.Савченко. –
Москва: Эксмо, 2011.– 509,
[3] с.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2015/
iyun/441539.htm
https://kompartiya.wordpress.
com/2017/04/01/mstislavrostropovic-stalin-mukafati-və

Mstislav Leapoldoviç Rostropoviç
1927-ci il mart ayının 27-də Bakıda, tanınmış violonçel ifaçısı və vaxtilə Pavlo Kasalasın tələbəsi olmuş Leopold
Rostropoviçin ailəsində anadan olmuşdur. Rostropoviç uşaqlıq və gənclik
illərini Bakıda keçirmiş, İkinci Dünya
müharibəsi illərində ailəsi Orenburqa,
daha sonra isə 1943-cü ildə Moskvaya
köçmüşdür. Rostropoviç artıq dörd yaşında ikən anasından pianino ifaçılığının sirlərini, on yaşında isə atasından ilk
dəfə violençin incəliklərini öyrənmişdir.
1943-1948-ci illərdə, 16 yaşında
Moskva Konservatoriyasına qəbul olunan Rostropoviç piano və violenç ifaçılığı ilə yanaşı dirijorluq və bəstəkarlıq
ixtisaslarına da yiyələnmişdir. Müəllimləri arasında isə Dmitri Şostakoviç
və Sergey Prokofyev kimi rus musiqisinin nəhənglərini misal göstərmək
olar. O, 1945-ci ildə Sovet İttifaqında
ilk dəfə keçirilən gənc musiqiçilərin
birinciliyində qızıl medala layiq
görülməklə istedadlı violenç ifaçısı kimi
nəzər-diqqətləri cəlb etmişdir. Rostropoviç ilk violenç konsertini 1942ci ildə vermiş, 1947, 1949 və 1950-ci
illərdə Praqa və Budapeştdə keçirilən
beynəlxalq musiqi müsabiqələrinin
qalibi olmuşdur. 1950-ci ildə, cəmi
23 yaşında olarkən, o zaman Sovetlər
Birliyində ən ali mükafat hesab olunan
Stalin Mükafatına layiq görülmüşdür.
Artıq bütün SSRİ-də şöhrət qazanmış
gənc və son dərəcə istedadlı Rostropoviç Leninqrad (indiki Sank-Peterburq)
və Moskva konservatoriyalarında pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olmuşdur. 1948-ci il 10 fevral tarixində “for-

Dirijor

malist” bəstəkarlar haqqında qəbul
edilmiş fərman nəticəsində müəllimi
Şostakoviçin Leninqrad və Moskva konservatoriyalarında professorluq dərəcələrindən məhrum edilməsinə
cavab olaraq 21 yaşlı Rostropoviç etiraz əlaməti olaraq konservatoriyanı tərk etmişdir. Sovet hakimiyyətinə
qarşı müxalif fikirlərinə, yazıçı Aleksandr Soljenitsına öz evində sığınacaq
verdiyinə görə hakimiyyətin qəzəbinə
tuş gəlmiş, 1974-cü ildə Sovetlər İttifaqını tərk edərək ABŞ-a yollanmışdır. Kəskin çıxışlarına görə Sovet
vətəndaşlığından məhrum edilmişdir.
1990-cı ildə isə artıq Amerika vətəndaşı
olmasına baxmayaraq ruslar onun Rusiya vətəndaşlığını bərpa etmişlər.
1977-ci ildən Vaşinqton Milli Simfonik Orkestrinin rəhbəri və baş dirijoru olmuş və 17 il bu orkestrə
rəhbərlik etmişdir. 2002-ci il mart ayının 4-də Bakıda ev-muzeyi açılmışdır. 2007-ci ildə “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilmişdir. Həmyerlimiz
22 dəfə Qremmi mükafatına layiq görülmüşdür. Həmçinin Yaponiya, Böyük Britaniya, Fransa, ABŞ da daxil
olmaqla 44 dövlətin ordenini almışdır.
Dünya şöhrətli musiqiçi Mstislav
Rostropoviç 2007-ci il aprel ayının 27də Moskva şəhərində vəfat etmişdir.
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MART

Teatr. Kino
65
Səidə Quliyeva
5 illiyi 1957

Ədəbiyyat
Rəhimli, İ. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: 3
cilddə.– C.3.– Bakı, 2017.–
S.177-778; Səidə Quliyeva: “Həqiqətin yanında olmağa üstünlük vermişəm”
/S.Quliyeva; müsahibə apardı:
S.Əşrəf //Ədəbiyyat qəzeti.–
2017.– 23 sentyabr.– S.9;
Hətta su ilə çörək də yesəm, o
seriallara çəkilmərəm: Səidə
Quliyeva: “Ailəsini sənətinə
qurban verən adamları heç cür
qəbul etmirəm” /S.Quliyeva
//Bizim yol.–2018.– 13 fevral.– S.15; “Azərbaycan kinosunda çox böyük xaos var”:
Səidə Quliyeva: “Kim bir
dənə sponsor tapırsa, başlayır film, serial çəkməyə...”
/S.Quliyeva; müsahibəni apardı: N.Məmmədli //Ekspress.–
2018.– 27-29 oktyabr.– S.9.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Səidə_Quliyeva
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Səidə Əbülfəz qızı Quliyeva 1957ci il mart ayının 5-də mart Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1978ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət
İnstitutunun “dram və kino aktyoru” fakültəsini bitirib. Həmin
ildən təyinatla Akademik Milli Dram Teatrında fəaliyyətə başlayıb.
Böyük səhnədə debütü 1979-cu
ildə rejissor Ə.Quliyevin hazırladığı Vilyam Şekspirin “Heç nədən hayküy” komediyasında Hero rolu olmuşdur. Bundan sonra, aktrisa teatrda
müxtəlif rejissorların səhnə quruluşlarında maraqlı obrazlar yaratmışdır.
S.Quliyeva Akademik Milli Dram
Teatrının səhnəsində İlyas Əfəndiyevin
“Xurşidbanu Natəvan” tarixi dramında Bəyim, Ş.Qurbanovun “Sənsiz”
dramında Sevinc, Maksim Qorkinin “Həyatın dibində” əsərində Nastya, Əli Əmirlinin “Ağqoyunlular və
Qaraqoyunlular”ında Qaraqoyunlu ana,
Elçinin “Ah Paris! Paris!” komediyasında Firəngiz, Süleyman Sani Axundovun “Eşq və intiqam” pyesində Həcər
xanım, Nazim Hikmətin “Kəllə” dramında Qadın, Bəxtiyar Vahabzadənin
“Dar ağacı”nda Ana, Elçinin “Qatil” əsərində Qonşu, Mir Cəlalın
“Dirilən adam”ında Çəpəl Suralı, Cəlil
Məmmədquluzadənin
“Ölülər”ində
Kərbəlayi Fatma, Abdulla Şaiqin
“Eloğlu”nda Ana Torpaq kimi müxtəlif
janrlı obrazlar qalereyası yaratmışdır.
Aktrisa Azərbaycan Dövlət Televiziyasının hazırladığı İlyas Əfəndiyevin

Aktrisa
“Atayevlər ailəsində” əsərində Reyhan, “Sarıköynəklə Valehin nağılı”nda
Reyhan, Ruhəngiz Qasımovanın “Yollar görüşəndə” dramında Çiçək, “Qonşu qonşu olsa” əsərində Balacaxanım,
Mövlud Süleymanlının “Kökdən düşmüş piano”sunda Gülər, Əli Əmirlinin
“Bala-başa bəla”sında İzzət Nəfisli,
Aqşin Babayevin “Nekroloq”unda Elmira, “Dəvətnamə”də Məleykə və
s. kimi maraqlı obrazlar oynamışdır.
Səidə Quliyeva 2000-ci ildə respublikanın Əməkdar artisti, 9 may
2012-ci ildə Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. 30 aprel 2014cü il, 6 may 2015-ci il, 6 may 2016-cı
il, 1 may 2017-ci il və 9 may 2018ci il tarixlərində Prezident Mükafatına, 10 may 2019-cu il tarixində isə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.

MART

Teatr. Kino
60
Rza Xudiyev
5 illiyi 1962

Ədəbiyyat
Rəhimli, İ. Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: 3 cilddə.–
Bakı,1917.– C.3.– S.146;
Naçıvan teatırının ulduzları /R.Xudiyev; müsahibəni
apardı: A.Səfərova // Ədalət.–
2017.– 8 mart.– S.6; Səhnə
cazibəsi: Xalq artisti Rza Xudiyevin yaradıcılığının estetik səciyyələri /İ.Rəhimli //
Mədəniyyət.– 2017.– 2 iyun.–
S.12.

Rza Əli oğlu Xudiyev 1962-ci il mart
ayını 5-də Culfada anadan olub. 1983cü ildə hərbi xidmətini başa vurduqdan
sonra M.A.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Dram və
kino aktyorluğu” fakültəsinə daxil olub.
1987-ci ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirdikdən sonra Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında
fəaliyyətə başlamışdır. Həmin ildən
bu günədək Naxçıvan teatrında çalışır. Teatrda tamaşaya qoyulan tamaşalarda qırxa yaxın rollar oynamışdır.
Rza Xudiyev ilk növbədə, yüksək
səhnə mədəniyyəti, daxili zənginliyi,
ifadə vasitələrinin orijinallığı və estetik
tənasübü ilə seçilir. İfa etdiyi obrazlar,
xarakterindən asılı olmayaraq, parlaq insani cizgiləri, canlılığı və həyatiliyi, realist təsir gücü ilə tamaşaçılarda müsbət
emosional duyğular oyadır. Aktyorun
istedadı çoxyönlüdür, daxili duyğuları zəngindir və buna görə də yaratdığı
səhnə obrazları müxtəlifdir, təzadlıdır,
qəhrəmandır, tip-xarakterdir və s.
Tarixi şəxsiyyətləri, qəhrəmanları
ifa edəndə həmin obrazların ictimaisosial mənsubiyyəti ilə mənəvipsixoloji xüsusiyyətlərini ahəngdar
vəhdətdə verir. Belə yanaşma tərzində
aktyor bütöv və xarakterik səhnə obrazı təqdim edə bilir.
Rza Xudiyevin istedadının bir
hüsnü də odur ki, aktyor zaman
və məkan xronotopunu pozmadan tarixi keçmişlə müasirlik ara-

Aktyor
sında ünsiyyət körpüsü yarada bilir.
Aktyorun ifadə palitrasında yumor
və lirizmin xüsusi çalarları var. Bu çalarlar bir-birindən seçilməklə yanaşı, səmimiyyəti, təbii reallığı, füsunkarlığı, emosional cazibəsi, müəyyən
bir insani xüsusiyyəti həssaslıqla
təcəssüm etdirməsi ilə göz oxşayır.
Rza Xudiyev aktyor səmimiyyətini,
aktyor məlahətini ekran əsərlərində də
ləyaqətlə qoruyub sənət dilinə çevirə
bilir. General Həzi Aslanova həsr
olunmuş “Sizi dünyalar qədər sevirdim” filmində qəhrəmanın kiçik qardaşı roluna, həmçinin “Sürəyya”
(Seyfəddin rolunda), “Şahid qız” (Orxan rolunda) kinolentlərinə çəkilib.[2]
Rza Xudiyev 2014-cü ilin mayından C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrının direktorudur.
Rza Xudiyev Naxçıvan MR-ın
əməkdar artisti (2000), “Fərhad və Şirin” beşpərdəli mənzum dramı əsasında
hazırlanmış tamaşada Fərhad roluna
görə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi “Qızıl Dərviş” mükafatına (2007), Azərbaycanın Xalq artisti (2008) adına layiq görülmüşdür.
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Teatr. Kino
65
Məbud Məhərrəmov
12 illiyi 1957
Məbud Əliəsgər oğlu Məhərrəmov
1957-ci il mart ayının 12-də Bakıda anadan olmuşdur. O, 1978-ci ildə
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram-kino aktyoru fakültəsini
bitirmişdir. 1978-ci ildən Səməd Vurğun adına Rus Dram teatrında aktyor
vəzifəsində işləyir. Bu illər ərzində teatrın səhnəsində 50-dən çox rol oynamış, bir çox filmlərdə çəkilmişdir.
Onun yaratdığı: Ağasaf (M.İbrahimbəyov “Мужчина для молодой женщины” (“Gənc qadın üçün kişi”),
Əmrah (Hidayət “Mənzil”), Ər (Elçin “Mənim ərim dəlidir”), Qannibal
(J.Patrik “Странная миссис Сэвидж”
(“Qəribə missis Sevic”), Şut (U.Şekspir
“Kral Lir”) kimi obrazları aktyorun rəngarəng yaradıcılıq palitrasının
nümunələrindəndir.
M.Məhərrəmov bundan başqa bir

çox filmlərdə və televiziya filmlərində
çəkilmişdir.
“Деловая
поездка”
(“İşgüzar səfər”), “Park”, “Другая
жизнь” (“Özgə ömür”), “В условиях
неочевидности” (“Qeyri-müəyyənlik
şəraitində”), “Семейный круг” (“Ailə
çevrəsi”), kimi filmlərdə aktyor maraqlı, yaddaqalan rollar oynamışdır.
2000-ci
ildə
M.Məhərrəmov
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti, 2006-cı ildə isə Azərbaycan
Respublikasının Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
2006, 2012, 2014 (30 aprel) və 2015ci ildə (6 may) Prezident mükafatına
layiq görülmüşdür. 6 may 2016-cı ildə
Azərbaycanın Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
İntelligent aktyor və ya “tabutik : Məbud Məhərrəmovun 60 illik yubileyinə /A.Süleymanova //Kaspi.– 2017.– 2 mart.– S.10.
“Yaşıl eynəkli adam”la məşhurlaşan aktyorun yubileyi /G.Mirməmməd //Mədəniyyət.–2017.– 15 mart. – S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Məbud_Məhərrəmov
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MART

Teatr. Kino
95
Nodar Şaşıqoğlu
13 illiyi 1927-2013
Nodar Şaşıqoğlu İzzətoviç 1927-ci
il mart ayının 13-də Batumi şəhərində
anadan olmuşdur. Əmisi, böyük aktyor Ülvi Rəcəb və onun həyat yoldaşı
Mərziyə Davudova Nodar Şaşıqoğlunun bir aktyor kimi yetişməsində böyük rol oynayıb. Tiflisdə orta məktəbi
bitirdikdən sonra, 1950-ci ildə Şukin adına Moskva Teatr məktəbini
bitirərək, Moskvada Y.Vaxtanqov adına Taqanka Teatrında və Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) A.S.Puşkin adına Akademik Dram Teatrında aktyor
işləmişdir. Don Juan (A.S.Puşkin “Kiçik tragediyalar”), Sirano (E.Rostan
“Sirano de Bercerak”), Kreont
(Q.Qauptman “Antiqo-solntsa”), Cilbert (V.Hüqo “Mariya Tüdor”) və s.
kimi unudulmaz obrazlar yaratmışdır.
Onun filmdə ilk rolu “Mosfilm”də
Albaniya dövlətçiliyinin əsasını qoyan Georgi İsgəndərbəyov haqqında çəkilən filmdə türk imperiyasının
əsasını qoyan Mehmet bəy Fateh obrazı olmuşdur. Sonra Sergey Paracanovun ilk rejissor işi olan “Andrieş” filmində baş rola dəvət almışdır.
Bu filmdən sonra “Odessa” kinostudiyasında çalışan N.Şaşıqoğlu
“Mosfilm”, “Dovjenko”, “Odessa”,

Aktyor
“Azərbaycanfilm” kinostudiyalarında
çəkilən bir sıra filmlərdə rol almışdır.
Kino yaradıcılığı daha çox Azərbaycanla bağlıdır. Ona məşhurluq qazandıran “Uzaq sahillərdə” (1958)
filmində Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
Mehdi Hüseynzadənin obrazını yaratdıqdan sonra bir-birinin ardınca “Əsl
dost” (1959), “Səhər” (1960), “Mateo Falkone” (1961), “Onun böyük
ürəyi”, “Bizim küçə” (1961), “Leyli və Məcnun” (1961), “Telefonçu qız” (1962) filmlərinə çəkilmişdir.
2003-cü ildən N.Şaşıqoğlu S.Vurğun
adına Rus Dram Teatrına qayıtmış və
teatrın səhnəsində Sorin (A.P.Çexov
“Qağayı”), Kral Lir (U.Şekspir “Kral
lir”) obrazlarını parlaq ifa etmişdir. Nodar Şaşıqoğlu Kral Lir obrazını oynayan ən yaşlı aktyor olmuş,
bu rolu 82 yaşında oynamışdır. Aktyorun yaradıcılığı dövlət tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, 1983-cü ildə Azərbaycanın “Xalq artisti” fəxri
adına layiq görülmüşdür. 2007-ci ildə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Nodar Şaşıqoğlu 2013-cü il aprel ayının 12-də Bakıda vəfat etmiş,
II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ədəbiyyat
Ölməz Mixaylo keşməkeşli həyat yaşamış Nodar Şaşıqoğlu “son nəğməsi”ni də soykökü ilə bağlı Azərbaycanda oxumuşdu /T.Məhərrəmova //Kaspi.–
2017.– 5 oktyabr.– S.7; “Bakı həyatımı, kino yaradıcılığımı məhəbbətimə qurban verməli oldum” /R.Qurbanlı // Üç nöqtə.–2018.– 12 dekabr.– S.12;
Gizli eşqin qaçağı, çar zabitinin “partizan” oğlu, Kralın son arzusu...: Həyat hekayəti /R.Qurbanlı //Unikal.– 2020.– 14 mart.– S.20.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2013/aprel/303397.htm
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Teatr. Kino
125 Ağasadıq Gəraybəyli
15 illiyi 1897-1988

Ədəbiyyat
Oktay. Bəy nəslindən olan
peşəkar aktyor: Ağasadıq Gəraybəyli yaddaşlarda Rüstəm bəy, Ağabala kimi qalıb /Oktay //Xalq
cəbhəsi.– 2012.–17 mart.–
S.13; Rəhimli, İ. Ağasadıq Gəraybəyli //Rəhimli İ.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı: Teatrın
1873-2012-ci illər arasındakı
yaradıcılıq yolunun salnaməsi:
3 cilddə.– Cild II.– 19371969.– Bakı, 2013.– S.413417; Ağasadıq Gəraybəylinin
120 illiyinə həsr edilmiş tədbir
keçirilib /T.Məhərrəmova //
Kaspi.– 2017.– 2 noyabr.–
S.11; Sözlə ifadəsi mümkün
olmayan sənət yanğısı...: Ağasadıq Gəraybəyli ömrünün
son illərini səhnədə necə keçirib? //Bizim yol.– 2018.–
13 sentyabr.– S.15; Varislər
Gəray Gəraybəyli: Namuslu...Zəhmətkeş...Ağasadıq
Gəraybəyli /G.Gəraybəyli;
söhbətləşdi: Ə.Qiyas //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2021.– 9
yanvar.– S.16-17.

İnternetdə
https://kaspi.az/az/80-ilsehnede-olan-aktyor-fotolar/
pages/q/pdf/pages/q.pdf

204

Ağasadıq Ağəli oğlu Gəraybəyli
(Gəraybəyov) 1897-ci il mart ayının 15-də Şamaxıda anadan olmuşdur. Körpə yaşlarından ailəsi
Bakıya köçmüş, burada türk-rus (rustatar) məktəbində təhsil almışdır.
Məktəbdə Müslüm Maqomayevdən və
Məmmədhənifə Terequlovdan musiqi
savadı öyrənmiş, klarnetdə sərbəst ifa
etməyi bacarmışdır. 1908-ci ildə Hüseyn Ərəblinskinin truppasında rejissor köməkçisi olan qardaşı Ağayarın
təşəbbüsü ilə ilk dəfə səhnəyə çıxmışdır.
1916-cı ildə Politexnik məktəbinə
daxil olmuş və orada Cəfər Cabbarlı ilə dostluqlarının təməli qoyulmuşdur. Tələbəlik illərində “Nicat”,
“Səfa” cəmiyyətlərinin teatr truppalarında epizodik rollar oynamışdır.
1920-ci ilin mayında Milli Dram Teatrının yeni təşkil olunan truppasına götürülmüş, 1921-1932-ci illərdə
müəyyən fasilələrlə Bakı Türk Azad
Tənqid və Təbliğ Teatrında işləmişdir.
Aktyorun C.Məmmədquluzadənin
“Ölülər” (İsgəndər), N.Şapovalenkonun
“1881-ci il” (I Nikolay), M.F.Axundzadənin “Hacı Qara”, “Lənkəran xanının vəziri” (Xan), U.Şekspir “Romeo
və Cülyetta” (Lorenso), Lope de Veqanın “ Rəqs müəllimi” (Tebano) və s.
tamaşalarda oynadığı rollar tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır. Ağasadıq
Gəraybəylinin kino yaradıcılığı 1920-ci
ildən başlamışdır. O, ilk dəfə “Qız qalası” səssiz filmində Əyan epizod roluna çəkilmiş, sonra “Hacı Qara” (Əsgər

Aktyor

bəy), “O olmasın, bu olsun” (Rüstəm
bəy), “Bəxtiyar” (Ağabala), “Qızmar
günəş altında” (Sərdarov), “Poçt qutusu” (Bəy), “Leyli və Məcnun” (İbn
Xalid), “Sevil” (Balaş) və s. filmlərdə
fərqli xarakterli rollar yaratmışdır.
Obrazın xarakterindən asılı olaraq öz
ifasında surətin tələb etdiyi xeyirxahlıq
və mənsəbpərəstlik, sadəlik və xudbinlik, qəhrəmanlıq və qorxaqlıq, prinsipiallıq və bürokratlıq, vətənsevərlik və
riyakarlıq kimi birbirinə zidd, təzadlı
cəhətləri emosional bədiiliklə yoğurub
aydınlıqla tamaşaçılara çatdırmışdır.
Geniş
diapazonlu
yaradıcılığa malik olan aktyor 1936-cı ildə
“Əməkdar artist”, 1940-cı ildə “Xalq
artisti” fəxri adları ilə təltif edilmişdir. VI çağırış Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir.
Ağasadıq Gəraybəyli 1988-ci il dekabr ayının 5-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Ənvər Behbudov //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə. – C.2.–
Bakı. – 1978. – S. 129;
Ənvər Behbudov. – Bakı: İşıq,
1974.– 8 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Ənvər_Behbudov

Ənvər Behbudov
1912-1993
Ənvər Məcid oğlu Behbudov 1912ci il mart ayının 20-də Şuşa şəhərində
anadan olmuşdur. Hələ uşaqkən anasının yaratdığı dram dərnəyi onda kiçik yaşlarından teatra maraq yaratmışdır. Teatra vurğunluğu onu Moskvaya
gətirmişdir. 17 yaşlı gənc çətinliklərə
baxmayaraq burada Dövlət Teatr Sənəti
İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1942-ci ildə Ümumittifaq Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirmişdir.
O, 1944-1946-cı illərdə Ulyanovsk,
1946-1948-ci illərdə Xabarovsk, 19481954-cü illərdə Novosibirsk teatrlarında rejissor və bədii rəһbər olmuşdur. 1954-1959-cu illərdə Kazanda,
Kaçalov adına Böyük Dram Teatrında və 1959-1964-cü illərdə Rostovda
M.Qorki adına Dram Teatrında baş rejissor işləmişdir. Bu illərdə N.Poqodinin
“Tüfəngli adam”, M. Şoloxovun
“Oyanmış torpaq”, N. Qoqolun “Ölü
canlar”, E. Radzinskinin “Məһəbbət
һaqqında 104 səһifə” və s. tamaşaların quruluşunu vermişdir. Görkəmli
rejissor 1965-ci ildə RSFSR Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ənvər Behbudov 1966-cı ildən
Azərbaycan Opera və Balet Teatrında baş rejissor işləmiş, dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasını tamaşaya qoymuşdur.
Ə.Behbudov 1969-cu ildən Azərbaycan Rus Dram Teatrının baş rejissoru olmuşdur. O, burada M. Şatrovun
“Altı iyul”, M. Dvoretskinin “Kənar

Rejissor
adam”, R. İbrahimbəyovun “Öz yolunla”, N.Xəzrinin “Sən yanmasan”,
A. Vampilovun “Ötən yay Çulimskdə”,
A.Gelmanın “Bir iflasın protokolu”
və s. əsərləri tamaşaya qoymuşdur.
Yaradıcılığına qiymət verilmədiyində rejissor Ənvər Behbudov ikinci dəfə
Rusiyaya gedir. Lakin çox keçmir ki,
o yenidən Bakıya, qardaşı Rəşid Behbudovun yaratdığı mədəniyyət ocağına - Mahnı Teatrına qayıdır. Bu teatrda
olduqca maraqlı tamaşalar hazırlayan
baş rejissor burada özünü çox xoşbəxt
sanır. Lakin bu çox uzun sürmür. Rəşid
Behbudovun vəfatından sonra Ənvər
müəllim birdəfəlik Moskvaya köçür.
Tanınmış rejissor 1965-ci ildə Azərbaycanın Xalq artisti adına layiq görülmüş, Qırmızı Əmək Bayrağı və
“Şərəf nişanı” ordenləri, һəmçinin,
bir sıra medallarla təltif edilmişdir.
Ə.Behbudov 1993-cü il martın 18də 80 yaşında Moskvada vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Bürcəliyeva, Ş. Onun
möcüzəli sənət dünyası / Şəhla
Bürcəliyeva // Mədəniyyət. –
2011. – 30 mart. – S. 11;
Elsevər, Seymur. Son gediş...
Qayıdış...: Unudulmazlar / S.
Elsever // Qobustan: Sənət
toplusu. – 2012. – № 2.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Yusif_Vəliyev
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Yusif Vəliyev
1917-1980
Yusif Abdulla oğlu Vəliyev 1917ci il mart ayının 22-də Dərbənddə
anadan olmuşdur. Bakıda, Teatr Texnikumunda təhsil aldığı illərdə (19331936) Milli Dram Teatrının tamaşalarında, kütləvi səhnələrdə fəal iştirak
etmişdir. Texnikumu bitirdikdən sonra
Şəki Dövlət Dram Teatrında işləməyə
göndərilmiş, 1949-cu ilədək orada çalışmışdır. Nəcəf bəy Vəzirovun “Hacı
Qəmbər” (Əşrəf bəy), Mirzə Fətəli
Axundzadənin “Hacı Qara” (Hacı
Qara), “Molla İbrahimxəlil kimyagər”
(İbrahimxəlil), Sabit Rəhmanın “Toy”
(Surxay), Cəfər Cabbarlının “Almaz” (Şərif), “1905-ci ildə” (Generalqubernator), “Aydın” (Aydın), “Oqtay
Eloğlu” (Oqtay), “Od gəlini” (Elxan),
“Sevil” (Balaş), “Solğun çiçəklər”
(Bəhram) dramlarının, Georgi Mdivaninin “Vətən namusu” tərcüməsinin
(Nadir), Səməd Vurğunun “Vaqif” (Vaqif), Mirzə İbrahimovun “Həyat” (Süleyman), Vilyam Şekspirin “Otello”
(Yaqo), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” (Fərhad), Nəcəf
bəy Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin”
(Fəxrəddin) faciələrinin tamaşalarında xaraktercə fərqli rollar oynamışdır. Teatr tamaşaları ilə yanaşı, opera
və operettalarda da rollar yaratmışdır.
1940-cı ildə Bakıya qayıdan aktyor əvvəlcə Azərbaycan Dövlət Rus
Dram Teatrında işləmiş, sonra Gənc
Tamaşaçılar Teatrını seçərək, ömrünün sonunadək orada çalışmışdır.
Teatrın səhnəsində Yusif Vəliyevin

Aktyor
oynadığı rolları saymaqla qurtarmaz: Hacı Nuru (“Molla İbrahimxəlil
kimyagər”, M.F.Axundov), Harun ərRəşid (“Bir saatlıq xəlifəlik”, A.Şaiq),
Ovod (“Ovod”, E.Voyniç), Lorenso (“Romeo və Cülyetta”, V.Şekspir),
Hacı Səməd ağa (“Bəxtsiz cavan”,
Ə.Haqverdiyev), Gəray bəy (“Komsomol poeması” S.Vurğun) və s.
Yusif Vəliyevin xüsusi səs tembri, ciddi görkəmi vardı. Bəstəboy aktyor səhnədə çox əzəmətli, pəhləvan
cüssəli kimi görünürdü. Bütün bu
keyfiyyətlər təbii ki, o dövrün kino rejissorlarının da diqqətini cəlb etməyə
bilməzdi. Çəkildiyi bütün filmlərdə olduqca maraqlı, yaddaqalan xarakterlər
yaratmışdır: Teymurləng (“Nəsimi”),
Halvaçı (“Qatır Məmməd”), Komissiya üzvü (“Bəxtiyar”), Qılınc Qurban (“Tütək səsi”), iş icraçısı (“Uşaqlığın son gecəsi”), Qurd Cəbrayıl
(“Arxadan vurulan zərbə”), Səfərəli
(“Bir cənub şəhərində”). “Axırıncı aşırım” filmində məhz Adil İsgəndərovun
şəxsi istəyi ilə Kərbəlayı İsmayıl obrazını Yusif Vəliyev səsləndirmişdir.
Görkəmli sənətkar teatr və kino
sahəsində qazandığı uğurlara görə
1960-cı ildə Azərbaycanın “Əməkdar
artisti”, 1979-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Yusif Vəliyev 1980-ci il mart ayının 18-də vəfat etmiş, Bakı şəhərindəki
“Qurd
qapısı”
qəbiristanlığında
dəfn
olunmuşdur.

MART
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31 illiyi

Fəxrəddin Nəcəfov
1967-1992
Fəxrəddin Vəliyəddin oğlu Nəcəfov
1967-ci il mart ayının 31-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1984cü ildə Nəsimi rayonu 19 saylı orta
məktəbi bitirmiş, Bakı Çini Qablar zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Bir il sonra hərbi xidmətə çağırılmış, Arxangelsk vilayətində xidmətini
yerinə yetirdikdən sonra vətənə qayıtmışdır. DİN-in Yanğından Mühafizə
İdarəsində işə qəbul olunaraq, 1988-ci
ildə nazirliyin təqdimatı ilə Xarkov Yanğından Mühafizə Ali Hərbi məktəbinə
göndərilmişdir. Təhsilini başa vuran
F.Nəcəfov 1990-cı ildə 14 saylı Yanğından Mühafizə İdarəsində mühafizə rəisi
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1991-ci
ildə vətənin müdafiəsi üçün könüllü
olaraq Qarabağ cəbhəsinə yollanmışdır.
İlk döyüşə Goranboy rayonundan başlayan Fəxrəddin 1992-ci ildə Ağdam
cəbhəsində hərbi hissələrdən birinə bölük komandiri təyin edilmişdir. Həmin
vaxtlarda Ağdamın Canyataq və Gülyataq kəndlərində ağır döyüşlər gedir-

Milli Qəhrəman
di. Onun bölüyünə düşmən ərazisinə
düşən təyyarəçimizi xilas etmək tapşırığı verilmişdi. F.Nəcəfov təyyarəçini
xilas edərkən Canyataq kəndində öz
dəstəsi ilə mühasirəyə düşmüş, bir neçə
gün qızğın döyüşlərdən sonra, nəhayət,
bölük mühasirə həlqəsini yara bilmişdi.
Həmin döyüş zamanı bir neçə yerindən
yaralanan Fəxrəddin müalicə olunduqdan sonra yenidən cəbhəyə qayıtmış,
1992-ci il sentyabrın 4-də Ağdərənin
Çaldıran kəndi istiqamətində gedən
döyüşdə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 290
saylı Fərmanı ilə Nəcəfov Fəxrəddin
Vəliyəddin oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Nəsimi rayonundakı 266 saylı orta
məktəb qəhrəmanın adını daşıyır. Məktəbin həyətində büstü qoyulmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Nəcəfov Fəxrəddin
Vəliyəddin oğlu – sıravi – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidliyə və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 19 oktyabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin Məlumatı. – 1992. – № 21. – S.27. (Ölümündən sonra).
Fəxrəddin Nəcəfov / Əsgərov, V. “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr).– Bakı: “Dərələyəz-M”, 2010.–S. 224.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2013/fevral/296576.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/Fəxrəddin_Nəcəfov
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30 Tamerlan Süleymanov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Tamerlan Xankişi oğlu Süleymanov
1992-ci il mart ayının 1-də Lerik rayonunun Tikəband kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik giziri olan Tamerlan Süleymanov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Füzuli-

Kiçik gizir

nin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Tamerlan Süleymanov oktyabrın 29-da Füzuli döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur. Binə Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Tamerlan Süleymanov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

1

30
Mahmud Namazov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Mahmud Ələsgər oğlu Namazov
1992-ci il mart ayının 1-də Ağstafa
rayonunun Qıraq Kəsəmən kəndində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Mahmud Namazov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlı-

Kiçik çavuş

ğı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Mahmud Namazov oktyabrın
15-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Ağstafa rayonunun Qıraq
Kəsəmən kəndində dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. Bir qızı yadigar qalmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Mahmud Namazov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Döyüşdə fərqlənməyə görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Mahmud_Namazov
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20 Şəhriyar Mirişli
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

1

Şəhriyar Bəxtiyar oğlu Mirişli
2002-ci il mart ayının 1-də Biləsuvar
şəhərində anadan olmuşdur.
Şəhriyar Mirişli 2020-ci ildə hərbi
xidmətə başlamışdır. O, 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda başlayan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, Cəbrayıl və Füzuli rayonları
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş və Laçın rayonu uğrunda gedən

25 Firdovsi Tahirov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Firdovsi Balaxan oğlu Tahirov
1997-ci il mart ayının 1-də Lerik rayonunun Dico kəndində anadan olmuşdur. 2003-2007-ci illərdə Dico kənd
tam orta məktəbində, 2008-2015-ci
illərdə isə N.Hacıyev adına Tikəband
kənd tam orta məktəbində, 2015-2019cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetində (ADPU) tarix üzrə ali
təhsil almışdır.
Firdovsi Tahirov 2019-cu ildə Lerik Hərbi Komisarlığı tərəfindən
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, əvvəlcə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Gəncə şəhərində yerləşən
“N” saylı hərbi hissəsində, sonra isə
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin Cəlilabad
rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi
hissəsində xidmət etmişdir.

Əsgər
döyüşlərdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən şəhid olmuşdur. Şəhriyar
Mirişli 23 oktyabr 2020-ci il tarixində
Biləsuvar şəhərində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Şəhriyar Mirişli ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Cəsur döyüşçü”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Firdovsi Tahirov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabrın 27-də şəhid olmuşdur.
Lerik rayonunun Dico kəndində dəfn
olunmuşdur. Subay idi.
Firdovsi Tahirov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Cəsur döyüşçü” medalları ilə
təltif edilmişdir.
209
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35
Şəhriyar Abdullayev
illiyi 1987-2020
Şəhriyar Kamil oğlu Abdullayev
1987-ci il mart ayının 2-də Kəlbəcər
rayonunun Zəylik kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik giziri olan Şəhriyar Abdullayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən

Kiçik gizir

döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdir. Şəhriyar Abdullayev oktyabrın 13də Hadrut döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Daşkəsən şəhərinin Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ailəli
idi. 2 qızı yadigar qalmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Şəhriyar Abdullayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə”, “Kəlbəcərin azad olunmasına
görə” və “Hərbi xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25 Ağabala Ağayev
1997-2020
3 illiyi
Ağabala İlqar oğlu Ağayev 1997-ci
il mart ayının 3-də Şabran rayonunun
Çölquşçu kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Ağabala Ağayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzu-

Kiçik çavuş
linin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Ağabala Ağayev oktyabrın 13-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Şabran rayonunun
Çölquşçu kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Ağabala Ağayev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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35
Azad Zeynalov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

4

Azad Rafiq oğlu Zeynalov 1987ci il mart ayının 4-də Şərur şəhərində
anadan olmuşdur. 2000-2004-cü illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi
təhsil almışdır. Azad Zeynalov 2004-cü
ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində xidmət edirdi. O, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
90 illiyi” yubiley medalı, “Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley
medalı, “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü
dərəcəli medalı, “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalları ilə
təltif edilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun kapitanı olan Azad Zeynalov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

20
Əli Qənbərov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Əli Mahir oğlu Qənbərov 2002-ci il
mart ayının 4-də Cəlilabad rayonunun
Uzuntəpə kəndində anadan olmuşdur.
Əli Qənbərov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zaman Füzuli istiqamətində

Kapitan
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Azad Zeynalov oktyabrın 26-da Füzuli döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur. Ailəli idi. Bir
övladı yadigar qalmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Azad Zeynalov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Əli Qənbərov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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20 Mənsur Əhmədov
2002-2020
6 illiyi

Ədəbiyyat

Mənsur Mamed oğlu Əhmədov
2002-ci il mart ayının 6-da anadan olmuşdur. Masazırda yerləşən Çıraqlı
kənd orta məktəbində təhsil almışdır.
2020-ci ilin aprel ayında həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmış və Daxili Qoşunlarda xidmətə başlamışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Mənsur Əhmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– İ n t e r n e t d ə
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
https://az.wikipedia.org/wiki/Mənsur_Əhmədov
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30
Məzahir Göyüşov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Məzahir Niyaz oğlu Göyüşov 1992ci il mart ayının 7-də Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur. İlk təhsilini
Beyləqan rayonunda almışdır. 2009cu ildə Tuğ kənd orta məktəbini
bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. O, hərbi xidmətini Ədliyyə Nazirliyinin “N” saylı hərbi hissəsində davam etdirmişdir. Hərbi xidmətini başa
vurduqdan sonra yenidən hərb sahəsinə
yönəlmişdir. 2016-cı ildə Gizir hərbi
rütbəsi ilə BMP komandiri təyin olunmuşdur. Məzahir Göyüşov 2016-cı ilin
aprel ayında baş verən döyüşlərin iştirakçısı olmuş, Lələtəpə istiqamətində
öz xidmətini yerinə yetirmişdir. O,
həmçinin, 2020-ci il iyul ayında baş
verən Tovuz döyüşlərində də könüllü olaraq iştirak etmişdir. Məzahir Göyüşov Tovuz döyüşlərində göstərdiyi
şücaətə görə mükafat və təşəkkürnamə

Əsgər
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli və Cəbrayıl
rayonları istiqamətində gedən döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Mənsur
Əhmədov oktyabr ayının 21-də Hadrut
istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Mənsur Əhmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Gizir
ilə təltif olunmuşdur.
Məzahir Göyüşov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Döyüşlər zamanı düşmənin atdığı minamyot onun tankını yararsız hala salsa da, o və yoldaşları yenidən başqa
tankla irəliləməyə başlamışlar. Sentyabrın 30-da Horadizdə gedən ağır
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Ailəli idi,
1 övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Məzahir Göyüşov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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30 Aydəmir Hacıyev
7 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Aydəmir Sənan oğlu Hacıyev 1992ci il mart ayının 7-də Quba rayonu Qırmızı qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Aydəmir Hacıyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak

Əsgər
etmişdir. Oktyabrın 26-da Xocavənd
rayonu Zoğalbulaq kəndinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Aydəmir Hacıyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
Tanıyaq və tanıdaq. Şəhid Hacıyev Aydəmir Sənan oğlu - https://www.youtube.com/watch?v=GsQdnD8A7F8
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20 Ruslan Əsədov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ruslan Rövşən oğlu Əsədov 2002ci il mart ayının 7-də Samux rayonunun İnstitut qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə Samux
rayonunda İnstitut qəsəbə tam orta
məktəbində təhsil alımışdır.
Ruslan Əsədov 2019-cu ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətə
başlamışdır. Azərbaycan Ordusunun
əsgəri olan Ruslan Əsədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda

Əsgər
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Ruslan Əsədov oktyabrın 20-də Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Samux rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Ruslan Əsədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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25 Müşfiq Mecidov
8 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Müşfiq Bayram oğlu Mecidov
1997-ci il mart ayının 8-də Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
T.Kərimov adına 2 saylı Göylər kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Müşfiq Mecidov 2015-2016-cı illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağdam rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsində xidmət etmişdir. 2016cı il Aprel döyüşlərində baş kəşfiyyatçı
kimi iştirak etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Müşfiq Mecidov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

20 Əmirşah Əmirli
8 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Əmirşah Səttar oğlu Əmirli 2002ci il mart ayının 8-də Bakı şəhərinin
Binəqədi rayonunda anadan olmuşdur. 2008-ci ildə 306 saylı tam orta
məktəbdə təhsilə başlamış, 7-ci
sinifdən sonra təhsili dini kollecdə davam etdirmişdir.
Əmirli Əmirşah 2020-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı
hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi
xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Əmirli Əmirşah 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad

Əsgər
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə və Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Müşfiq Mecidov oktyabrın
8-də Ağdərə döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Şamaxı rayonunun Göylər
kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarında iştirak edən və hərbi
hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların
icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il
tarixli Sərəncamına əsasən Müşfiq Mecidov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdir.
Əmirli Əmirşah oktyabrın 28-də şəhid
olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Əmirli Əmirşah
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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25
Əfqan Səfərov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Əfqan Nadir oğlu Səfərov 1997ci il mart ayının 8-də Ağstafa rayonunun Həsənsu kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
A. Mustafayev adına Həsənsu kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Əfqan Səfərov 2017-2018-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Əfqan Səfərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi za-

25 Natiq Əhmədov
9 illiyi 1997-2020

Natiq Namiq oğlu Əhmədov 1997ci il mart ayının 9-da Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun çavuşu
olan Natiq Əhmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin və Had-

Əsgər
manı Füzuli və Qubadlının azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə könüllü olaraq iştirak etmişdir. Əfqan Səfərov oktyabrın 26-da Füzuli döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Ağstafa rayonunun
Həsənsu kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Əfqan Səfərov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Döyüşdə fərqlənməyə görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Çavuş
rut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Natiq Əhmədov oktyabrın 11-də Hadrut
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Binə
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Natiq Əhmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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20
Elmar Şirinov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elmar Cəbrayıl oğlu Şirinov 2002ci il mart ayının 9-da Tovuz rayonunun
Xatınlı kəndində anadan olmuşdur.
2008-2016-cı illərdə N.Tusi adına Tovuz rayon tam orta məktəbində, 20162017-ci illərdə M.Ələkbərov adına Tovuz rayon tam orta məktəbində təhsil
almışdır. Tovuz Peşə Liseyini bitirmişdir. Elmar Şirinov 2020-ci ildən
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə idi.
Vətən müharibəsinə qədər Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi
hissəsində xidmət edirdi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Elmar Şirinov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

Əsgər
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan və Şuşanın azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Elmar Şirinov noyabrın 8-də
Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Tovuz rayonunun Qaraxanlı kəndində
dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elmar Şirinov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif
edilmişdir.

20 Vüsal Mahmudov
10 illiyi 2002-2020

Vüsal Xəyyam oğlu Mahmudov
2002-ci il mart ayının 10-da Xaçmaz
rayonunun Qaracik Zeyid kəndində
anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, oktyabrın
2-də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Vüsal Mahmudov ölümündən sonra “Hərbi xidmətlərə
görə”, “Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/2821
https://mod.gov.az/az/news/azerbaycan-respublikasi-prezidentinin-serencami-34320.html
http://e-qanun.az/framework/46563
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30
İsmayıl Məmmədov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İsmayıl Fərhad oğlu Məmmədov
1992-ci il mart ayının 10-da Sabirabad rayonunun Cəngan kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının əsgəri
olan İsmayıl Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

müharibəsi zamanı Füzulinın və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. İsmayıl Məmmədov
noyabrın 7-də Şuşa döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə İsmayıl Məmmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

25
Niyaməddin Musayev
10 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Niyaməddin Zirəddin oğlu Musayev
1997-ci il mart ayının 10-da Şəmkir
rayonunun Mahmudlu kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
Y. Əsgərov adına Koltəhnəli kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır. Niyaməddin Musayev 20152016-cı illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
Niyaməddin Musayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən

Əsgər

Əsgər

döyüşlərdə könüllü olaraq iştirak etmişdir. Niyaməddin Musayev oktyabrın 27-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Şəmkir rayonunun
Mahmudlu kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Niyaməddin Musayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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25 Alim Yoldaşov
10 illiyi 1997-2020
Alim Mirzə oğlu Yoldaşov 1997-ci
il mart ayının 10-da Biləsuvar rayonunun Nəsimikənd kəndində anadan olmuşdur. Nəsimikənd kənd tam orta
məktəbini bitirmişdir.
Alim Yoldaşov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Oktyabrın

28-də şəhid olmuşdur. Biləsuvar rayonu Nəsimikənd kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Alim Yoldaşov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

25
Elməddin Əlizadə
illiyi 1997-2020

Əsgər

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

11

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Əsgər

Elməddin Sübhi oğlu Əlizadə 1997ci il mart ayının 11-də Biləsuvar rayonunun Zəhmətabad kəndində anadan
olmuşdur. Zəhmətabad kənd tam orta
məktəbini bitirmişdir.
Elməddin Əlizadə 2016-cı ildə hərbi
xidmətdə olarkən Aprel döyüşlərində
iştirak etmişdir. O, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayan Vətən müharibəsinə könüllü olaraq qoşulmuş, Füzuli və Xocavənd rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə
vuruşmuşdur. 8 noyabrda Şuşa şəhəri
uğrunda gedən döyüşdə düşmən hücumunun qarşısını alarkən şəhid olmuş-

dur. Şəhid Elməddin Əlizadə 9 noyabr
2020-ci il tarixində Biləsuvar rayonu
Zəhmətabad kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elməddin Əlizadə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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20 Sahil Salmanov
2002-2020
11 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

12

Sahil Vüqar oğlu Salmanov 2002-ci
il mart ayının 11-də Tovuz rayonunun
Düz Qırıqlı kəndində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə Düz Qırıqlı kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır. Sahil Salmanov 2020-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
idi.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Sahil Salmanov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

25
Elvin Şirinov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elvin Elsevən oğlu Şirinov 1997-ci il mart
ayının 12-də Beyləqan rayonunun Birinci
Şahsevən kəndində anadan olmuşdur. 2014cü ildə Bakıda 3 nömrəli Laçın şəhər tam orta
məktəbini bitirmişdir. Elvin Şirinov peşəkar
futbolçu kimi formalaşmışdır. Bir müddət
“Qarabağ” futbol klubunun aşağı yaş qrupunda çıxış edən Elvin 2015-ci ilin aprelində
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin (SHXÇDX) Beyləqan rayon şöbəsi tərəfindən müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmışdır. O, Qusar rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xidmətə
başlamışdır. 2016-cı ilin oktyabrında hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra hərbçi olmağı seçmişdir. O, 2016-cı ildə sənədlərini Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzinin “Gizir hazırlığı” kursuna vermiş və kursu uğurla
bitirərək “gizir” rütbəsi almışdır. Gizir Elvin
Şirinov Silahlı Qüvvələrin Gədəbəy rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində taqım
komandirinin müavini vəzifəsinə təyin olun-

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sahil Salmanov oktyabrın 20-də Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı kəndində
dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Sahil Salmanov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Gizir
muşdur. Bir müddət sonra isə xidmətinə Qazax rayonunda yerləşən hərbi hissədə davam etmişdir. O, 2020-ci ilin iyulunda Tovuz
döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur.
Gizir Elvin Şirinov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarında ağır döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişdir. O, 25 oktyabrda gecə saatlarında Füzuli
rayonunun Qarğabazar kəndində döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən artilleriyasının açdığı top atəşindən mərmi yarası alaraq
şəhid olmuşdur. Şəhid Şirinov Elvin Elsevən
oğlu oktyabrın 26-da Birinci Şahsevən kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı ilə Elvin Şirinov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.
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30 Tehran Cəfərov
12 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

12

20
Aydın Əhmədli
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Tehran Nadir oğlu Cəfərov 1992ci il mart ayının 12-də Biləsuvar rayonunun Günəşli kəndində anadan
olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
əsgəri olan Tehran Cəfərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. Tehran Cəfərov oktyabrın 1-də Füzuli

Aydın Mustafa oğlu Əhmədli 2002ci il mart ayının 12-də Şəki rayonunun
Orta Zəyzid kəndində anadan olmuşdur. 2008-2017-ci illərdə Orta Zəyzid
kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır. Aydın Əhmədli Vətən müharibəsinə
qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində xidmət edirdi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Aydın Əhmədli 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ay-

Əsgər
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Biləsuvar rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Tehran Cəfərov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

dın Əhmədli oktyabrın 9-da Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Zaqatala rayonunun Qandax kəndində
dəfn edilmişdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Aydın Əhmədli
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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20 Abdulla Əhmədov
12 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Abdulla Əhməd oğlu Əhmədov
2002-ci il mart ayının 12-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Abdulla Əhmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Talışın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Abdulla Əhmədov sentyabrın 29da Talış istiqamətində şəhid olmuşdur.
Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.

20
Habil Muradov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Habil Tahir oğlu Muradov 2002ci il mart ayının 12-də Neftçala rayonu Beştalı kəndində anadan olmuşdur.
Cəngan tam orta məktəbini bitirmişdir.
Azərbaycan ordusunun əsgəri olan
Habil Muradov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Habil Muradov oktyabr ayının

Əsgər
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Abdulla Əhmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
8-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Habil Muradov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.
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35 Ruhin Xəlilov
13 illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

13

25
Səmural Fətəliyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Ruhin Müzəffər oğlu Xəlilov 1987ci il mart ayının 13-də Cəbrayıl rayonu Məzrə kəndində anadan olmuşdur. Xırdalan şəhər 1 nömrəli tam
orta məktəbini bitirmişdir. Bakı Asiya Universitetinin hüquq fakültəsində
ali təhsil almışdır. Ədliyyə Nazirliyinin İcra Baş idarəsində məsləhətçi
vəzifəsində
çalışmışdır.
Birinci
dərəcəli dövlət qulluqçusu və ədliyyə
kapitanı idi. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov
tərəfindən İcra Baş İdarəsinin “Fəxri
Ədliyyə İşçisi” adı verilmişdir.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və

Səmural Ayaz oğlu Fətəliyev 1997ci il mart ayının 13-də Quba rayonunun Əlibəyqışlaq kəndində anadan
olmuşdur. 2003-cü ildə Quba rayon
Musa Qonaqov adına Əlibəyqışlaq
kənd tam orta məktəbin 1-ci sinfinə
getmişdir. 2012-ci ildə həmin məktəbin
9-cu sinfini başa vurmuş və həmin ildə
Quba şəhər Azad Məmmədov adına 2 nömrəli təbiət fənləri təmayüllü
məktəb-liseyinə qəbul olunmuşdur. Liseyi başa vuduqdan sonra Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin Tikinti - İqtisad fakültəsi “Sənayenin
təşkili və idarə edilməsi” üzrə təhsil almışdır. 2018-ci ildə təhsilini başa vuran
Səmural həmin ilin iyul ayında Quba
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır.

Kapitan
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Ruhin Xəlilov 21 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı rayonunun
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur. İkinci fəxri xiyabanda
dəfn edilmişdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Ruhin Xəlilov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

Səmural Fətəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Səmural
Fətəliyev oktyabrın 5-də Füzuli rayonunun Seyidəhmədli kəndi istiqamətində
gedən şiddətli döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Səmural Fətəliyev Quba rayonu
Əlibəyqışlaq kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Səmural Fətəliyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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20 Ağababa Abasov
14 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Ağababa Səfər oğlu Abasov 2002ci il mart ayının 14-də Şabran rayonunun Uzunboyad kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Uzunboyad kənd
məktəbində alan Ağababa Abasov sonra Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi
Kollecində təhsilini davam etdirmiş və
kolleci bitirdikdən sonra hərbi xidmətə
yollanmışdır. Hərbi xidmət müddətinin
ilk beş ayını Ağcabədidə “N” saylı hərbi hissəsində başladıqdan sonra
sentyabr ayında təlimlərə çağırılmışdır. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan
Ağababa Abasov 27 sentyabr 2020-ci

Elvin Mustafayev
30
illiyi 1992-2020
Elvin Fəxrəddin oğlu Mustafayev
1992-ci il mart ayının 14-də Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elvin Mustafayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərə

Əsgər
ildən başlayan Vətən Müharibəsində,
xüsusilə, Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə kəşfiyyat qrupunun manqa komandiri kimi iştirak
etmiş və 29 sentyabr 2020-ci ildə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən yanında mərmi partlaması nəticəsində şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Ağababa Abasov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
qatılmışdır. Elvin Mustafayev sentyabrın 27-də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Onun nəşi uzun
müddət tapıla bilməmişdir. Müdafiə
Nazirliyi tərəfindən rəsmi olaraq itgin
düşən hərbi qulluqçu hesab olunmuşdur. 2021-ci il aprel ayının 27-də nəşi
tapılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elvin Mustafayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Elvin_Mustafayev_(Əsgər,_1992)
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25
15 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Elgün Bəhram oğlu İzzətzadə 1997ci il mart ayının 15-də Qax rayonunda
anadan olmuşdur. 2014-cü ildə həqiqi
hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2016-cı
ildə Aprel döyüşlərində iştirak etmişdir.
Elgün İzzətzadə 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Tərtər-Ağdərə istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Oktyabrın
16-da şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-

35
Seymur Cabbarov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
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Elgün İzzətzadə
1997-2020

Seymur İlham oğlu Cabbarov 1987-ci il mart
ayının 16-da Şərur rayonunun Çərçiboğan kəndində
anadan olmuşdur. 1993-2001-ci illərdə R. Abbasov adına Çərçiboğan kənd tam orta məktəbində,
2001-2004-cü illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseydə təhsil almışdır. 2004-2008-ci illərdə
isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məкtəbində (AAHM) ali hərbi təhsil almışdır.
Seymur Cabbarov 2008-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi hissəsində “leytenant” hərbi rütbəsində xidmətə başlamışdır. 2011ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı
hərbi hissəsində “baş leytenant” hərbi rütbəsində
xidmətə davam edən Seymur Cabbarov, 2014-cü
ildən Motoatıcı Tabor Komandirinin MTT üzrə müavini vəzifəsində çalışmışdır. Seymur Cabbarov
2015-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində,
həmin ilin avqust ayından isə Naxçıvan şəhərərində
yerləşən “N” saylı hərbi hissədə xidmət edirdi. 2020ci ildə bir müddət Ağcabədi rayonunda yerləşən
“N” saylı hərbi hissədə xidmət edən Seymur Cab-

Əsgər
nün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elgün İzzətzadə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Kapitan
barov, sonradan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Beyləqan rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi
hissəsində xidmətinə davam etmişdir. Seymur Cabbarov “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi”
yubiley medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
95 illiyi” yubiley medalı, 3-cü dərəcəli “Qüsursuz
xidmətə görə” medalı, “Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi” yubiley medalları ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun kapitanı olan Seymur
Cabbarov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Seymur Cabbarov oktyabrın 3-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Ailəli idi, 2 övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Seymur Cabbarov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin alınması uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

MART

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Malik Xeyirbəyov
19 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Malik Samik oğlu Xeyirbəyov 2002ci il mart ayının 19-da Qusar rayonunun Cibir kəndində anadan olmuşdur.
Orta məkrəbi bitirdikdən sonra Odlar
Yurdu Kollecinə qəbul olmuşdur. Kollec təhsilini bitirmədən hərbi xidmətə
yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Malik Xeyirbəyov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması

25
Ətraf Qənimətov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ətraf Oktay oğlu Qənimətov 1997ci il mart ayının 20-də Şəki şəhərində
anadan olmuşdur. O, 2003-2014-cü
ilərdə Şəki şəhər “Çələbixan” qəsəbə
köçkünlər tam orta məktəbində təhsil
almışdır. Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Tarix və Coğrafiya” fakültəsinin
“Tarix müəllimliyi” ixtisası üzrə ali
təhsil almışdır. 2015-ci ildə “Bakı
2015” İlk Avropa Oyunlarında iştirakına görə “Təşəkkürnamə” ilə təltif olunmuşdur. 2015-ci ildə Bakıda keçirilmiş
“1-ci Avropa Oyunları”nda Mərasim
İştirakçısı olaraq möhtəşəm töhfəsinə
görə “Sertifikat”la təltif olunmuşdur.
Ətraf Qənimətov 17-19 İyun 2016cı ildə “FORMULA 1 GRAND PRİX
OF EUROPE”da könüllü olduğu üçün
“Sertifikatla” təltif olunmuşdur.

Əsgər
uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır Füzuli, Cəbrayıl və Hadrut döyüşlərində vuruşmuşdur. Malik Xeyirbəyov 26 oktyabr 2020-ci
ildə Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə
yetirərkən şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Malik Xeyirbəyov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”
və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
Azərbaycan Ordusunun Quru Qoşunlarının Leytenantı olan Ətraf
Qənimətov 2020-ci il sentyabrın 27də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Oktyabrın
13-də Füzüli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Şəki rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Ətraf Qənimətov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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20 Rəhman Bəşirov
20 illiyi 2002-2020
Rəhman Eyvaz oğlu Bəşirov 2002ci il mart ayının 20-də Salyan rayonu
Yenikənd kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Rəhman Bəşirov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı noyabrın 1-də Mu-

Əsgər
rov istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Rəhman Bəşirov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın
azad olunmasına görə”, “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

20

30
Zaur Hüseynov
illiyi 1992-2020
Zaur Eldar oğlu Hüseynov 1992-ci
il mart ayının 20-də Beyləqan rayonu
İmamverdilər kəndində anadan olmuşdur.
Zaur Hüseynov könüllü olaraq 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cabrayil

Əsgər
va Qubadlının azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərə qatılmışdır. 9 noyabrda Qubadlı rayonu Qurbantəpə kəndində
döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Zaur Hüseynov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın işğaldan azad olunmasına görə”, “Qubadlının işğaldan azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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30 Novruz Həmzəyev
21 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

21

Novruz Bəkir oğlu Həmzəyev
1992-ci il mart ayının 21-də İsmayıllı rayonunda anadan olmuşdur.
Məktəbi bitirdikdən sonra 2010-cu
ildə müddətli hərbi xidmətə başlamışdır. Xidmətini başa vurduqdan sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris
Mərkəzinin kəşfiyyatçı manqa komandiri ixtisasını bitirmişdir. 2016-cı ildə
Aprel döyüşlərində iştirak etmişdir.
Novruz Həmzəyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün baş-

20
Azər Əliyev
illiyi 2002-2020

İnternetdə
https://www.youtube.com/
watch?v=4WrHAAyFY5c

Azər Elnur oğlu Əliyev 2002ci il mart ayının 21-də Göyçay rayon
Kürdşaban kəndində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Kürdşaban kənd orta
məktəbdə təhsil almağa başlamışdır.
2019-cu ildə Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinə daxil olmuşdur.
Əsgərlik yaşı çatdığı üçün təhsilini yarımçıq qoyaraq həqiqi hərbi xidmətə
yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Azər Əliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Gizir
lanan Vətən müharibəsi zamanı döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Xüsusi Təyinatlının giziri, ZTR döyüş maşın komandiri kimi xidmət etmişdir.
Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Qubadlı,
Zəngilan, Suqovuşan və Talış uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. Noyabrın 7-də Şuşa ətrafında
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Novruz Həmzəyev ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır. Azər Əliyev oktyabrın 30-da Füzuli rayonun Alxanlı kəndi istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Göyçay rayon Kürdşaban kəndində
dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Azər Əliyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 Elmir Nəcəfov
21 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

22

Elmir Vidadi oğlu Nəcəfov 2002-ci
il mart ayının 21-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. Orta təhsilini 28
nömrəli tam orta məktəbdə almışdır. 1
nömrəli Gəncə peşə liseyində təhsilini
davam etdirmişdir.
Elmir Nəcəfov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. oktyabrın 2-də Füzuli

30 Eltac Azadlı
illiyi 1992-2020
Eltac Sədrəddin oğlu Azadlı 1992ci il mart ayının 22-də Beyləqan rayon Dünyamalılar kəndində anadan
olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə Dünyamalılar kənd 1 saylı məktəbdə təhsil
almışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılmış və Gəncə
şəhəri “N” saylı hərbi hissəsinin
xidmət etmişdir. Eltac Azadlı 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütöv-

Əsgər
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Elmir Nəcəfov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
lüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı döyüşlərə
qatılmışdır. Oktyabr ayının 31-də
Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Şabran rayonunun Çölquşçu kəndində dəfn olunmuşdur. Ailəli idi, 1 övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Eltac Azadlı
ölümündən sonra “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il//Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1-13.
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20 Rəşid Abdullayev
23 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

23

Rəşid Abdulla oğlu Abdullayev
2002-ci il mart ayının 23-də Samux rayonunda anadan olmuşdur. 2008-2019cu illərdə Samux rayonunda İnstitut
qəsəbə tam orta məktəbində təhsil almışdır. Rəşid Abdullayev 2019-cu ildə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətə
başlamışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Rəşid Abdullayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşa-

Əsgər
nın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə
qatılmışdır. Rəşid Abdullayev noyabrın 7-də Şuşa döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Samux rayon İnstitut
qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Rəşid Abdullayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

20 Miqdad Abduləlimov
illiyi 2002-2020
Miqdad Faiq oğlu Abduləlimov
2002-ci il mart ayının 23-də Quba rayonunda dünyaya göz açmışdır. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 4 aprel 2020ci ildə hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Miqdad Abduləlimov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər

müharibəsində iştirak etmişdir. Tərtərin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır. 29 oktyabr 2020-ci ildə Tərtər
istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş
tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Miqdad
Abduləlimov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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30 Nadir Nadirli
23 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında :
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1-12.

24

Nadir Arzu oğlu Nadirli 1992-ci il
mart ayının 23-də Şəmkir rayonunun
Qasımalılar kəndində anadan olmuşdur. 2009-2013-cü illərdə Bakı Dövlət
Universitetində “Biologiya” fakültəsi
üzrə ali təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Nadir Nadirli 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

25 Vahıb Əliyev
illiyi 1997-2020
Vahıb Ramiz oğlu Əliyev 1997ci il mart ayının 24-də Sabirabad rayonunun Bulduq kəndində anadan olmuşdur. 2015-2017-ci illərdə Gəncədə
həqiqi hərbi xidmət keçmişdir.
Vahıb Əliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı könüllü olaraq dö-

Əsgər
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Nadir Nadirli oktyabrın
10-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Nadir Nadirli ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
yüş əməliyyatlarına qatılmışdır. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. 4 noyabr 2020-ci il Qubadlı
istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Vahıb Əliyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Qubadlının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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20 Balaqardaş Vəliyev
24 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Balaqardaş Fərhad oğlu Vəliyev
2002-ci il mart 24-də Masallı rayonunun Viləş kəndində anadan olmuşdur.
2008-2017-ci illərdə Viləş kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 2020ci ilin aprelində “N” saylı hərbi hissəyə
xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Balaqardaş Vəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad olunması
uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Talış kəndi istiqamətində

20 Əsgər Məmmədov
24 illiyi 2002-2020
Əsgər Zaur oğlu Məmmədov 2002ci il mart ayının 24-də Cəlilabad rayonunun Edişə kəndindən anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Əsgər Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı gedən
döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.
23.10.2020-ci il tarixində Füzuli rayo-

Əsgər
gedən döyüşlərdə ayağından yaralanmış və müalicə üçün hospitala göndərilmişdir. Qısamüddətli
müalicədən sonra şəxsi müraciəti ilə
yenidən döyüşlərə qatılmışdır. Oktyabrın 1-də Hadrut istiqamətində gedən
döyüşlərdə düşmənin snayper atəşinə
tuş gələrək şəhid olmuşdur. 15 dekabr
2020-ci il tarixdə doğulduğu Viləş
kəndində dəfn olunmuşdur.
Balaqardaş Vəliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
”Cəsur döyüşçü” və “Vətən uğrunda”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
nunun Talışkənd istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
Əsgər Məmmədov ölümündən sonra
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
”Cəsur döyüşçü” və “Vətən uğrunda”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
https://www.youtube.com/watch?v=Jsuew0xuRjg
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25 Elşən İsmayılov
25 illiyi 1997-2020
Elşən İsa oğlu İsmayılov 1997-ci il
mart ayının 25-də Şəmkir rayonunun
Seyfəli kəndində anadan olmuşdur.
Elşən İsmayılov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsində iştirak etmiş, Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
Elşən İsmayılov ölümündən sonra
“Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://www.youtube.com/watch?v=UAP1gmpQgWY

20 Vüsal Şirinov
26 illiyi 2002-2020
Vüsal Novruz oğlu Şirinov 2002ci il mart ayının 26-da Qusar rayonunun Ləgərqışlaq kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Vüsal Şirinov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüş

Əsgər
əməliyyatlarına qatılmışdır. Vüsal Şirinov noyabrın 10-da şəhid olmuşdur.
Qusar rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Vüsal Şirinov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il//Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1-13.
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20 Mərahim Abdullayev
27 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Mərahim Aslan oğlu Abdullayev
2002-ci il mart ayının 27-də Şəmkir
rayonu Keçili kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini bitirdikdən sonra 2020-ci ildə müddətli hərbi xidmətə
çağırılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Mərahim Abdullayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan

20 Elşən İbrahimov
27 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elşən Cahangir oğlu İbrahimov
2002-ci il mart ayının 27-də Şəki
şəhərində anadan olmuşdur. 20082019-cu illərdə Şəki şəhəri 11 nömrəli
tam orta məktəbdə təhsil almışdır. Bakı
Sosial-İqtisad Kollecində bank işi ixtisasına qəbul olunmuş, həmin ilin ikinci yarımilində isə kollecini dəyişərək
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi Kollecinə
daxil olmuşdur. Elşən İbrahimov 2020ci ilin may ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elşən İbrahimov 2020-ci il sentyabrın

Əsgər

Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Cəbrayılın, Füzulinin, Xocavəndin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır. 8 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Mərahim Abdullayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Tərtər istiqamətində gedən döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Elşən İbrahimov oktyabrın 4-də Tərtər rayonunda gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Şəkidə dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Elşən İbrahimov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Laçının
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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20 İlkin Məmmədov
27 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İlkin Fərhad oğlu Məmmədov
2002-ci il mart ayının 27-də Biləsuvar
rayonunda anadan olmuşdur. İlkin
Məmmədov orta məktəbi bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə yollanmışdır.
İlkin Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı 6 noyabr tarixində
şəhid olmuşdur. Biləsuvar şəhərində

25 Vidadi Cabbarov
28 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Vidadi Cəbrayıl oğlu Cabbarov
1997-ci il mart ayının 28-də Lerik rayonunun Piran kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Vidadi Cabbarov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və
Qubadlının azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərə qatılmışdır. Vidadi Cabbarov oktyabrın 20-də Qubadlı döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur.

Əsgər
dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən İlkin Məmmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Gizir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Vidadi Cabbarov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
“Qubadlının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

MART

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20
28 illiyi

Elvin İsmayılov
2002-2020
Elvin Arif oğlu İsmayılov 2020-ci
ilin mart ayının 28-də anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində şəhid olmuşdur. Sum-

Əsgər
qayıt şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
Elvin İsmayılov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://m.modern.az/az/news/264938/sonuncu-umidimi-onun-uzerine-ortulen-bayraga-bukdum-oglu-ile-fexr-eden-sehid-atasi-reportaj

20 Ayhan Haqverdiyev
28 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ayhan Akif oğlu Haqverdiyev 2002ci il mart ayının 28-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Cəbrayıl
rayonu Əsgər Veysəlov adına Sirik
kənd orta məktəbində təhsilə başlamışdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.
30 sentyabr 2020-ci il tarixində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə, Qaraxanlı kəndində “Üçtəpə” deyilən

Əsgər
ərazidə ağır yaralanmışdır. 4 gün
komada qalmış və oktyabrın 4-də
şəhid olmuşdur. Ayhan Haqverdiyev Binəqədi qəsəbəsi qəbiristanlığı
ərazisində yerləşən Vətən Müharibəsi
Şəhidlərinin Xiyaban kompleksində
dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Ayhan Haqverdiyev ölümündən
sonra “Füzulinin azad olunmasına
görə” və “Vətən Uğrunda” medalları
ilə təltif edilmişdir.
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25
29 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Rusif Kazımov
1997-2020
Rusif Yusif oğlu Kazımov 1997-ci
il mart ayının 29-da Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndində anadan olmuşdur. 2003-2011-ci illərdə Uzuntəpə
kənd tam orta məktəbində, 20112014-ci illərdə isə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə təhsil almışdır. 2014-2018-ci illərdə isə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində (AAHM) ali hərbi təhsil
almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Rusif Kazımov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

25 Rəşad Həsənli
29 illiyi 1997-2020
Rəşad Yaşar oğlu Həsənli 1997-ci
il mart ayının 29-da Saatlı şəhərinində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Rəşad Həsənli 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin

Leytenant
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı 5 noyabr tarixində
Laçın dəhlizi istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Cəlilabad
rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Rusif Kazımov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad
olunmasına görə” və “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Kiçik çavuş
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.
Rəşad Həsənli oktyabrın 8-də Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Rəşad Həsənli
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Qubadlının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1-12.

236

MART

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20
29 illiyi

Nizami Osmanov
2002-2020
Nizami Elşad oğlu Osmanov 2002ci il mart ayının 29-da Kürdəmir rayonunda anadan olmuşdur.
Nizami Osmanov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsi zamanı Suqovuşan və Talış kəndləri istiqamətində döyüşmüş,
oktyabr ayının 14-də şəhid olmuşdur.
Nizami Osmanov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

30 Mehman Quliyev
29 illiyi 1992-2020

İnternetdə
https://memorial.az/az/
qehremanlarimiz/923

Mehman Telman oğlu Quliyev
1992-ci il mart ayının 29-da Bərdənin
Əyricə kəndində anadan olmuşdur.
Bərdə rayon Elçin Abdullayev adına Əyricə kənd tam orta məktəbində
oxuyub. Peşəkar hərbçi olan Mehman
4 il cəbhənin ən qaynar nöqtələrində
xidmət edib. Xüsusi Təyinatlıların
kəşfiyyatçısı, snayperi çavuş Mehman
Quliyev Goranboy, Tərtər, Ağdam,
Murovda daim düşmənlə üz-üzə olub.
Mehman Quliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zama-

Çavuş
nı döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.
Suqovuşanın azad edilməsində misilsiz şücaət göstərir. Döyüş yoldaşları ilə
oktyabrın 5-də sadəcə bıçaqla, əliyalın,
səssiz 21 düşmən postunu ələ keçirir,
yüzlərlə düşməni məhv edir. Oktyabrın 6-da isə Ağdamda kəşfiyyat zamanı
şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Mehman Quliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən müharibəsi iştirakçısı”, “ Ağdamın azad olunmasına görə” və “Vətən
uğrunda” medalları ilə təltif olunub.
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35
30 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

20
30 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Nicat Hüseynov
1987-2020
Nicat Adil oğlu Hüseynov 1987-ci
il mart ayının 30-da Hacıqabul rayonunun Meyniman kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Nicat Hüseynov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır.
Nicat Hüseynov oktyabrın 21-də Qu-

Çavuş
badlı döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Hacıqabul rayonunun Meyniman
kəndində dəfn olunmuşdur. Ailəli idi,
üç övladı var.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına
əsasən Nicat Hüseynov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Vətənə xidmətə
görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad olunmasına görə” və “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Xəqani Məmmədov
2002-2020
Xəqani Füzuli oğlu Məmmədov
2002-ci il mart ayının 30-da Şirvan
şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Xəqani Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Xəqani
Məmmədov oktyabrın 10-da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-

Əsgər

nün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən Xəqani
Məmmədov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ərtoğrul Nadirli
1997-2020
Ərtoğrul Hümbət oğlu Nadirli 1997ci il mart ayının 31-də Sədərək rayonunda anadan olmuşdur. 2004-2012-ci illərdə
1 nömrəli tam orta məktəbdə, 2012-2015ci illərdə isə Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə təhsil almışdır. 2015-2019-cu
illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi
təhsil almışdır.
Ərtoğrul Nadirli 2019-cu ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında “leytenant” hərbi rütbəsində xidmət
etmişdir. Əvvəl Qazax rayonunda yerləşən
“N” saylı hərhi hissədə, sonra isə Goranboy rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi
hissədə xidmət etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan
Ərtoğrul Nadirli 2020-ci il sentyabrın 27-

40 Murad Babayev
31 illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Murad Nadir oğlu Babayev 1982ci il mart ayının 31-də Cəlilabad rayonunun Sabirabad kəndində anadan olmuşdur. Murad Babayev 2001-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun baş giziri olan Murad Babayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Murad Babayev sentyab-

Leytenant
də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Ərtoğrul Nadirli oktyabrın
2-də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Sədərək rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən
Ərtoğrul Nadirli ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə”
və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Baş gizir
rın 27-də Füzuli döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Cəlilabad rayonunun
Sabirabad kəndində dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi, 3 övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Murad Babayev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad edilməsinə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Qafur Məmmədov
illiyi 1922-1942
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
Qafur Nəsir oğlu Məmmədov 1922ci il 5 mart tarixində Bakıda anadan
olmuşdur. 1941-ci ilin avqustunda
hərbi xidmətə getmişdir. Zaqafqaziya
cəbhəsində 56-cı ordu tərkibində 323cü dəniz piyada batalyonunda rabitəçi
vəzifəsində xidmət edən matros Qafur
Məmmədov Tuapse şəhəri yaxınlığında
aparılan ağır döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar
göstərmişdir. Döyüşlərin gedişində
taktiki cəhətdən vacib bir yüksəkliyin
müdafiəsini Qara dəniz dənizçilərinin
323-cü əlahiddə batalyonuna tapşırmışdılar. Onun tərkibinə Sevastopolun müdafiəçiləri də daxil idilər. Qafur Məmmədov da burda vuruşurdu.
Rabitəçi olmaqla bərabər eyni zamanda hamı ilə birlikdə düşmən hücumlarına sinə gərirdi. Düşmənin 19 hücumunun qarşısının alınmasında fəal
iştirak etdi. 1942-ci ilin 19 oktyabrında faşist ordusu hissələrinin hücumlarını dəf edərkən Qafur Məmmədov
düşmənin 13 avtomatçısını və bir minomyot heyətini məhv etmişdir. Həmin
döyüşdə o, öz komandirini düşmən
atəşindən müdafiə edərkən, özü həlak
olmuşdur.
Üçüncü atıcı rotanın donanma-

çısı olan Qafur Məmmədova hissə
komandiri kapitan Kaşirin 22 oktyabr 1942-ci ildə təqdim etdiyi təltif
vərəqi və ordu hərbi şurasının rəyi
əsasında ölümündən sonra 1943cü il mart ayının 31-də Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adı verilmişdir. Şair Süleyman Rüstəm “Qafurun qəlbi” poemasında qəhrəman Qafur Məmmədovu
tərənüm
etmişdir.
Bakıda bir küçəyə və bir dənizçilik
məktəbinə onun adı verilmişdir. Bayıl qəsəbəsində təmir və bərpa
işlərindən sonra 9 may 2011-ci
ildə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədovun adını daşıyan parkın açılışı olmuşdur.
Azərbaycan
Xəzər
Dəniz
Gəmiçiliyinin quru yük gəmisi Sovet
İttifaqı
Qəhrəmanı
Qafur
Məmmədovun adını daşıyır. “Qafur Məmmədov” gəmisinin istismara verilməsi mərasimində 18 noyabr
2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də iştirak etmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədovun adını daşıyan parkda olmuşdur // Azərbaycan.– 2011.– 11 may. –
S.3.
Zeynalov, R. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədov: Böyük Vətən müharibəsində sovet xalqının qələbəsinin 30 illiyinə / R.Zeynalov; tərc. E.Borçalı;
red. Q.Mədətov. ‒ Bakı: Gənclik, 1975. ‒ 24 s.
Mehdi, Q. Esse: Qafur Məmmədovun son sözü / Q.Mehdi // Ədəbiyyat qəzeti.– 2015.– 16 yanvar.– S.3.
Xəzər dənizində ən təkmil, modern və yeni nəsil gəmilər Azərbaycana məxsusdur: Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin “Rəşid
Behbudov” sürətli sərnişin gəmisi, “Gəncə” tankeri və “Qafur Məmmədov” quru yük gəmisinin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib // Azərbaycan.–
2016.– 19 noyabr.– S.1, 2.
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Ədəbiyyat
Gevr, J. Xacə şah: tarixi roman /Jan Gevr; farscadan
tərc. ed. Hüseyn Əhədi.–
Bakı: Hüquq ədəbiyyatı,
2012.– 646, [2] s.; İranda şah
sülaləsinin əsasını qoymuş
Ağa Məhəmməd xan Qacarın ölümünə qədər həyatında
baş vermiş əsas hadisələrin
qısa xülasəsi ilə tərcümeyihalı /tərc. və dəqiqləşdirmələr.
M.Qacar; red. və ön sözün
müəl. Ə.Çingizoğlu.– Bakı:
Mütərcim, 2011.– 53, [2] s.
İrəvan xanlığı Ağa
Məhəmməd şah Qacarın
yürüşləri dövründə: 5-ci yazı
/E.Qaliboğlu // Xalq Cəbhəsi.–
2018.– 28 sentyabr.– S.13.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Aga_Məhəmməd Şah_Qacar
http://anl.az/el/t/te_ashq.pdf

Ağa Məhəmməd şah Qacar
1742-1797
Hərbi xadim
Azərbaycan türk xalqının tarix
səhnəsinə yetişdirib çıxardığı dəyərli
şəxsiyyətlərdən biri də Ağa Məhəmməd
şah Qacardır. O, Azərbaycan və dünya tarixinə 146 illik hakimiyyət
sürmüş (1779-1925) bir dövlətQacarlar imperatorluğu bəxş etmişdir.
Mənşəcə Qacar türk tayfasından olan Ağa Məhəmməd şah Qacar
1742-ci il martın 14-də Mazandaranın Əstərəbad (bəzi mənbələrdə Astrabad) vilayətinin Əstərabad şəhərində Məhəmmədhəsən xan Qacarın
ailəsində dünyaya göz açmışdır. Qacar tayfası Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində şərəfli rol oynamışdır.
Yürüşlərin birində atası Məhəmmədhəsən 13 yaşlı oğlu Ağa Məhəmmədi
özü ilə götürmüş, ona qabaqda gedən
dəstənin rəhbərliyini tapşırmışdı. XVIII əsrin ortalarında mövqeyini daha da
möhkəmləndirmiş Məhəmmədhəsən
xan bütün yürüşlərdə onun yanında
olan Ağa Məhəmməd xanı Azərbaycana
vali təyin etmişdir. 1758-ci ildə
Məhəmmədhəsən xan həmin dövrdə
Mərkəzi İranda baş qaldırmış Zəndlər
tayfası ilə apardığı döyüşlərin birində
həlak olmuş, hakimiyyət böyük oğlu
Ağa Məhəmməd şah Qacara keçmişdi. 1761-1762-ci ildə Kərim xan Zənd
Nəcəf şəhəri yaxınlığında 4 minlik qoşunla Ağa Məhəmməd xanı mühasirəyə
almış, Ağa Məhəmməd xan 9 yara alaraq Kərim xan Zəndin əlinə keçmişdi. Bundan sonra 16 il əsir kimi Şirazda qalan Ağa Məhəmməd xan

mədrəsəyə getməyə başlamış, ilahiyyatı, fəlsəfəni, riyaziyyatı, astronomiyanı və klassik ədəbiyyatı öyrənmişdir.
Ömür boyu hakimiyyətə can atan
Ağa Məhəmməd xanın məqsədi, vaxtilə
qüdrətli Səfəvilər dövlətinin dağılmış
və bölüşdürülmüş torpaqlarını qaytarmaq idi. Bu yolda durmadan çalışmış
və nəhayət, 1779-cu ildə Kərim xan
Zəndin vəfatından sonra əsirlikdən azad
olub, 1785-ci ildə Mazandaranı ələ keçirmişdi. Həmin döyüşlərdə ona qardaşı sərkərdə Cəfərqulu xan Qacar yardım
etmişdi. Ağa Məhəmməd şah Qacarlar
dövlətinin əsasını qoymuşdur. 1786-cı
ildə o, Tehranı yeni dövlətin paytaxtı,
1791-ci ildə isə özünü şah elan etmişdir.
Qacarlarla Zəndlər arasında son qanlı
döyüş 1794-cü ildə Kirman yaxınlığında baş vermiş və Ağa Məhəmməd şahın tam qələbəsi ilə başa çatmışdır. Ağa
Məhəmməd şah Qacar iki dəfə Qarabağı ələ keçirmək üçün cəhd göstərmiş,
1796-cı ildə məğlub olaraq geri çəkilsə
də, 1797-ci il iyun ayının 17-də Şuşa
qalasıni ala bilmişdir. Lakin səhəri gün
öz nökərləri tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Onun şahlığı, şəxsiyyəti haqqında çoxlu sayda kitab, əsər yazılmışdır.
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Ədəbiyyat
Millət və cəmiyyət tarixin sərt dönəmlərində
/Ə.Daşdəmirov; elmi red.
C.Quliyev; AMEA, Arxeologioya və Etnoqrafiya İn-tu.–
Bakı: Elm, 2008.– 342, [2]
s.; Məmmədli, Ə. Məhsuldar
elmi, pedoqoji və ictimai
fəaliyyətdə /Ə.Məmmədli
//Elm.– 2012.– 30 aprel.–
S.14; Идеологические
проблемы межкавказских
отношений /А.Дашдамиров;
НАНА, Инс-т Общественно
Политических Исследований
и Информации.– Баку:
[б.и.], 2001.– 87, [1] с.;
Азербайджану надо
наращивать экономический
потенциал: Интервью
с главным редактором
российской газеты
«Азербайджанский
конгресс» профессором
Афрандом Дашдамировым
/А.Дашдамиров //Бакинский
рабочий.– 2011. – 12
октября. – С. 6.

İnternetdə
www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2011/
oktyabr/204628.htm
www.anl.az/down/meqale/
elm/2012/aprel/04.htm

242

Əfrand Daşdəmirov
1942-2015
Əfrand Firudin oğlu Daşdəmirov
1942-ci il mart ayının 12-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1964cü ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan
Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini
bitirmişdir. 1968-ci ildə Moskvada
“İndividual şüurun milli məqamları”
mövzusunda namizədlik, 1977-ci ildə
“Şəxsiyyətin sosial varlığının milli və
beynəlmiləl formaları” mövzulu doktorluq dissertasiyasiyalarını müdafiə etmişdir. Əfrand Daşdəmirov Azərbaycan
Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsində rəhbər vəzifələr tutmuş,
Bakı Ali Partiya Məktəbində kafedra
müdiri işləmişdir. Ə.Daşdəmirov uzun
illər həm də Azərbaycan EA Fəlsəfə və
Hüquq İnstitutunda milli münasibətlər
və beynəlmiləl tərbiyə şöbəsinin müdiri
olmuşdur. 1983-cü ildə Ə.Daşdəmirov
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü,
1989-cu ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1991-ci ildən isə Rusiya Federasiyası
Prezidenti yanında Rusiya Dövlət Qulluğu Akademiyasının professoru idi.
Ə.Daşdəmirovun elmi fəaliyyətinin
əsasını millətlərin və millətlərarası
mü-nasibətlərin
inkişafının
sosial fəlsəfi, politoloji, kulturoloji, etnopsixoloji
problemlərinin
elmitədqiqi, müasir etnosiyasi, etnomədəni
proseslərin
dərkinin
fundamental
nəzəri-metodoloji
məsələləri
təşkil edib. Ə.Daşdəmirov Rusiyada
Azərbaycan diasporunun formalaşmasında və inkişafında yaxından iştirak
etmiş, orada yaşayan azərbaycanlıların

Akademik

2002-ci ildə Moskvada yaranan
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin vitse-prezidenti seçilmişdir. 10 il
“Azərbaycan Konqresi” qəzetinin (rus
dilində) baş redaktoru vəzifəsində çalışmışdır. Xüsusilə ölkəmizin üzləşdiyi
Qarabağ problemi, tariximizdəki faciəli
hadisələr, Xocalı soyqırımıyla, Qarabağ ətrafı rayonlarımızın işğalıyla bağlı yazdığı məqalələr təqdirəlayiqdir.
Əfrand Daşdəmirov dəfələrlə Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmiş,
orden və medallarla təltif olunmuşdur. O, iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Dövlət” ordeni ilə təltif edilmişdir. Rusiya Azərbaycanlılarının
Milli-Mədəni Muxtariyyəti Federal Şurasının üzvü, Rusiyada çıxan
“AzərRos” qəzetinin yaradıcısıdır.
8 monoqrafiyanın, 250-dən çox elmi
əsərin müəllifidir, onun rəhbərliyi ilə
10 elmlər, 30-dan çox fəlsəfə doktoru yetişmişdir. Ə.Daşdəmirovun “Milli münasibətlərin sosioloji strukturu”,
“Şəxsiyyət və millət”, “Milli ideya və
etniklik”, “Cəmiyyətşünaslığın nəzərimetodoloji problemləri: yeni yanaşmalar haqqında qeydlər və düşüncələr” və
b. nəşri tarixindən asılı olmayaraq, bu
gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Bu
əsərlər təkcə elmi planda deyil, həm də
mühüm praktik əhəmiyyətə malikdirlər.
Əfrand Daşdəmirov 2015-ci il
aprel ayının 7-də vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Gender Azərbaycanda:
Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində / Z.Quluzadə;
BMT-nin Əhali Fondu (UNFPA). – Bakı: [s. n.], 2006. –
324, [4] s.; Zümrüd Əliqulu
qızı Quluzadə: Biobiblioqrafik göstərici: azərbaycan,
rus, ingilis, türk, alman, fransız, ərəb və fars dillərində /
tərt. ed. R.Nəcəfov; elmi red.
İ.Məmmədzadə.– Bakı: [s.n.],
2015.– 151 s.; Ədəbiyyat
qəzetinin baş redaktoru Azər
Turana / İ.Həbibbəyli //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2020.
– 18 iyul. – S.7; Hürufilik və onun Azərbaycandakı
nümayəndələri // Mədəniyyət.
– 2020. – 13 mart. – S.6.

İnternetdə
hhttps://az.wikipedia.org/wiki/
Zümrüd_Quluzadə
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2020/
iyul/723656.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
mart/706776.htm

Zümrüd Quluzadə
1932
Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə 1932ci il mart ayının 17-də Bakı şəhərində,
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
1939-1949-cu ildə rusdilli orta məktəbi
fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1949-1954cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin Azərbaycandilli
fəlsəfə bölməsini bitirmiş, 1954-1957ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Fəlsəfə kafedrasının aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir.
1957-1960-cı illər arasında Azərbaycan
Politexnik
İnstitutunda
fəlsəfə
fənni üzrə assistent və baş müəllim
vəzifələrində işləmişdir. 1959-cu ildə
Moskva Dövlət Universitetində fəlsəfə
fakültəsinin Elmi Şurasında “Antaqonist cəmiyyətdə üst qurumun rolu”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1960-cı ildən bu
günə kimi fasiləsiz Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunda Fəlsəfə və ictimai fikir tarixi şöbəsində elmi işçi, böyük elmi işçi,
şöbə müdiri vəzifələrində işləmiş və
hazırda baş elmi işçi vəzifəsində çalışır.
1969-cu ildə “Hürufilik və onun
Azərbaycanda nümayəndələri” mövzusunda
doktorluq
dissertasiyası Azərbaycan məkanında ən böyük
fəlsəfi cərəyanlardan birinə - hürufiliyə
və Azərbaycanda onun görkəmli
nümayəndələrinə
həsr
olunmuşdur. Sonralar onun bu qəbildən olan
tədqiqatları sırasına “Nəsimi-Şərqin filosof və şairi”, “Qasım Ənvərin dünyagörüşü” (1976), “Nizamişünaslıq

Filosof
və Şərq mədəniyyət tarixinin nəzəri
problemləri” (1987), “VII-XVI əsrlər
Azərbaycan fəlsəfə tarixindən” (1992),
“Fizulişünaslığın problemləri” (2006)
kimi əsərləri də daxil etmək olar.
Azərbaycan məkanında QərbŞərq problemi fəlsəfi aspektdə ilk
dəfə Zümrüd Quluzadə tərəfindən
“XIII-XVI əsrlər Şərq fəlsəfəsinin inkişaf qanunauyğunluqları və ŞərqQərb problemi” monoqrafiyasında
tədqiq olunmuşdur. O, ilk dördcildlik “Azərbaycan fəlsəfə tarixi”nin I,
II, cildlərinin (qədim dövrdən XVIII
əsr də daxil olmaqla) müəlliflərindən
biri və məsul redaktorudur.
Zümrüd Quluzadə 1983-1986-cı və
1997-2010-cu illərdə Fəlsəfə və Hüquq
İnstitutunun “Fəlsəfə və İctimai fikir”
şöbəsinin müdiri, 1996-2005-ci illərdə
Azərbaycan Fəlsəfə Cəmiyyətinin
Fəlsəfə tarixi şöbəsinin rəhbəri olmuşdur. 1996-cı ildən onun təşəbbüsü
ilə və təklif etdiyi elmi konsepsiyaya müvafiq nəşr edilən “Şərq fəlsəfəsi
problemləri” beynəlxalq elmi-nəzəri
jurnalın baş redaktorudur. 2010-cu ildən
Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyətinin üzvüdür.
Azərbaycan
Respublikasının
“Əməkdar elm xadimi” və Prezident təqaüdçüsüdür. 2015-ci ildə
“Şöhrət” ordeni və “2000-ci ilin qadını” fəxri diplomu ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Dramaturgiya: dərslik
/A.Dadaşov; elmi red.
X.Əlimirzəyev.– Bakı: BDUnun nəşr, 2004.–320 s.; İran
kinosunun inkişaf təmayülləri:
monoqrafiya /A.Dadaşov; elmi
red. İ.Kərimov.– Bakı: Elm,
2012.– 189, [3] s.; Kinoşünaslıq: dərslik /A.Dadaşov;
elmi red. R.Bədəlov; rəyçi.
N.Mehdi, A.Salayev; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.– Bakı: Elm və
Təhsil, 2009.– 539, [3] s.;
Qarabəy Qarabəyov:
Q.Qarabəyovun ictimai siyasi mühiti və idealları: monoqrafiya /A.Dadaşov; elmi red.
T.Musayeva.– Bakı: Letterpress, 2012.– 266, [1] s.; Müasir Azərbaycan dramaturgiyası /A.Dadaşov; elmi red.
B.Nəbiyev; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.– Bakı: Elm və təhsil,
2012.– 303, [1] s.; Kinomuzun ilk qadın kinorejissoru:
[Qəmər Salamzadə haqqında]
/A.Dadaşov //525-ci qəzet.–
2013.– 13 sentyabr.– S.7;
Aydın Dadaşov // Ədəbiyyat
qəzeti.– 2017.– 18 mart.–
S.23.
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Aydın Dadaşov
1952-2017
Aydın Ərşad oğlu Dadaşov 1952-ci
il mart ayının 1-də Ağdam şəhərində
anadan olmuşdur. 3 saylı şəhər orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1968-1973cü illərdə Azərbaycan Dövlət Xalq
Təsərrüfatı İnstitutunun maliyyəkredit fakültəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1973-1974-cü
illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında iqtisadçı, bədii filmlər üzrə direktor kimi başlamışdır. 1975-1980-ci
illərdə Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutunun dramaturgiya sənəti fakültəsində
təhsilini davam etdirmişdir. Təhsilini
başa vurduqdan sonra 1980-1984-cü
illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında redaktor olmuş, 1984-1986cı illərdə Moskvada ali ssenari kursunu bitirmişdir. Bir müddət Azərbaycan
SSR EA-nın Memarlıq və İncəsənət
İnstitutunun teatr və kino şöbəsində
və Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun nəzəriyyə şöbəsində işləmişdir.
“Azərbaycanfilm” və “Telefilm” kinostudiyalarında 60-dan çox müxtəlif
janrlı filmlərdə filmin direktoru, rejissoru, ssenari müəllifi kimi çalışaraq, “Mənim bəlalı sevgilim”, “Yarımçıq qalmış mahnı”, “Birisi gün
gecə yarısı”, “Gümüşü furqon”, “Bulaq”, “Tənha narın nağılı” və s. filmləri ərsəyə gətirmişdir. Eyni zamanda pedaqoji fəaliyyət göstərərək ali
məktəblərdə dram nəzəriyyəsi, ekran dramaturgiyası və reklamşünaslıq fənlərini tədris etmişdir.

Kinoşünas
Azərbaycanda bir sıra ciddi
şirkətlərin marketinq proqramlarının
müəllifi olmuşdur. “Ekran dramaturgiyasında informasiya gerçəkliyi” mövzusunda namizədlik, “Ekran dramaturgiyasında mövzu, struktur, üslub və janr
problemləri” mövzusunda doktorluq
dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2000ci ildə dosent, 2006-cı ildən isə professor elmi rütbəsinə yüksəlmişdir. Bir çox
dərslik və monoqrafiyaların müəllifidir:
“Müasir Azərbaycan dramaturgiyası” (dərslik, Bakı, 2012), “Qarabəy
Qarabəyov” (monoqrafiya “Letterpres” nəşriyyatı, 2012), “İran kinosunun inkişaf təmayülləri” (mоnоqrafiya
“Elm” nəşriyyatı, 2012) və s.
Aydın Dadaşov 1987-ci ildə Dövlət
Mükafatı laureatı olmuş, 2005-ci
ildə isə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Aydın Dadaşov 2017-ci il mart ayının 15-də vəfat etmişdir.
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10 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti zati-aliləri cənab İlham Əliyevə / D.Kaseinov //
Azərbaycan.– 2020.– 13 oktyabr.– S.5.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
oktyabr/723699.htm
https://www.turksoy.org/
https://www.turksoy.org/tr/
turksoy/secretary-general

Düsen Kaseinov
1947
Düsen Kurabayeviç Kaseinov
1947-ci il mart ayının 10-da Altay
vilayətinin Biysk şəhərində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Tattimbet Karağandı Musiqi Liseyində təhsil almağa başlamışdır. 1965-1970-ci illərdə
Almatı Dövlət Konservatoriyasında, 1970-1972-ci illərdə isə Çaykovski Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirmişdir.
Düsen Kaseinov ali təhsil aldığı illərdə Qazaxıstan Dövlət Radio
və Televiziyasının kamera orkestrinin
tərkibində, 1972-1978-ci illərdə isə Almatı Dövlət Konservatoriyasında Baş
Tədris İşçisi olaraq çalışmışdır. Sonrakı illərdə Meksika Filarmoniya Orkestri Sənətçisi olaraq üç ilə yaxın
Meksikada da fəaliyyət göstərən Kaseinov, Qazaxıstana qayıdandan sonra,
bir vaxtlar tələbəsi olduğu Kurmangazi Almatı Dövlət Konservatoriyasında əvvəl Kaman Kürsüsü Başqanı sonra isə 1997-ci ilə qədər rektor olaraq
çalışmışdır. Professor Düsen Kaseinov 1997-ci ildən etibarən Qazaxıstan
Cümhuriyyəti Təhsil və Mədəniyyət
Nazirliyində Mədəniyyət Komitəsinin
Sədri və nazir köməkçisi vəzifələrində
çalışmışdır. 2003-cü ildə Qazaxıstan Cümhuriyyəti Mədəniyyət Naziri vəzifəsinə gətirilən Düsen Kaseinov,
2004-2005-ci illərdə isə Qazaxıstan Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi tərkibində Xüsusi Səlahiyyətli Səfir
olaraq fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2003-2008-ci illərdə Qazaxıstanın

İctimai xadim
UNESCO ve ISESCO Milli Komissiyaları Baş Katibi vəzifələrində, 20052008-ci illərdə isə Müstəqil Dövlətlər
Birliyində mədəni – sosial mövzulardan məsul Qazaxıstan Cümhuriyyəti
Xüsusi Təmsilçisi olaraq çalışmışdır.
Düsen Kaseinov fəaliyyəti dövründə mədəniyyətlərarası yaxınlaşma və
ölkələrarası münasibətlərə göstərdiyi
xidmətlərinə görə bir çox ölkələr
tərəfindən mükafatlara layiq görülmüşdür. 2007-ci ildə Rusiya Federasiyasının Dostluq Nişanı, Polşa
Mədəniyyətinə Xidmət Nişanı, Qazaxıstan Cümhuriyyəti Nişanı, 2013-cü
ildə Azerbaycan Cümhuriyyəti Nişanı, 2015-ci ildə Türkmənistan Dövləti
Mahtumkulu Firaki Nişanı, 2017-ci
ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Xarici İşlər
Nazirliyi Ali Xidmət Mükafatı və 2018ci ildə Qırğızıstan Danaker Dövlət Nişanı mükafatlarına layiq görülmüşdür.
Professor Düsen Kaseinov 2008ci ildən Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatının (TÜRKSOY) baş katibidir.
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Ədəbiyyat
Экзоморфодинамика
рельефа гор и ее оценка:
(на примере северовосточного склона Большого
Кавказа) /Э.Ализаде,
С.Тарихазер; науч. ред.
Б.Будагов; НАН Азерб.
Респ., Ин-т Географии
им. акад. Г.А.Алиева.–
Баку: [б. и.], 2010.– 236
с.; Выявление «каркаса»
морфотектонических блоков
восточной части Малого
Кавказа и сопредельных
территорий по КС
/Э.Ализаде // Геоморфология
/АН СССР.– 1991.– № 4.–
C.51-57; Структура опасных
геоморфологических
процессов на Малом Кавказе
(в пределах Азербайджана)
/Э.Ализаде, С.Тарихазер //
Вестник КРАУНЦ. Науки
о Земле.– 2013.– № 1, вып.
21.– C.138-146;
Elbrus Kərim oğlu Əlizadə:
biblioqrafiya /Azərb. Milli Elmlər Akad., Cografiya
İn-tu; tərt.: M.S.Həsənov, M.
İ.Yunusov, İ.Y.Kuçinskaya;
red. R.M.Məmmədov.– Bakı:
Avropa, 2017.– 149 s.
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Elbrus Əlizadə
1957-2016
Elbrus Kərim oğlu Əlizadə 1957-ci
il mart ayının 4-də Ağdaş rayonunun
Aralbir kəndində anadan olmuşdur.
1964-1974-cü illərdə Ağdaş şəhərində
orta məktəbdə təhsil almışdır. 19741979-cu illərdə ADU-nun (indiki BDU)
geologiya-coğrafiya fakültəsinin coğrafiya şöbəsində əyani təhsil almış və
oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdi.
1984-cü ildə “Cənub-Şərqi Qafqazın cənub yamacının relyefinin
kosmofotoşəkillərinin
deşifrələnmə
materiallarının tətbiqi ilə morfostruktur təhlil” mövzusunda namizədlik,
2004-cü ildə isə “Alp-Himalay qovşaq zonası mərkəzi hissəsinin Şərq
seqmenti dağ sistemlərinin morfostruktur diferensiasiyası qanunauyğunluqları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Universiteti
bitirdikdən
sonra
təyinatla Azərbaycan EA Coğrafiya İnstitutuna işə göndərilmişdir. Həmin institutda baş laborant vəzifəsindən bölmə
müdiri, baş elmi işçi vəzifəsinədək
yüksəlmişdir. 1992-ci ildə BDU-nun
Coğrafiya fakültəsində mühazirə oxumuşdur. 2005-ci ildən həmin fakültənin
Fiziki coğrafiya kafedrasının professoru olmuşdur. YUNESKO-nun nəzdində
Rusiya Federasiyasının Vladiqafqaz
şəhərində fəaliyyət göstərən “Dağların tarazlı inkişafı” elmi mərkəzinin
Müşahidəçilər Şurasının üzvü olmuşdur. H.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini, coğrafiya elmləri
doktoru, baş elmi işçi işləmişdir.

Coğrafiyaşünas
Elbrus Əlizadə 2 monoqrafiyanın, 2 dərsliyin, 3 tədris vəsaitinin, 5
tədris proqramının, 150-dən artıq elmi
məqalənin, bir necə xəritə və 40-a yaxın
elmi-metodiki vəsaitin müəllifidir. Elbrus Əlizadənin əsərləri ABŞ-da, Böyük
Britaniyada, İspaniyada, Slovakiyada,
Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda,
Türkmənistanda nəşr olunmuşdu. 2014cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
2016-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət
mükafatına layiq görülmüşdür.
Elbrus Kərim oğlu Əlizadə 2016ci il dekabrın 29-də vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Umudlu, İ. Fatma Vəkilova
// İ.Umudlu Vəkiloğulları.–
Bakı: QAPP-poliqraf
nəşriyyatı, 2003.– S.55-61.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Fatma_Vəkilova

Fatma Vəkilova
1912-1987
Fatma İsmayıl ağa qızı Vəkilova
1912-ci il mart ayının 30-da Qazax rayonunun Salahlı kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini atası İsmayıl ağa
Vəkilovun müdir olduğu beşsinifli Dağ Kəsəmən məktəbində almışdır. Fatma xanım sonrakı illərdə Qızlar Seminariyasına qəbul olunmuşdur.
Qızlar Seminariyasını bitirdikdən sonra ailəsinin yaşadığı Mərdəkanda orta
məktəbdə müdirə işləmişdir. Qız və
oğlan məktəblərinin birləşdirilməsi
barədə qərar çıxarılanda onun müdirə
olduğu məktəb atasının müdir olduğu məktəblə birləşdirilir və Fatma xanım müdirliyi atasına güzəştə gedərək,
həmin məktəbdə sıravi müəllimə işləyir.
Fatma xanım orta məktəbdə
müəllimə
işləməklə
bərabər,
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda qiyabi, sonra əyani təhsil alır. Ali məktəbi
bitirdikdən sonra bir müddət Bədən
Tərbiyəsi İnstitutunda kimya və biologiya fənlərini tədris edir. 1943-cü ildən
Elmlər Akademiyası sisteminə keçən
Fatma xanım ömrünün sonunadək
bu elm ocağında çalışmışdır. 1968-ci
ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə
edərək, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alır.
Fatma xanım Vəkilova Azərbaycan
Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun geokimya və analitik kimya laboratoriyasının rəhbəri olmaqla geniş
tədqiqat işləri aparmışdır. Onun əsas
araşdırma sahəsi kobaltın geokimyası
idi. Fatma xanımın uzun illər aparmış

Geoloq-mineraloq
olduğu elmi araşdırmaların məhsulu
olan “Kobaltın geokimyası” adlı sanballı əsəri 1966-cı ildə Bakıda rus
dilində çapdan çıxmışdır. Fatma xanım
Vəkilova Bakı Sovetinin bir neçə çağırış deputatı olmuş, “Şərəf nişanı” ordeni və bir sıra medallarla təltif edilmişdir.
Bundan əlavə Fatma Vəkilova
bir çox elmi əsərin, kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunmuş
dəyərli məqalələrin müəllifi olmuşdur.
Fatma Vəkilova 1987-ci il avqust ayının 28-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Beyin qan damarları
xəstəlikləri, onların müalicə və
profilaktikası /Z.M.Salayeva;
red. M.İ.Məmmədəliyev;
AzSSR Səhiyyə Nazirliyi,
Resp. Sanitariya Maarifi Evi.–
Bakı: [s.n.], 1964.– 19, [1] s.;
Nevrologiyadan praktiki məşğələlər: Tibb İnstitutu və orta tibb məktəbləri üçün
dərs vəsaiti /Z.M.Salayeva;
AzSSR Səhiyyə Nazirliyi,
N.Nərimanov adına Azərb.
Döv. Tibb İn-tu.– Bakı: [s.n.],
1980.– 83, [1] s.; Nevroloji semiologiya: məlumat
kitabı /Z.M.Salayeva,
G.Ş.Hacıyev; [ixtisas red.
L.Məmmədbəyova].– Bakı:
Azərnəşr, 1982.–188, [4] s.;
Sinir xəstəliklər: Tibb institutu tələbələri üçün dərslik
/Z.M.Salayeva.– Bakı: Maarif,
1983.– 284 s.

İnternetdə
http://www.azerbaijans.com/
content_1483_az.
html https://az.wikipedia.org/
wiki/Zəhra_Salayeva
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Zəhra Salayeva
1922-2005
Zəhra Məmməd qızı Salayeva 1922-ci il mart ayının 15-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1939cu ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunun
müalicə-profilaktika fakültəsinə daxil
olmuş, 1943-cü ildə oranı fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. 1953-cü
ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunda
“Azərbaycanda neyromalyariya” mövzusunda dissertasiyanı müvəffəqiyyətlə
müdafiə edərək tibb elmləri namizədi
alimlik dərəcəsi almışdır. 1964-cü ildə
tibb elmləri doktoru elmi adını, 1967-ci
ildə professor elmi rütbəsini almışdır.
Tədqiqatı, əsasən, Azərbaycanda
neyromalyariyaya, hemorragik ensafalitin klinika və patomorfologiyasına həsr
edilmişdir. 1967-ci ildən N.Nərimanov
adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Sinir xəstəlikləri kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş və bu vəzifədə
1989-cu ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir.
Professor Zəhra Salayeva 160-a
qədər elmi əsərin, 3 monoqrafiyanın,
Azərbaycanda nevropatologiya və
neyrogenetika üzrə 4 dərsliyin və bir
neçə metodik tövsiyənin müəllifidir.
Zəhra xanım Azərbaycanda neyroinfeksiyanın öyrənilməsi sahəsində
Sinir
xəstəlikləri
kafedrasının
ənənələrini davam etdirərək baş beynin iltihabı xəstəliklərinin daha teztez rast gəlinən formalarını özündə
əks etdirən “Ensefalitlər” adlı iş və
“Xoreya haqqında nə bilmək lazımdır?” adlı kitabça nəşr etdirmişdir.
Baş beynin damar patologiyasının

Nevropatoloq
təbabətində mühüm bir problem olduğunu nəzərə alaraq bu sahədə də bir
sıra işlər görmüşdür ki, onlardan biri
də “Beyin damarlarının xəstəlikləri
və profilaktikası” adlı əsəridir. Professor Zəhra Salayeva dəfələrlə ümumittifaq nevropatoloqlar və psixiatrlar elmi cəmiyyətinin rəyasət heyətinin
üzvü seçilmişdir. O, “Böyük Tibbi Sovet Ensiklopediyasının” redaktorlarından biri, “Nevropatologiya və psixiatriya” jurnalının, “Azərbaycan
Tibb Jurnalı”nın, “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası”nın redaksiya
heyətlərinin üzvi olmuş, Qafqaz regionunda ilk dəfə təşkil olunan İnsultla Milli
Mübarizə Assosiasiyanın yaradıcısıdır.
1973-cü ildə Səhiyyə əlaçısı, 1979cu ildə Azərbaycan Tibbi Genetiklər
Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. 1981ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür. Ali Sovetinin 7-ci çağırış deputatı olmuşdur.
Zəhra Salayeva 2005-ci il noyabr
ayının 28-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Ekoloji tarazlığın qorunması dövlətimizin siyasətinin
prioritetləri sırasındadır /
N.Quliyev // Azərbaycan.
– 2019. – 23 may. – S.4;
Локализация ферментов
малатдегидрогеназной
системы в дифференцированных тыканьях
листьев амаранта и участие
их в формировании
адаптации к условиям
почвенной засухи /Бабаев
Г., Мехвалиева У., Абыев
Г., Гулиев Н. // Материалы
III Международной
Научно-метод. Конф.–
Днепропетровск, 2013. – C.
88-91; Activities of C4- photosynthetic enzymes in different wheat genoty-pes under
continuous soil drought conditions / Babayev H., Bayramov
Sh., Mehvaliyeva U., Aliyeva
M., Guliyev N., Huseynova I.,
Aliyev J. // Journal of Biochemistry Research. – 2013. –
Vol. 1 (1).– P.7-16.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Novruz_Quliyev
http://science.gov.az/www.peakjournals.orq/sub-journalsJBR.html

Novruz Quliyev
1952
Novruz Məhəmməd oğlu Quliyev 1952-ci il mart ayının 22də Cəbrayıl rayonunun Əmirvarlı
kəndində anadan olmuşdur. 1974cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini, 1977-сi
ildə isə SSRİ EA-nın Biokimya İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir.
1974-cü ildə əmək fəaliyyətinə ElmiTədqiqat Əkinçilik İnstitutunda başlamışdır. 1978-сi ildə biologiya elmləri
üzrə namizədlik, 1992-ci ildə doktorluq alimlik dərəсələrini almışdır. 1981ci ilin may ayından AMEA-da böyük,
aparıcı elmi işçi vəzifələrində və eyni
zamanda Botanika İnstitutunda laboratoriya müdiri vəzifəsində işləmişdir.
1995 və 2005-ci illərdə Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinə deputat
seçilmişdir.
Elmi nailiyyətləri ilk dəfə olaraq fototrof bakteriyalarda universal
tənzimləyici sistem olan tsiklik adenozinmonofosfat sistemini aşkarlamış
və bu sistemin həmin orqanizmlərdə
rolu haqqında ilkin fikirlər söyləmişdir.
Bitki mənşəli karboanhidraza fermentini kristal şəklində almış, fermentin struktur-funksional təşkilini
hərtərəfli öyrənmiş və dördüncü quruluşunun molekulyar modelini təklif
etmişdir. Fotosintetik fermentlərin
bitkilərin ekstremal şəraitə uyğunlaşmasında və məhsuldarlıq proseslərində
rolu aydınlaşdırılmışdır. Professor
N.Quliyev “Локализация ферментов
малатдегидрогеназной системы в

Alim
дифференцированных
тыканьях
листьев амаранта и участие их в
формировании адаптации к условиям
почвенной засухи” (Днепропетровск,
2013); “Effects of temperature and
light intensity on photosynthetic enzyme activities in C4 species of Chenopodiaceae family in the natural environment” (Moscow, Russia, 2014);
İşığın intensivliyinin, temperaturun
və quraqlığın buğda yarpaqları malatdehidrogenazasının aktivliklərinin
tənzimində rolu” (Bakı, 2013) və
s. kimi əsərlərin həmmüəllifidir.
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin Fəxri
Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 2001сi ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.
2005-ci ildən Ekologiya və Təbii
Sərvətlər nazirinin müavinidir. 2017-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Göz xəstəlikləri: dərslik
/ P.Musayev Qəlbinur,
S.Əliyeva, H.Qəhrəmanov;
rəy.: K.T.Kərimov,
R.V.Hacıyev. – Bakı: Təhsil,
2008. – 533, [3] s., [52] v.
şək.; Qara su. Göz dağı: [miniatur romanlar] / P.Qəlbinur.
– Bakı: [s.n.], 2012. – 287 s.;
“Bu əməliyyat bütün dünyada ilk dəfə aparıldı”: Tanınmış
oftalmoloq, tibb elmləri doktoru, professor Paşa Qəlbinurla
yeni elmi nailiyyətlərindən
və tiblə poeziyanın bağlılığından danışdıq / P. Qəlbinur;
müsahibəni apardı: Şahanə
Müşfiq // 525-ci qəzet. – 2019.
– 4 may. – S.14; Qəlbinur idrakının ətri...: Dünya şöhrətli
oftalmoloq, şair-filosof Paşa
Qəlbinura: Açıq Məktub /
K.Nəzirli // Ədəbiyyat qəzeti.
– 2019. – 8 mart. – S.20.

İnternetdə
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2019/
may/650156.htm
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2019/mart/0021.
htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Paşa_Qəlbinur
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Paşa Qəlbinur
1952
Paşa İsmayıl oğlu Musayev 1952ci il mart ayının 30-da Şəmkir rayonunun Çinarlı kəndində anadan olmuşdur. 1958-1968-ci illərdə M.Müşfiq
adına kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirmiş, 1968-1975-ci illərdə
N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.
Təhsilini bitirdikdən sonra bir
müddət, 1975-1977-ci illərdə Gəncə
şəhər Göz Xəstəxanasında və 1 saylı Uşaq Poliklinikasında həkimokulist işləmişdir. 1977-1978-ci illərdə
N.Nərimanov adına Tibb İnstitutunun
Göz xəstəlikləri kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmış, təhsilini
davam etdirmək üçün 1978-1981-ci
illərdə İ.M.Seçenov adına 1-ci Moskva Tibb İnstitutunun göz xəstəlikləri
kafedrasının nəzdində əyani aspiranturaya qəbul olunmuşdur. 1981-1988ci illərdə N.Nərimanov adına Tibb
İnstitutunun Göz xəstəlikləri kafedrasında assistent, həm də ictimai peşələr
fakültəsində dekan müavini işləmişdir.
1988-ci ildən həmin kafedranın professoru, 1991-ci ildən kafedranın müdiri olmuşdur.
Tibb elminə dair yüzdən çox elmi
əsərin, on elmi kəşfin müəllifidir.
Brüsseldə 51-ci Ümumdünya İxtiralar salonunda “Brüssel Evrika 2002”
sərgisində oftalmologiyada yeni dərman
preparatı “Aktirol”un kəşfi qızıl medala və Belçika Maliyyə Nazirliyinin xüsusi mükafatına layiq görülmüşdür.

Oftalmoloq
Paşa Qəlbinur 1989-cu ildən
Azərbaycan Alimlər İttifaqı İdarə
Heyətinin, 1997-ci ildən Amerika və
Dünya Türk Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Birliyinin idarə heyətinin üzvüdür. 1996-cı ildən Azərbaycan
üzrə Nobel İnformasiya Mərkəzinin
nəzdində Fiziologiya bölməsinin ekspertidir. 2001-ci ildə Dünya Türk
Cümhuriyyətləri Oftalmoloji Birliyi Bilimsəl Qurumunun həmsədri seçilmişdir. 2005-ci ildən Rusiya Elmlər
Akademiyasının fəxri doktorudur.
2008-ci ildən Dünya Azərbaycanlıları
Konqresinin həmsədri seçilmişdir.
Paşa Qəlbinur eyni zamanda ədəbi fəaliyyətlə də məşğuldur.
“Gözlər” adlı ilk şerini 13 yaşında
ikən yazmışdır. 1978-ci ildə “Xal”,
“Ay gecəyə hicran sıxır”, “Mən ilhamı gözlərimlə görmüşəm” adlı
ilk şeirlər kitabları çap olunmuşdur.
1996-cı ildən “Araz” ali ədəbi mükafatın laureatıdır. 1999-cu ildə Yusif Məmmədəliyev adına mükafata, 2000-ci ildə “İman” izzət və
iltifat diplomuna, ABŞ-ın Biblioqrafiya İnstitutunda keçirilən “2000 alim
və intellektual” seçimində “İlin adamı” mükafatlarına layiq görülmüşdür.
Onun “Dünya”, “Anam elçi gedən
gün”, “Bənzərsizim” adlı şeirlərinə
mahnı yazılmışdır.
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Ədəbiyyat
Avtomatik idarəetmə
nəzəriyyəsi: ali texniki məktəblərin elektrotexnika ixtisasları tələbələri üçün
dərslik / A.Əfəndizadə; elmi
red. R.Əliyev; rəy verən
Y.B.Qədimov. – Bakı: Maarif, 1981. – 349, [3] s.; Furye metodunun elektrotexnika məsələlərində tətbiqi
/ A.Əfəndizadə; red.:
İ.İbrahimov, Z.Kazımzadə;
Azərb. SSR EA. – Bakı: Elm,
1970. – 117, [3] s.

İnternetdə
https://shamakhi-encyclopedi
a.z/%C9%99f%C9%99ndiza
d%C9%99-azad-%C9%99lioglu/

Azad Əfəndizadə
1907-1998
Azad Əli oğlu Əfəndizadə 1907-ci
ildə mart ayının 20-də Şamaxı şəhərində
anadan olmuşdur. İlkin təhsilini Şamaxı realni məktəbində aldıqdan sonra, 1924-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun nəzdində nümunəvi
məktəbi bitirmişdir. Həmin il Politexnik İnstitutuna daxil olmuş və təhsilini
M.İ.Kalinin adına Leninqrad Politexnik
İnstitutunda davam etdirmişdir. 1931ci ildə institutu bitirdikdən sonra elektrik mühəndisi peşəsinə yiyələnmişdir.
1931-ci ildə əmək fəaliyyətinə başlayan Azad Əfəndizadə Bakıda və
Sumqayıtda mühəndis, baş mühəndis,
şöbə rəisi vəzifələrində çalışmışdır.
1938-ci ildə Sənaye İnstitutunun
Elektrik maşınları kafedrasında işə
başlamış, 1939-cu ildə isə SSRİ Elmlər
Akademiyasının Azərbaycan filialının energetika sektorunda çalışmaqla yanaşı Azərbaycan Sənaye İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.
1941-1944-cü illərdə Azərbaycan
SSR EA-nın Kirovabad Elmi-Tədqiqat
Bazasında direktor, 1952-1960-cı illərdə
İ.Yesman adına Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunun direktor müavini və direktoru olmuşdur. 1960-cı ildən həmin
institutun idarə olunan elektrik intiqalları laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir.
Azad Əfəndizadə 1945-ci ildə
namizədlik, 1952-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1953-cü ildə ona professor elmi rütbəsi
verilmiş, 1955-ci ildə Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,

Akademik
1969-cu ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
O, avtomatik idarəetmə üzrə SSRİ
milli komitəsinin Azərbaycan yerli şöbəsinin sədri, Beynəlxalq Avtomatika Terminologiya və Standartlar Komitəsinin üzvü, Sovet-Bolqar
Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycan şöbəsinin sədr müavini olmuşdur.
Akademik Azad Əfəndizadənin
elmi fəaliyyətinin əsas istiqaməti elektrik sistemləri ilə bağlı idi. Alimin elmi
nəticələri 2 monoqrafiyada və 250-dən
çox elmi əsərdə öz əksini tapmışdır.
Azad Əfəndizadə elmi fəaliyyəti
pedaqoji işlə əlaqələndirən tanın-mış
alim idi. O, 40 ildən artıq müddətdə
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının professoru olmuş və gənc kadrların yetişdirilməsində böyük xidmətlər
göstərmiş, 50-dən artıq elmlər doktoru və namizədi hazırlamışdır. Ömrünün son illərində Azərbaycan Dövlət
Neft Akademiyasında işləmişdir.
Bir sıra ixtiraların müəllifidir.
Akademik “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri ilə
təltif edilmiş, “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Azad Əfəndizadə 1998-ci il avqust ayının 12-də, ömrünün 92-ci
ilində Bakı şəhərində vəfat etmiş və
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Milli
illiyi Məclisinin Parlament Kitabxanası
19
1997

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Parlament Kitabxanası // Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası. – Bakı,
2015. – S.80.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Azərbaycan_Respublikası_
Milli_Məclisinin_kitabxanası
http://www.meclis.gov.az/?/az/
content/256
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Müstəqillik illərində respublikamızın əldə etdiyi mədəni nailiyyətlərdən
biri də Azərbaycan Respublikası Parlament Kitabxanasının yaradılmasıdır. 1994-cü ildən başlayaraq kitabxananı təşkil etmək, onun
statusunu, vəzifələrini və strukturunu müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif
fikirlər, rəylər və layihələr meydana çıxdı. “Azərbaycan” qəzetinin 1994-cü il
26 oktyabr tarixli sayında “Azərbaycan
Respublikasının Parlament Kitabxanası haqqında” qanunvericilik təşəbbüsü
qaydasında tərtib edilmiş qanun layihəsi
müzakirə üçün çap edildi. Parlament
Kitabxanası haqqında qanunun yeni
layihəsini hazırlamaq üçün üç nəfərdən
ibarət komissiya yaradıldı. Kitabxananın nizamnaməsinin Milli Məclis
tərəfindən təsdiqi onun hüquqi bazasının yaradılması üçün zəmin yaratdı.
Nizamnamədə kitabxananın statusu,
strukturu, vəzifələri müəyyənləşdirildi.
Kitabxanaya Milli Məclis aparatının
işçilərinə, mütəxəssislərə, ekspertlərə
və Milli Məclis deputatlarına kitabxanainformasiya xidməti göstərən elmi kitabxana statusu verildi. Kitabxana ilk
növbədə öz fondunda qanun yaradıcılığı üçün zəruri olan hüquqşünaslığa və qanunçuluğa dair ədəbiyyatı,
beynəlxalq hüquqi ədəbiyyatı, qanunlar külliyatını, məlumat kitablarını,
ayrı-ayrı ölkələrin ensiklopediyalarını,
lüğətlərini, sahəvi ensiklopediyaları toplamalı, qanun yaradıcılığının informasiya bazası kimi fəaliyyət göstərməli idi.
Kitabxananın yaradılmasında Türkiyə Respublikasının Böyük Millət
Məclisinin mühüm rolu olmuşdur.
TBMM-in kitabxanası Azərbaycan
Parlament Kitabxananın təşkilinə
mühüm metodik köməklik etmiş,

qiymətli hüquqi kitablar və qanunvericilik külliyatlarını kitabxanaya bağışlamış, həmçinin müasir kitabxanainformasiya
avadanlığı,
stollar,
stullar, kitab rəfləri, ən mühümü isə
yeni tipli kompüterlər hədiyyə etmişdir.
1997-ci ilin mart ayında Parlament
Kitabxanasının rəsmi açılışı oldu. Hazırda kitabxananın fondunda 5 minə
qədər kitab vardır. Bu kitabların 2500
nüsxəsi Azərbaycan, 1200 nüsxəsi
rus, 800 nüsxəsi isə türk dilindədir.
Kitab fondu məcburi nüsxələr və
yeni ədəbiyyatın alınması yolu ilə
komplektləşdirilir. Kitabxana dövri mətbuatla komplektləşmə işinə ciddi fikir verir. Kitabxana Fondunun əsas
hissəsini hüquqi ədəbiyyat və məlumat
ədəbiyyatı təşkil edir. Kitabxana fondu az da olsa bədii ədəbiyyatla da
komplektləşdirilir. Kitabxananın daimi
oxucuları Milli Məclis aparatının işçiləri
və deputatlardır. Onların sayı 200 nəfərə
yaxındır. İl ərzində 1000-1200 oxucu
sorğusuna cavab verən kitabxana internet şəbəkəsinə qoşulmuş, beynəlxalq
əlaqələr yaratmağa müvəffəq olmuşdur. Hazırda Rusiya Federasiyasının
Duma Kitabxanası, Ukrayna, Belarusiya, Qazaxıstan və Tacikistanın parlament kitabxanaları ilə rəsmi sənədlərin
və çap əsərlərinin mübadiləsini
həyata keçirilir. Azərbaycan Parlament Kitabxanası Türkiyə Böyük
Millət Məclisinin parlament kitabxanası ilə qarşılıqlı əlaqələrə malikdir.

MART

Digər tarixi hadisələr

8

Ədəbiyyat
Əliyev, İ. 8 mart – Beynəlxalq
Qadınlar Günü münasibətilə
Azərbaycan qadınlarına təbrik
/İlham Əliyev, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti //
Azərbaycan.– 2016.– 5 mart.–
S.1; Bayramınız mübarək,
əziz qadınlar! //Azərbaycan
müəllimi.– 2016.– 5 mart.–
S.7;
Bütün qadınlar xoşbəxtliyə
layiqdirlər: 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür //Yeni həyat.– 2014.–
7-13 mart.– S.1;4; 8 mart
necə yarandı? /O.Ayvaz //
Ədalət.–2017.– 8 mart.– S.16;
Təqvimdə rəngarəng gün-8
Mart /V. Tağıbəyli //Həftə içi.–
2019.– 8-11 mart.– S.7.

Beynəlxalq Qadınlar Günü
1910
Dünyanın bir çox ölkələrində 8 mart
Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur. Tarixə nəzər salsaq qadın hərəkatının
tarixi 1857-ci ildə Nyu Yorklu qadınların 12
saatlıq iş gününə etirazı ilə başlayıb. 1910cu ildə alman sosialist qadın Klara Setkin
8 martın dünya qadınlar günü kimi qeyd
edilməsinə nail olub. 1977-ci ildə BMT
bu günü qadın günü kimi rəsmiləşdirib.
Türk etnoslarında, Azərbaycanda qadın, ana müqəddəs sayılmış, ona böyük
ehtiram göstərilmişdir. Ana haqqı Tanrı
haqqına bərabər tutulmuşdur. Azərbaycan
qadını qəhrəmanlıq göstərmiş, hökmranlıq etmiş, diplomat kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Massaget hökmdarı Tomiris torpaqlarımıza qəsbkar yürüş etmiş
Əhəməni hökmdarı II Kiri məğlub etmişdi.
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin anası Sara xatın qonşu dövlətlərin hökmdarları ilə danışıqlar aparmış, siyasət və diplomatiya meydanında onlara qalib gəlmişdir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonra qəbul
olunan Konstitusiyamızın 25-ci maddəsinin
ikinci hissəsində də kişi ilə qadının eyni
hüquqları və azadlıqları təsbit olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası 1992-ci il
avqustun 4-də “Qadınların siyasi hüquqları haqqında”, 1952-ci il BMT Konvensiyasına və 1995-ci il iyunun 30-da “Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının
ləğv olunması haqqında”, 1979-ci il tarixli BMT Konvensiyasına qoşulmuşdur.
“Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 10 oktyabr 2006-cı il tarixində qəbul edilmişdir.
Bu gün Azərbaycan qadınları ölkənin
ictimai-siyasi, elm, təhsil və mədəni
həyatında yüksək fəallığı, zəngin biliyi,
vətənpərvərliyi, dövlətçilik ənənələrinə
sədaqəti və mərdliyi ilə seçilirlər. Müasir
Azərbaycan qurucusu, ümummilli lideri-

miz Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi
bütün dövrlərdə qadınlara yüksək qiymət
verərək demişdir: “Qadınlar cəmiyyətin
bəzəyidir, gözəlliyidir. Qadınsız cəmiyyət
ola bilməz, qadınsız həyat ola bilməz.
Azərbaycan qadınları da öz ağıllarına,
zəkalarına görə, biliklərinə, istedadlarına görə, eyni zamanda gözəlliklərinə görə
dünya qadınları içərisində özünəməxsus
və çox yüksək yer tuturlar. Ona görə də
biz qadınlarımızla fəxr edirik”. Dövlət
Qadın siyasətinin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilməsi
isə Azərbaycan qadınlarının məsuliyyətini
daha da artırır. Qadınların ictimaisiyasi həyatdakı fəallığı ilbəil yüksəlir.
Azərbaycan qadını ölkəmizi bütün
dünyada ləyaqətlə təmsil edir, mötəbər
kürsülərdə çıxış edir. Azərbaycan qadınları artıq cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə
çevrilib. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban Əliyevanın ölkənin ictimai-siyasi
həyatındakı uğurlu fəaliyyəti, dövlətimiz,
dövlətçiliyimiz naminə, xalqın rifahı üçün
gördüyü işlər, xeyirxah əməllər bu gün
Azərbaycan qadınının nə qədər fəal olduğunu təsdiq edir. Qərb dünyası Mehriban
xanım Əliyevanın timsalında Şərqin ağıllı, müdrik, peşəkar bir siyasətçisinin obrazını görür. Azərbaycan qadınları mühüm
dövlət qurumlarında uğurla təmsil olunur,
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni
proseslərdə fəal iştirak edir, ölkə idmanının inkişafına böyük töhfələr verirlər.
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Ədəbiyyat
Kərimov, İ. Azərbaycan teatr tarixi: 3 cilddə /İ.Kərimov;
red. T.Əfəndiyev; rəyçilər:
İ.Rəhimli, R.Sadıqov,
N.Həbibov, Ə.İsazadə.– Bakı:
Elm, 2008.– C.I.– 724 s.;
10 mart-Milli Teatr Günü
/Z.Bayramova //Səs.–2019.– 8
mart.– S.10.; Azərbaycan teatrı yeni inkişaf mərhələsini yaşayır Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı ilə hər il 10
mart “Milli Teatr Günü” kimi
qeyd edilir //Səs.– 2015.– 8
mart.– S.12.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2015/mart/425239.jpg
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Milli Teatr Günü
1873
XIX əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda
milli teatrın yaranması mədəniyyətimizin
tarixində çox böyük hadisə oldu. 1873cü il martın 10-da Bakı realnı məktəbinin
teatr həvəskarları truppası tərəfindən
M.F.Axundzadənin
“Sərgüzəşti-vəzirixani Lənkəran” komediyası tamaşaya qoyulmuşdu. Bu şərəfli işdə H.Zərdabi və
N.Vəzirov mühüm rol oynamışdılar. Bu
tamaşa ilə Azərbaycanda milli teatrın əsası
qoyuldu. Azərbaycanda teatr sənəti qədim
ənənələrə malikdir. Hələ eramızdan əvvəl
xalq arasında müxtəlif meydan tamaşaları, kukla teatr tamaşaları (“Maral oyunu”,
“Kilimarası”), bayram tamaşaları (“KosKosa”), dini səciyyəli tamaşalar (“Şəbih”)
və s. geniş yayılmışdı. XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanda olmuş fransız
səyyahı Şarden, Çuxursəd bəylərbəyisinin
İrəvan şəhərindəki iqamətgahında qonaq olarkən burada ona üç hissəli bir tamaşa göstərmişdilər. Bu tamaşa Şardenə
o qədər xoş təsir bağışlamışdı ki, onu
“Şərqin operası” adlandırmışdı. Milli teatrın inkişafında məşhur xeyriyyəçi-mesenat
H.Z.Tağıyevin böyük xidməti oldu. O,
Bakı şəhərində ilk teatr binası inşa etdirib. Tezliklə Azərbaycan səhnəsinin Cahangir bəy Zeynalov, Hüseynqulu Sarabski, Mirzağa Əliyev, Hüseyn Ərəblinski,
Ülvi Rəcəb, Məmmədrza Şeyxzamanov,
Ağasadıq Gəraybəyli, Lütfəli Abdullayev, Nəsibə Zeynalova, Leyla Bədirbəyli,
Hökümə Qurbanova kimi yüzlərlə simaları yetişdi. Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında Hacıbəyov qardaşlarının da böyük əməyi olmuşdur. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaranması milli teatrın fəaliyyətində də canlanmaya səbəb
oldu. Dövlətin fəal köməyi və müdaxiləsi
nəticəsində Azərbaycan teatrının inkişafında mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri baş verdi. Teatrın repertuarına Azərbaycan tarixi

və milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı yeni
əsərlər gəldi. Cümhuriyyət hökümətinin
bu sahədə məqsədyönlü addımlarından
biri də Azərbaycan Dövlət Teatrının yaradılması oldu. Bu, Azərbaycan peşəkar teatrının dövlət teatrı statusu alması demək
idi. Bu teatrın pərdələri ilk dəfə 1918ci il noyabrın 4-də N.Nərimanovun “Nadir Şah” faciəsinin tamaşası ilə açılmışdı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında “Milli Teatr Günü”nün təsis
edilməsi haqqında 2013-cü il 1 mart tarixli Sərəncamına əsasən, hər il martın 10-u
ölkəmizdə “Milli Teatr Günü” kimi qeyd
edilir. Azərbaycan dövlətinin teatr sənətinə
göstərdiyi qayğının miqyası günü-gündən
artır. Bəllidir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 29 dekabr 2006-cı il tarixində “Teatr və Teatr
Fəaliyyəti Haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb. Prezident
İlham Əliyevin 2007-ci ildə “Azərbaycan
teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında” imzaladığı Sərəncam da teatr sənətinə
böyük təkan verib. Teatrşünaslar qeyd edir
ki, dövlət başçısının mədəniyyətimizə
himayəsi Azərbaycan incəsənətində yaradıcılıq əhval-ruhiyyəsini artırıb. Teatrın inkişafı üçün Dövlət Proqramı uğurla həyata keçirilir. Abdulla Şaiq adına
Azərbaycan Dövlət Kukla, Dövlət Rus
Dram, Dövlət Gənc Tamaşaçılar, Dövlət
Akademik Milli Dram, Dövlət Musiqili teatrlarının binalarında yüksək
səviyyədə təmir-bərpa, yenidənqurma
işləri aparılıb və artıq istismara verilib. Azərbaycan teatrı dünya standartlarına uyğun səviyyədə müasir avadanlıqlarla təchiz olunur.
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Ədəbiyyat
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan
xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib
/ M.Əliyeva // Azərbaycan
– 2020. – 29 mart – 7 aprel. – S. 7; Novruz bayramı çağdaş ədəbiyyatda: Bu
ocaq nəzmdə də, nəsrdə də yanıb, onu sönməyə qoymayaq
/ T.Məhərrəmova // Kaspi. –
2020. – 14-16 mart. – S.8;
Novruz bayramı - təbiətin yaradılış qanunu / Ş.Albalıyev
// Kredo. – 2020. – 11 mart. –
S.12;14

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
mart/712159(meqale).pdf
http://anl.az/down/meqale/kaspi_az/2020/
mart/707034(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/kredo/2020/
mart/706669(meqale).pdf

Beynəlxalq Novruz Günü
Bir sıra xalqlar yaz fəslinin
gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlamış, bu münasibətlə şənliklər keçirmiş, onu yeni ilin başlanğıcı kimi
bayram etmişdirlər. Qədim zamanlardan başlayaraq Azərbaycan, İran,
Əfqanıstan, Tacikistan, Özbəkistanda
və bir çox şərq ölkələrində baharın –
yeni ilin gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. Martın 21-i İran və Əfqanıstanda
rəsmi təqvimin ilk günü sayılır.
2009-cu il sentyabrın 30-da Novruz YUNESKO tərəfindən qeyri-maddi
mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 23
fevral 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının iclasında mart ayının 21-i “Beynəlxalq
Novruz Günü” elan edilmişdir.
“Novruz” fars sözü olub, “yeni
gün” deməkdir. Novruz bayramının mənşəyi qədimdir. İslam dini Yaxın Şərq və Orta Asiya ölkələrində
yayıldıqdan sonra Ərəb xilafəti bu
ölkələrin və xalqlarının İslama zidd
olan
adət-ənənələrə,
bayramlara
müsəlmanlığı qəbul edənlər tərəfindən
riayət edilməsinin əleyhinə olmuşdur.
Novruz bayramının əsaslarının
Zərdüştilik və ya Atəşpərəstliklə bağlı
olduğu bu bayramda indiyədək qalmış
ayinlərdə, xüsusən də odun müqəddəs
sayıldığı
əhkamlarda
görünür.
Bəzi qədim inanclara görə kainat 4
ünsürdən – su, od, torpaq və küləkdən
yaranmışdır. Hər il 4 çərşənbə Novruzdan, günün bərabərləşməsindən
əvvəl qeyd olunur. Aşıqlar da
“Ab, atəş, xak, badan yarandım”
deyiblər vücudnamələrində, yəni su,
od, torpaq və yelə bağlıdır insan.
Azərbaycanda adətə görə Novruz
bayramında göyərdilən səməni yazın gəlməsinin, təbiətin canlanması-

nın, əkinçiliyin rəmzidir. Azərbaycan
kəndlisi səməni göyərtməklə növbəti
təssərrüfat ilinə bərəkət, bolluq arzulamış, bayrama dörd həftə qalmış,
hər çərşənbə axşamı və bayram günü
tonqal qalamaqla, mahnı (“gün çıx!”
nəğməsi və s.) qoşmaqla oda, atəşə,
günəşə olan etiqad və inamını ifadə
etmişdir. Bütün bu mərasimlər İslamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuş
qədim şərq ənənələrinin davamıdır.
Novruz bayramında papaq atmaq, qulaq falına çıxmaq, tonqaldan tullanmaq, tullanarkən “Ağırlığım – uğurluğum odda yansın” demək,
səməni yetişdirmək, səməni xonçaları bəzəmək, yumurta boyamaq, yumurta döyüşdürmək, qohumlara, qonşulara qonaq getmək, onlara Novruz payı
aparmaq, ailənin sayı qədər şam yandırmaq, mənası insanların birliyi olan
və Azərbaycan xalqının qədim dövrdən
bəri ifa etdiyi yallı rəqsi etmək, Novruz oyunları oynamaq (məsələn,
ənzəli) və s. adətlər yerinə yetirilir.
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Ədəbiyyat
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin
azərbaycanlı icması 31
Mart soyqırımı ilə əlaqədar
bəyanat yayıb // Azərbaycan.
– 2019. – 31 mart. – S.
8; Elçin Əhmədov: 31
mart soyqırımı XX əsrdə
azərbaycanlılara qarşı
törədilmiş kütləvi qətliamların
ən qanlı mərhələsidir //
Hərbi And. – 2019. – 6 aprel. – S.5; İsgəndərov, A.
Azərbaycanlı əhaliyə qarşı
misli görünməmiş soyqırımı /
A.İsgəndərov // Xalq qəzeti. –
2017. – 31 mart. – S. 1-2.

İnternetdə
http://tarixinstitutu.az/
page/79/31mart
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Azərbaycanlıların soyqırımı günü
1918
Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər
Əliyevin 26 mart 1998-ci il tarixli
Sərəncamı ilə 31 mart Azərbaycanlıların
soyqırımı günü kimi qeyd olunur.
1918-ci ilin yazında erməni siyasihərbi birləşmələrinin bolşeviklərlə əlbir
olaraq Azərbaycanda törətdiyi soyqırımın miqyası o qədər böyük idi ki, yeni yaranmış AXC Hökumətinin ilk işi həmin
ilin avqustunda hüquqşünas Ələkbər bəy
Xasməmmədov başda olmaqla Fövqəladə
Təhqiqat Komissiyasının yaradılması
barədə qərar qəbul etmək oldu. Təhlükəni
hiss etdiyindən müsəlman cəmiyyətləri
özünümüdafiə qüvvələrinin yaradılmasını
zəruri hesab edirdilər. Onların təşəbbüsü
ilə Gəncədə, Bakıda, Lənkəranda
müsəlman hərbi hissələrinin yaradılmasına, Bakı Kadet məktəbində müsəlman
zabitlərinin hazırlanması işinə başlandı.
1918-ci
ilin
martında
Rusiya
bolşeviklərinin rəhbəri V.Lenin bolşevik S.Şaumyanı Qafqaz Fövqəladə Komissarı təyin edərək Bakıya göndərmişdi.
Bolşeviklər Bakıda hakimiyyəti ələ
keçirmək adı ilə erməni daşnaklarının silahlı qüvvələrinin gizli niyyətləri üçün
şərait yaratmışlar. Martın 30-da axşam saat
5-də Bakıda ilk atəşlər açıldı. “Mart soyqırımı” başlanana qədər aldadıcı şəkildə
özlərinin bitərəfliyini elan etmiş “Daşnaksütyun” və Erməni Milli Şurası ilk
atəşdən sonra S.Şaumyan başda olmaqla Bakı Sovetini müdafiə etdi. Nəinki silahlı erməni dəstələri, habelə Bakıdakı erməni ziyalıları da Sovet tərəfindən
döyüşlərə daxil oldular. Martın 31-də
Bakı şəhərində azərbaycanlıların soyqırımı başlamışdı. Stepan Şaumyanın etirafına görə, dinc azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımında Bakı Sovetinin
altı min silahlı əsgəri, eyni zamanda “Daşnaksütyun” partiyasının 3-4 minlik silah-

lı dəstəsi iştirak etmişdir. Üç gün davam
edən soyqırım vaxtı erməni silahlıları
bolşeviklərin köməyi ilə azərbaycanlıların
yaşadıqları məhəllələrə qəflətən basqınlar etmiş, əhalini uşaqdan böyüyədək
qətlə yetirmişdir. Mart soyqırımı vaxtı
Bakı şəhərinin təkcə bir yerində qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış 57
azərbaycanlı qadınının meyidi tapılmışdır.
Gənc qadınların diri-diri divara mıxlanması, ermənilərin hücumundan sığınmağa çalışan iki min nəfərin yerləşdiyi şəhər
xəstəxanasının yandırıldığı da bu dəhşətli
faktlar sırasındadır. Qaçıb canını qurtarmağa çalışan əhalini gülləbaran etmək üçün
isə ermənilər şəhərin müvafiq yerlərində
əvvəlcədən pulemyotlar yerləşdirmişdilər.
Daşnakların azərbaycanlılara qarşı soyqırımı yalnız Bakı ilə məhdudlaşmadı
və qısa müddətdə Şamaxı, Quba, İrəvan,
Zəngəzur, Qarabağ, Naxçıvan, Qarsı da
əhatə etdi. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Şamaxıda 8 minə qədər dinc sakin qətlə
yetirilmişdir. Şamaxı Cümə məscidi də daxil olmaqla əksər mədəniyyət abidələri
yandırılmış və uçurulmuşdur. Cavanşir
qəzasının 28 kəndi, Cəbrayıl qəzasının
17 kəndi tamamilə yandırılmış, əhalisi
məhv edilmişdir. 1918-ci ilin aprelin 29da Gümrü yaxınlığında əsasən qadınlardan, uşaqlardan və yaşlılardan ibarət 3 min
nəfərlik azərbaycanlı köçü pusquya salınaraq son nəfərinədək məhv edilmişdir.
XX əsrin birinci yarısında Zaqafqaziyada baş vermiş iki qırğın zamanı (1905-1907ci illər, 1918-1920-ci illər) 2 milyona yaxın
azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş, öz ev-eşiyindən zorla qovulmuşdur.
Azərbaycan xalqının hər il qeyd etdiyi “Azərbaycanlıların soyqırımı günü”
dünya ictimaiyyətinin diqqətinin bu
gün də davam edən şovinizm, separatçılıq hallarına cəlb edilməsinə xidmət edir.

•
•
•
•
•
•

APREL

•

21 mart- 20 aprel

Qoç bürcünün
nişanəsi
oddur. Marsın
himayəsindədir.
Günəşin Qoç
bürcündən
keçdiyi dövrdə
doğulanlar
qüvvətli və çevik
olurlar.

C.
Ş.
B.

Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük müharibə (02-05.04.2016)
Аzərbаycаn Kitаbхаnа işçilərinin I Qurultаyının keçirilməsinin
60 illiyi (11.04.1962)
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkı açılmışdır (12.04.2021)
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)
Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının yаrаdılmаsının 90 illiyi
(23.04.1932)
Beynəlxalq Caz Günü (30.04.2011)

ŞUŞA - 270 il

1
2
3

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

4
5
6
7
8
9
10

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

11
12
13
14
15
16
17

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

18
19
20
21
22
23
24

B.E.
Ç.A.
Ç
C.A.
C.
Ş

25
26
27
28
29
30

“Biz qalib xalqıq. Mən Şuşaya son dəfə 39 il bundan əvvəl
gəlmişəm. 39 il bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm və birinci dəfə yanvarın 14-də gəlmişəm. Bax, bu gün, yanvarın 14-də yenə də buradayıq.
Bu dəfə müzəffər Azərbaycan Ordusunun, qalib Azərbaycan Ordusunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm. Düşmənin belini qıran Ordunun Ali Baş Komandanı kimi gəlmişəm və burada müqəddəs bayrağın
altında, qəhrəman hərbçilərin önündə deyirəm ki, biz bu torpaqlarda əbədi yaşayacağıq! Biz Şuşanı və dağıdılmış bütün başqa şəhər
və kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Dağıdılmış bütün tarixi abidələrimizi
bərpa edəcəyik. Ermənistan saxtakarlıq edərək bütün dünyaya
Şuşa haqqında uydurmalar çatdırırdı ki, guya Şuşa onların qədim
şəhəridir. Pənahəli xanın saldığı şəhər necə erməni şəhəri ola bilər?!
							
							
İlham Əliyev,
				
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
						
Müzəffər Ali Baş Komandan

257

APREL

2022

Milli ədəbiyyat
Əməkdar incəsənət xadimi, şair Cəfərov Ayaz Rza oğlunun (Ayaz Vəfalı)
(01.04.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi...................................................................266
Ədəbiyyatşünas, yazıçı-publisist, tərcüməçi Əliyev Xeyrulla Salman oğlunun
(02.04.1932-07.09.2021) anadan olmasının 90 illiyi
Nasir, tərcüməçi Qasımov Əli Camal oğlunun (Əli Səbri)
(15.04.1892-19.02.1983) аnаdаn оlmаsının 130 illiyi.............................................267
Хаlq şаiri, Əməkdar incəsənət xadimi Hüseynov Məmməd Rаhim Abbas
oğlunun (Məmməd Rahim) (20.04.1907-06.05.1977)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi.......................................................................................268

Dünya ədəbiyyatı
Qırğız yazıçısı Keneş Cusupovun (14.04.1937) anadan olmasının 85 illiyi............269

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Хаlq rəssаmı Hüseynov Cəlil Qafar oğlunun (01.04.1957)
anadan olmasının 65 illiyi........................................................................................270
Хаlq rəssаmı Ахundоv İsmаyıl Hüseyn oğlunun (15.04.1907-13.09.1969)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi.......................................................................................271
İtaliyalı ensiklopedik alim, riyaziyyatçı, mühəndis, ixtiraçı, rəssam,
heykəltəraş, memar, musiqiçi və yazıçı Lеonаrdо dа Vinçinin
(15.04.1452-02.05.1519) аnаdаn оlmаsının 570 illiyi

Musiqi. Opera. Balet
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SSRİ Хаlq аrtisti, müğənni Məmmədоvа Şövkət Həsən qızının
аnаdаn оlmаsının (18.04.1897-08.06.1981) 125 illiyi.............................................272
Хаlq аrtisti, dirijor, librettoçu Bədəlbəyli Əfrаsiyаb Bədəl bəy oğlunun
(19.04.1907-06.01.1976) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi.............................................273
Əməkdar artist, professor, Azərbaycan arfa ifaçılığı məktəbinin yaradıcısı
Abdullayeva Aida Həmdulla qızının (23.04.1922-11.04.2009)
аnаdаn оlmаsının 100 illiyi.....................................................................................274
Xalq artisti, kamança ifaçısı Şərifov Munis Məhəmmədismayıl oğlunun

(24.04.1962) anadan olmasının 60 illiyi
Xalq artisti, tarzən Quliyev Ramiz Əyyub oğlunun (30.04.1947)
аnаdаn оlmаsının 75 illiyi........................................................................................275

Teatr. Kino
Əməkdar artist Şirməmmədov Namis Xanmirzə oğlunun (03.04.1962)
anadan olmasının 60 illiyi
Xalq artisti, rejissor Əsədov Vaqif Firudin oğlunun (Vaqif Əsəd) (05.04.1947)
anadan olmasının 75 illiyi........................................................................................276
Хаlq аrtisti Оsmаnlı İsmаyıl Osman oğlunun (11.04.1902-22.06.1978)
аnаdаn оlmаsının 120 illiyi......................................................................................277
Əməkdar artist, aktyor Dadaşov Məmmədağa Ağakərim oğlunun
(12.04.1912-03.12.1996) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi, kinooperatoru, rejissor, ssenarist Nərimanbəyov
Arif Əmirbəy oğlunun (13.04.1917-16.05.1992) anadan olmasının 105 illiyi
Əməkdar artist Babayeva Firəngiz Manaxim qızının anadan olmasının
(13.04.1957) 65 illiyi
Xalq artisti, aktrisa Qədri Fatma Qədir qızının (14.04.1907-29.02.1968)
anadan olmasının 115 illiyi.......................................................................................278
Bədii qiraət ustası, pedaqoq, aktyor, rejissor Əbluc Həsən Abbasqulu
oğlunun (22.04.1942-13.03.1994) anadan olmasının 80 illiyi.................................279
Xalq artisti, kino və teatr aktrisası, televiziya aparıcısı Ömərova Həmidə
Məmməd qızının (25.04.1957) anadan olmasının 65 illiyi......................................280
Əməkdar incəsənət xadimi, rejissor Əzimzadə Gülbəniz Yusif qızının
(26.04.1947-07.12.2006) anadan olmasının 75 illiyi...............................................281
Хаlq аrtisti, aktrisa Sаdıqоvа Məhluqə Ələsgər qızının
(28.04.1917-15.08.2003) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi.............................................282

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Eyvazov Qorxmaz Abış oğlunun
(01.04.1967-10.02.1994) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...............................................283
Əməkdar jurnalist, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mustafayev Alı Mustafa
oğlunun (14.04.1952-20.11.1991) аnаdаn оlmаsının 70 il.......................................284
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Teymurov Rizvan Rəhman oğlunun
(16.04.1967-09.12.1991) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...............................................285
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbrahimov Rasim Səxavət oğlunun
(18.04.1962-26.06.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi...............................................286
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mədətov Fariz Əlövsət oğlunun (18.04.1972)
аnаdаn оlmаsının 50 illiyi........................................................................................287
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Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlunun
(27.04.1952-15.12.1990) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi...............................................288

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
Kiçik miçman Zalov Fəqan Amil oğlunun (01.04.1997-09.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................289
Əsgər Ağakərimov Elvin Eldəniz oğlunun (01.04.2002-02.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................289
MAHHXHQ əsgər Yüzbaşıyev İsmayıl Fəzayıl oğlunun
(01.04.1997-09.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................290
Əsgər Bayraqdarov Batdal Mikail oğlunun (01.04.2002-12.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................290
Leytenant Vəlizadə İbrahim Malik oğlunun (02.04.1997-06.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................291
Gizir Məmmədov Amid Müqabil oğlunun (02.04.1987-03.11.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................291
Əsgər Gülməliyev Ağamirzə Ağabəy oğlunun (02.04.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................292
Əsgər Mahmudov Etibar Aleksandr oğlunun (02.04.1987-08.11.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................292
Əsgər Mövlanov Elgün Tahir oğlunun (02.04.2002-30.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................293
Əsgər Novruzov Rəşad Elşad oğlunun (03.04.2002-06.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................293
Baş leytenant Allahverdiyev Elşad Zaməddin oğlunun
(05.04.1997-23.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................294
Əsgər Məmişov Tural Tələt oğlunun (05.04.1992-05.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................294
MAHHXHQ əsgər Dünyamalıyev Elşən Mübariz oğlunun
(06.04.1997-30.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................295
Əsgər Əkbərzadə Qalib Əbdüləhəd oğlunun (06.04.2002-27.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................295
Əsgər Zamanov Taleh Valeh oğlunun (07.04.2002-30.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................296
Gizir Məmmədov Rəşad Asif oğlunun (08.04.1987-06.11.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................296
Əsgər Əşrəfov Məhəmməd Yusif oğlunun (09.04.2002-29.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................297
Əsgər Mirzəyev Məsud Fazil oğlunun (09.04.2002-09.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................297
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Əsgər Ataşov Asif Kərim oğlunun (10.04.2002-01.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................298
MAHHXHQ çavuş İsayev Tural Saləddin oğlunun (11.04.1992-27.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................298
Əsgər Həsənquliyev Səbuhi Əlixan oğlunun (11.04.2002-12.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................299
Əsgər Nuriyev Əfqan Rövşən oğlunun (11.04.1997-03.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................299
MAHHXHQ kiçik çavuş Fərəcov İlkin Sahib oğlunun (13.04.1992-16.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................300
Əsgər Abdullayev Nihad Adil oğlunun (13.04.2002-09.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................300
Əsgər Cəlilov Xaləddin Asəf oğlunun (13.04.2002-30.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi.........................................................................................301
Leytenant Vəliyev Elnur Əli oğlunun (14.04.1997-27.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................301
Baş gizir Qasımov Rəmal Saleh oğlunun (15.04.1992-29.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................302
MAHHXHQ kiçik çavuş Ramazanov Rail Arif oğlunun
(15.04.1997-01.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................302
Əsgər Bağırzadə Sadiq Şahin oğlunun (15.04.2002-30.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................303
Əsgər Feyzizadə Toğrul İlqar oğlunun (15.04.2002-06.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................303
Əsgər Quliyev İlkin Rəfail oğlunun (15.04.2002-10.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................304
Əsgər Həsənov Xəyal Zeynəddin oğlunun (16.04.2002-14.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................304
Baş leytenant Hüseynli Etiram Həsən oğlunun (17.04.1977-21.10.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................305
Əsgər Rzalı Əli Nuru oğlunun (17.04.2002-02.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................305
Baş leytenant Yaqublu Əliqismət Mükafat oğlunun (18.04.1992-05.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................306
Əsgər Kərimov Ağamoğlan Yusif oğlunun (18.04.2002-22.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................307
Əsgər Hacıyev Qurban Əsəbəli oğlunun (19.04.1997-30.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................307
Əsgər Süleymanov İsmayıl Kamal oğlunun (19.04.1997-10.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi.........................................................................................308
MAHHXHQ əsgər Süleymanov Səbuhi Ələkbər oğlunun
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(19.04.1997-09.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................308
Əsgər Cəfərzadə Eşqin Hamlet oğlunun (20.04.1997-21.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................309
Əsgər Abışov Ülvi Bayram oğlunun (23.04.1997-08.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................309
Əsgər Əbdülov Elnur Qədir oğlunun (23.04.2002-28.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................310
Əsgər Şirvani Həsənağa Bəhruz oğlunun (23.04.2002-01.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................310
Əsgər Mehdiyev Rəşad Rəhman oğlunun (24.04.1997-20.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................311
Baş gizir Mikayılov Nahid Soqat oğlunun (25.04.1982-01.11.2020)
anadan olmasının 40 illiyi........................................................................................311
Əsgər Tağıyev İmdad Rövşən oğlunun (25.04.2002-03.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................312
Əsgər Gözəlzadə Ceyhun Nazim oğlunun (25.04.2002-30.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................312
Əsgər Məhərrəmov Şamo Mətləb oğlunun (26.04.1997-07.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................313
MAHHXHQ kiçik çavuş Fərəcov Zülfüqar Müseyib oğlunun
(27.04.1977-28.09.2020) anadan olmasının 45 illiyi...............................................313
MAHHXHQ əsgər Məhəmmədəlizadə Məhəmmədəli Asif oğlunun
(28.04.1992-07.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................314
Əsgər Məcidov Səbuhi Ağalətif oğlunun (28.04.2002-29.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................314
Əsgər Talıbov Tahir İdris oğlunun (29.04.2002-09.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................315
Əsgər Adıgözəlov Cəmil Əli oğlunun (29.04.2002-02.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi .......................................................................................315
Kiçik gizir Ağayev Saleh Nurəddin oğlunun (30.04.1992-06.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................316
Kiçik gizir Feyzullayev Beyrək Seyfulla oğlunun (30.04.1997-04.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................316

Tarix
Azərbaycan paleontologiyası məktəbinin banisi, arxeoloq,
tarix elmlər doktoru, professor Hüseynov Məmmədəli Murad oğlunun
(03.04.1922-05.07.1994) anadan olmasının 100 illiyi.............................................317
262

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Filologiya elmləri doktoru, professor Quliyeva Lalə Hüseyn qızının
(05.04.1942) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi
Ədəbiyyatşünas, folklorşünas, dramaturq, filologiya elmləri doktoru,
professor Təhmasib Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlunun
(12.04.1907-05.10.1982) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi..............................................318
Filologiya elmləri doktoru, professor Eyvazova Roza Hüseyn qızının
(16.04.1937-15.02.2020) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Coğrafiya. Geologiya
Geoloq, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Əlixanov Ənvər
Nəzər oğlunun (17.04.1917-1992) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
AMEA-nın müxbir üzvü, professor, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Səmədov Oqtay Əbil oğlunun (05.04.1952) anadan olmasının 70 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Tahirov Vladimir İsmayıl oğlunun
(05.04.1932-2014) anadan olmasının 90 illiyi
Əməkdar elm xadimi, riyaziyyatçı Cavadov Maqsud Əlisimran oğlunun
(13.04.1902-25.05.1972) аnаdаn оlmаsının 120 illiyi
Akademik Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlunun (28.04.1907-1986)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi.......................................................................................319

Texnika. Mühəndis işi
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Qədimov Yaqub Bala oğlunun
(20.04.1917-1983) anadan olmasının 105 illiyi

Kimya. Biologiya. Tibb
Akademik Seyidov Nadir Miribrahim oğlunun (28.04.1932-05.10.2015)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi........................................................................................320
Akademik Qarayev Siyavuş Fərhad oğlunun (30.04.1942-02.01.2015)
аnаdаn оlmаsının 80 illiyi.......................................................................................321

Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya
Əməkdar Mədəniyyət işçisi, kitabxanaçı-biblioqraf Hacıyeva Mələkxanım
Məmməd qızının anadan olmasının 65 illiyi (08.04.1957).....................................322
Naftalan Şəhər Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (28.04.1967) 55 illiyi
263

İdman
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA)
yaradılmasının (03.04.1992) 30 illiyi
Atıcılıq üzrə məşqçi Cəfərov Hafiz Yusif oğlunun (26.04.1947)
anadan olmasının 75 illiyi
Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının yaradılmasının (28.04.1992) 30 illiyi

Digər tarixi hadisələr
Ümumdünya Gülüş Günü (01.04.1564)
Beynəlxalq Quşlar Günü (01.04.1906)
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların
yaradılması haqqında sərəncam imzalanmışdır (01.04.2021)
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü (02.04.1967)............................................................323
Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü (02.04.2007)
Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük müharibə - 2016-cı il aprelin 1-dən
2-nə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri
arasında baş vermiş hərbi münaqişə (02-05.04.2016).............................................324
Azərbaycan Respublikası Rusiya ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur (04.04.1992)
Ümumdünya Sağlamlıq Günü (07.04.1950)
Ağdaban faciəsinin 30-cu ildönümü (08.04.1992)...................................................326
İnşaatçılar Günü (10.04.2009)
Аzərbаycаn Kitаbхаnа işçilərinin I Qurultаyının keçirilməsinin
(11.04.1962) 60 illiyi................................................................................................327
Ermənilər Şuşa şəhərinin müdafiəçilərinə qarşı kimyəvi silahdan
istifadə etmişdir (12.04.1992)
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkı açılmışdır (12.04.2021)..........................................328
Ümumdünya Aviasiya və Kosmonavtika Günü (12.04.1962)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Qax Dövlət Kukla
Teatrının yaradılması haqqında qərar qəbul etmişdir (14.04.1992)
Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü (15.04.1992)
Dünya İncəsənət Günü (15.04.2020)
Azərbaycan Respublikası Fələstin ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur (15.04.1992)
Ümumdünya Səs Günü (16.04.2002)
Ümumdünya Hemofiliya Günü (17.04.1989)
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü (18.04.1983)....................................................329
Parklara Yürüş Günü (19-24.04.1995)
“Ağıllı şəhər” (Smart City) və “Ağıllı kənd” (Smart Village) konsepsiyasının
264

hazırlanması haqqında sərəncam imzalanmışdır (19.04.2021)
Prezident Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə Qorqud”dastanının 1300 illiyinin
geniş qeyd edilməsi haqqında fərman imzalamışdır (20.04.1997)
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması
haqqında Sərəncam imzalamışdır (20.04.2007)
Ümumdünya Yer Günü (22.04.1970)
Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının
“Avropa mədəniyyət Konvensiyası”na (1954-cü il 19 dekabr tarixli)
qoşulması barədə qanun qəbul etmişdir (22.04.1997)
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü (23.04.1996)..................................330
Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqının yаrаdılmаsının (23.04.1932) 90 illiyi
Azərbaycan Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulub (25.04.1997)
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü (26.04.2000)
Qazax rayonunun Sofulu kəndinin işğalının 30-cu ildönümü (27.04.1992)
Azərbaycan Respublikası Macarıstan ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur (27.04.1992)
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü (28.04.2003)
Beynəlxalq Rəqs Günü (29.04.1982)
Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının ilk
tamaşasının nümayiş olunmasının (30.04.1937) 85 illiyi
Beynəlxalq Caz Günü (30.04.2011)
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APREL

Milli ədəbiyyat

85
1 illiyi

Ədəbiyyat
Füzuli xəlqiliyi / Ayaz Vəfalı.
– Bakı: Gənclik, 1994; Özü
oda yana-yana / Ayaz Vəfalı.
– Bakı: Yazıçı, 1988. – 160 s.;
Yarım əsrlik yol / Ayaz Vəfalı.
– Bakı: Kitab evi, 2010. – 554
s.; Ayaz Vəfalı-80 // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2017. – 1 aprel. –
S.14; Böyük ədəbiyyat dostu, əbədiyyət sakini : Heydər
Əliyev və “Ədəbiyyat qəzeti” /
A. Vəfalı // Ədəbiyyat qəzeti .
– 2018. – 6 may. – S.2-3.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Ayaz_Vəfalı
http://anl.az/down/meqale/
edebiyyat/2017/aprel/535718.
jpg
http://www.anl.az/down/
meqale/edebiyyat/2018/
may/590669.htm
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Ayaz Vəfalı
1937
Ayaz Rza oğlu Cəfərov (Ayaz
Vəfalı) 1937-ci il aprel ayının 1-də
Azərbaycanın Astraxanbazar (indiki Cəlilabad) rayonunun Sabirabad
kəndində anadan olmuşdur. O, burada orta məktəbi bitirdikdən sonra 1954-1959-cu illərdə ADU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1960-cı ildə
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti redaksiyasında
başlamışdır.
Sonra texniki katib, ədəbi işçi, Tənqid və
ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, baş
redaktorun müavini olmuşdur. 1996-cı
ildən “Ədəbiyyat qəzeti”nin baş redaktorudur. 1967-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Ayaz Vəfalı “Füzuli və folklor”
mövzusunda elmi araşdırmalar aparmışdır. Azərbaycan EA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutunun qiyabi aspiranturasını bitirmişdir. 1972-ci ildə “Füzuli və folklor” mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Bədii yaradıcılığa “Lenin tərbiyəsi
uğrunda” çoxtirajlı universitet qəzetində çıxan ilk şeirləri ilə başlamışdır. O, mütəmadi olaraq dövri mətbuatda şeirləri, tərcümələri və
ədəbi-tənqidi məqalələri ilə çıxış edir.
Ayaz Vəfalı müxtəlif illərdə “İllər
və nəsillər”, “Ürək və od”, “Turacın
mahnısı”, “Bəlkə onda öyrənmişik”
“Özü oda yana-yana” şeirlər kitabının,
“Füzuli öyrədir”, “Sənətkar və xalq”,
“Füzuli xəlqiliyi” kimi elmi kitabların müəllifidir. O, həmçinin Nəvainin

Şair
“Leyli və Məcnun” poemasını,
T.Şevçenkonun “Kor qadın” poemasını,
rus yazıçısı A.Çaykovskinin “Qələbə”
siyasi romanını (I cild), dünya xalqlarının atalar sözü və məsəllərindən
ibarət “Atalar sözü – ağıl gözü” kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
Ayaz Vəfalı yeni çapdan çıxmış
“Yarım əsrlik yol” kitabında 1960cı ildən “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzeti səhifələrində çap olunmuş
əsərləri toplanmışdır.
O, 1984-cü ildə “Azərbaycanın
Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Görkəmli şair 1994-cü ildə bir
qrup Azərbaycan ziyalılarının dəstəyi
ilə yaradılmış “Məhəmməd Füzuli”
Beynəlxalq Ədəbi Əlaqələr Fondunun sədridir. O, həmçinin 1991-ci ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə
Heyətinin və 1997-ci ildən isə Yazıçılar Birliyi Məclisinin üzvü seçilmişdir.

APREL

Milli ədəbiyyat
130 Əli Səbri
15 illiyi 1892-1983

Ədəbiyyat
Ömürdən yarpaq düşür:
hekayələr, povestlər və
xatirələr /Ə.Səbri.– Bakı:
Gənclik, 1983.– 166 s.;
Həşimli, H. Əli Səbri
/H.Həşimli; red. İ.Həbibbəyli;
rəyçi Y.Axundlu.– Bakı: Nurlan, 2007.– 142 s.; Qasımov,
Ramiz. Diplomat və yazıçı
Əli Səbri Qasımov haqqında
yeni elmi mənbə /R.Qasımov
// 525-ci qəzet. – 2020. – 6
may. – S.22; Yunisli, F. Əli
Səbri haqqında monoqrafiya
/ F.Yunisli // Mədəniyyət. –
2020. – 15 may. – S.7; Yusifli,
V. Əli Səbri hekayəti: “Köhnə
kişilər” silsiləsindən / V. Yusifli // Ədəbiyyat qəzeti.– 2018.
– 8 sentyabr. – S.22-23.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əli_Qasımov_(yazıçı)
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2020/
may/707446.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
may/708410.htm

Əli Camal oğlu Qasımov (Əli Səbri)
1892-ci il aprel ayının 15-də Babək
rayonunun Nehrəm kəndində anadan olmuşdur. 1899-cu ildən 1906cı ilə qədər Naxçıvan şəhər rustatar məktəbində təhsil almışdır. Bir
müddətdən sonra atası müflis olmuş,
oğlunu oxutmaq istəməmişdir. Bir
təsadüf nəticəsində sənədlərini Qori seminariyasına təqdim etmiş, imtahanları əla qiymətlərlə verdiyinə görə dövlət
hesabına oxumaq hüququ qazanmışdır.
1913-cü ildə Zaqafqaziya Qori
Müəllimlər Seminariyasını bitirən Əli
Qasımov Bakıda doqquzuncu rustatar məktəbində müəllimlik etmiş,
sonra isə müxtəlif fasilələrlə Bakı
ikinci realnı məktəbində pedaqoji
fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. Xarkov
Universitetində təhsil almaq fikrinə
düşən Əliyə Hacı Zeynalabdin Tağıyev imtahanlara hazırlaşması üçün
maddi yardım etmiş, lakin bu zaman
Birinci Cahan müharibəsi başladığından təhsilini davam etdirə bilməmişdir.
Özünə “Səbri” təxəllüsü götürən
Əli Qasımov “Molla Nəsrəddin”
jurnalında “Tağı Yuniszadə” imzası ilə satiralar çap etdirmişdir.
Birinci Dünya müharibəsi illərində
“Cəmiyyəti-xeyriyyə” xətti ilə keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak etmiş, Qars, Trabzon, Batum və başqa şəhərlərə səfərlər etmişdir. Həmin
illərdə Bakı ilə də əlaqəsini kəsməmiş
“Açıq söz” qəzetində 1917-ci ildə
dərc etdirdiyi “Trabzon məktubları”
silsilə yazılarını qələmə almışdır.
1918-1920-ci illərdə Naxçıvanın
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş, ingilis-daşnak hərbi hökuməti
Şərur-Naxçıvan ərazisində repressiyaya başlayanda, demokratik fikir-

Tərcüməçi
li Əli Səbri də həbs olunaraq Aleksandropola (Gümrü) sürgün edilmişdir.
Azərbaycanda Sovet Hakimiyyəti
qurulduqdan sonra Ə.Səbri 19231928-ci illərdə Xalq Təhsili İşçiləri İttifaqında inspektor işləmiş, eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin
filologiya fakültəsində təhsil almışdır. “Maarif işçisi” jurnalının redaktoru vəzifəsində işləyən yazıçı 1937-ci
ilədək qiyabi pedaqoji institutda çalışmışdır. Əliyə 1938-ci ildə yenidən
cinayət işi açılmış və həbs olunmuşdur. 1943-cü ildə cəzasını çəkib qayıdan yazıçı 1948-ci ildə yenidən həbs
edilmiş, 1949-cu ildə Krasnoyarsk
vilayətinə sürgün edilmişdir. Mahir
tərcüməçi olan Ə.Səbri 1910-cu ildə
Yasnaya Polyanaya - L.N.Tolstoyun
görüşünə getmiş, ədibin və daha sonra İ.S.Turgenev, A.P.Çexov, V.Şekspir
R.Taqor və başqa yazıçıların bir neçə
əsərini Azərbaycan dilinə çevirmişdir.
Müəllifin bir sıra yazıçılar haqqında xatirələri 1983-cü ildə “Ömürdən
yarpaq düşür” kitabına daxil edilmişdir. Ə.Səbri həm də fəal publisist və
tənqidçi kimi də tanınmışdır. 400-dən
çox məqalə yazan ədib həmin materialları Ə.Səbri, Dağyanuszadə, Yəmut
Elli və s. imzalarla çap etdirmişdir.
O, bir sıra povest, xatirə və
hekayələrin müəllifidir. 1955-ci il noyabr ayının 17-də bəraət aldıqdan sonra,
Azərnəşrin bədii ədəbiyyat şöbəsində
redaktor, 1976-cı ildən Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqı Ədəbiyyat fondunun sədri vəzifələrində çalışmışdır.
Yazıçı, jurnalist, tərcüməçi Əli
Səbri 1983-cü il fevral ayının 19da Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
267

APREL

Milli ədəbiyyat
115 Məmməd Rahim
20 illiyi 1907-1977

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri: iki
cilddə / M.Rahim; tərt. ed.:
S.Quliyeva, İ.Əliyeva. – Bakı:
Avrasiya Press, 2006. – C.I.
– 272 s.; Seçilmiş əsərləri: iki
cilddə / M.Rahim; tərt.: ed.:
S.Quliyeva, İ.Əliyeva. – Bakı:
Avrasiya Press, 2006. – C.II. –
368 s.; Məmməd Rahim - 100
/ topl. tərt. ed. və ön söz. müəl.
S.Xəyal; red. T.Həsənzadə. –
Bakı: [MBM], 2012. – 131,
[1] s.; Eyvazov, N. Qoca dünya qalandır: Məmməd Rahim – 110 / N.Eyvazov // Yeni
Təfəkkür. – 2017. – 9 iyun. –
S.4; Yusifli, V. “Biz gedərik,
qoca dünya qalandır”: 110 illiyi tamam olan xalq şairi
Məmməd Rahimin yaradıcılığı haqqında qeydlər / V.Yusifli
// 525-ci qəzet.– 2017.– 22 aprel. – S.23.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məmməd_Rahim
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Məmməd Abbas oğlu Hüseynov
(Məmməd Rahim) 1907-ci il aprel ayının 20-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilə Bakıdakı 5-ci
rus-tatar məktəbində başlamış, sonra təhsilini 23 saylı məktəbdə davam
etdirmişdir. 1928-ci ildə Azərbaycan
Pedaqoji İnstitutunun şərqşünaslıq
fakültəsinə daxil olmuş, institutu
bitirdikdən sonra bir neçə il Bakının
orta məktəblərində müəllimlik etmişdir.
Şeir yazmağa hələ orta məktəbdə
oxuduğu illərdə başlamışdır. Şairin “Gördüm” adlı ilk şeiri 1926-cı
ildə “Gənc işçi” qəzetində, sonra isə
“Gənc qızıl qələmlər” adlı məcmuədə
dərc olunmuşdur. 1930-cu ildə “Arzular” adlı ilk şeirlər kitabı, 1937ci ildə isə “İkinci kitab”, “Partizanın
tüfəngi”, “Nübar”, “İldırımın kitabı”,
1942-ci ildə “Vətən sevgisi”, 1943-cü
ildə “Şəhərin nəğməsi”, 1946-cı ildə
“Ölməz qəhrəman”, 1948-ci ildə “Xəzər
sahillərində” əsərləri, 1949-cu ildə
“Leninqrad göylərində”, 1954-cü ildə
“İşıq”, “İki qardaş”, “Ögey ana” və s. poemaları, 1955-ci ildə “Sevgi”, “Balaca
bağbanlar”, 1957-ci ildə “Məhəbbətin
baharı” kitabları çap olunmuşdur.
Şairin 1955-1957-ci illərdə ikicildlik “Seçilmiş əsərləri” Azərnəşr
tərəfindən nəşr edilmişdir.
60-70-ci illəri M.Rahimin yaradıcılığında daha məhsuldar dövr adlandırmaq olar. Həmin illərdə bir neçə poema, yüzlərlə şeir yazmış, 10-dan çox
kitabını: “Şeirlər və poemalar”, “Ar-

Şair
zular gül açanda”, “Tonqal başında”, “Dayağım”, “Məhəbbət dastanı” və s. çap etdirmişdir. Görkəmli
şairin bir çox əsərləri başqa xalqların dillərinə tərcümə olunmuşdur.
“Leninqrad göylərində” poeması
şairə ümumittifaq şöhrəti qazandırmışdır. 1948-ci ildə çap olunmuş poema
Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi yer
tutan əsərlərdəndir. Poemada olduqca
mənalı bir motiv vardır, o da Vətən yolunda həlak olanların ölməzliyidir. Onun
“Moskva”, “Satqınlara cavab” şeirləri
bilavasitə sülh uğrunda mübarizəyə,
müharibə qızışdıranların ifşasına həsr
edilmişdir. Satira və yumor M.Rahim
yaradıcılığında aparıcı xətt olmasa
da, hər halda özünəməxsus yer tutur.
Şair 1940-cı ildə Azərbaycanın
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına, 1948-ci ildə “Leninqrad göylərində”
poemasına görə Stalin mükafatına layiq görülmüş, 1950-ci ildə “Lenin” ,
1957-ci ildə “Qırmızı əmək bayrağı”
ordenləri ilə təltif olunmuşdur. 1964cü ildə Azərbaycanın “Xalq şairi” fəxri
adını almışdır. 1967-ci ildə ikinci dəfə
“Lenin”, 1977-ci ildə “Oktyabr inqilabı” ordenləri ilə mükafatlandırılmışdır.
Məmməd Rahim 1977-ci il may ayının 6-da Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

APREL

Dünya ədəbiyyatı
85
Keneş Cusupov
14 illiyi 1937

Ədəbiyyat
Keneş Cusupov / Başlangıcından günümüze kadar Türkiye
dışındakı türk edebiyatları antalojisi /önsöz. M.İstemihan
Talay; kapak. M.Haluk Güçlü ; T.C. Kültür Bakanlığı:
32 cilddə.– Ankara: Kültür
Bakanlığı, 2005.– C.2. Kırgız edebiyatı.– S. 215; Manas dastanı /AMEA Folklor
İn-tu; nəsr variantının qurucusu. K.Yusupov; tərc. A.Cəmil;
red. H.İsmayılov; nəşrə məsul.
Ə.Ələkbərli.– Bakı: Nurlan,
2009.– 287 s.

İnternetdə
https://www.turksoy.org/ru/
s/2017/05/13/5a0d3172bbe8d

Keneş Cusupov 1937-ci il aprel ayının 14-də Tyanşan qəsəbəsinin
Onarça kəndində (Qırğızıstan r. Narın ş.) anadan olmuşdur.
1961-ci ildə Qırğızıstan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirmişdir. Elə həmin ildən etibarən Narın şəhər qəzetində ədəbi işçi kimi
fəaliyyətə başlayan Keneş Cusupov “Qırğızıstan” nəşriyyatının redaktoru, “Ala Too” jurnalının ədəbi
işçi və baş redaktoru, Qırğızıstan Yazıçılar Birliyinin katibi olmuşdur.
Keneş Cusupovun ilk şeiri hələ yeddinci sinifdə təhsil alarkan çap olunmuşdur. İlk hekayəsi 1958-ci ildə,
ilk kitabı isə (“Жашоо кумары”)
1965-ci ildə işıq üzü görmüşdür.
Keneş Cusupovun “Yaşamaq zövqü” (Hekayələr, 1965), “Ümid dağları”
(Hekayələr, 1967), “Mikelancelonun
vətənində” (1971), “Mənim ürəyim
dağlarda” (Hekayələr, 1972), “Şeir
misralarındakı həyat” (Şair Alıkul Osmanovun həyat və yaradıcılığı haq.,
1974), “Ata yurd” (Jurnalistika haqqında düşüncələr və hekayələr, 1977),
“Möhtəşəm illər” (Hekayələr, 1979),
“Ana yoldakı düşüncələr” (1982),
“Dağlıların bəyanı” (Hekayələr, 1984),
“Gəzinti atı” (Səyahət, ədəbi tənqid
və düşüncələr, 1988) və s. kitabları onun zəngin yaradıcılığının ən parlaq nümunələri hesab olunmaqdadır.
Keneş Cusupov həm müstəqil
olaraq, həm də A.Cakıpbeyovla
birgə qırğız qəhrəmanlıq epo-

Qırğız yazıçısı
su olan “Manas” dastanının bədii
nəsr tərtibatı üzərində işləmişdir.
Yazıçının əsərləri qırğız dilindən
əlavə dünyanın müxtəlif xarici
dillərinə (rus, ukrayna, qazax, ərəb,
tatar, türk, özbək, fransız, çex və s.)
tərcümə edilmişdir. 1966-cı ildən
SSRİ Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Keneş
Cusupovun
ədəbiyyat
sahəsində fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. Müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuş yazıçı “Şeir
misralarındakı həyat” (Şair Alıkul Osmanovun həyat və yaradıcılığı haq.,
1974) kitabına görə 1975-ci ildə Qırğızıstan SSR-nin Lenin komsomol mükafatına layiq görülmüşdür. 1999-cu ildə
isə Qırğızıstan Respublikasının Xalq
Yazıçısı fəxri adına layiq görülmüşdür. 2004-cü ildə Qırğızıstanın Toktogul Dövlət Mükafatı laureatı olmuşdur.
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APREL

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
65
Cəlil Hüseynov
1 illiyi 1957

Ədəbiyyat
Əliyev, Z. “Sakit”liyin poetikası: Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun yaradıcılığının estetikası haqqında / Ziyadxan
Əliyev // Kaspi. – 2018. – 2729 oktyabr. – S.24; Hüseynov, C. Biz – sənət adamları Prezidentimizlə fəxr edirik /
Cəlil Hüseynov //Xalq qəzeti.–
2020.– 22 oktyabr.– S.6.

İnternetdə
http://jalilhuseynov.com/bioqrafiya/
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2020/
oktyabr/725296(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2018/
oktyabr/613869.htm
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Cəlil
Qafar oğlu
Hüseynov 1957ci il aprel ayının 1-də anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Ə.Əzimzadə adına
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunu bitirmişdir. 1977-1982-ci illərdə Xarkov Dövlət Rəssamlıq İnstitunun monumental rəngkarlıq ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1982-ci ildən 2000-ci ilədək Azərbaycan
Dövlət
Mədəniyyət
və
İncəsənət
Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri və dekan vəzifələrində
işləmişdir. 2000-2010-cu illərdə Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Tədris
işləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışmışdır.
1982-ci ildən mütəmadi olaraq müxtəlif
respublikada və ABŞ, Fransa, Almaniya, Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Suriya, BƏƏ, Ukrayna və s. ölkələrdə təşkil edilmiş beynəlxalq
sərgilərdə iştirak etmişdir. 2000-2002-ci
illərdə nəşr edilmiş “Akademik rəngkarlıq”
və “Təsvir və müstəvi” dərsliklərinin
müəllifidir. Bir sıra əsərləri Azərbaycan
Milli İncəsənət, Bakı Müasir İncəsənət
muzeyində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.
1983-cü ildən SSRİ Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Rəssamlar İttifaqı tərəfindən
təşkil edilən “Payız” və “Bahar” Respublika
sərgilərində mütəmadi olaraq iştirak etmişdir.
Rəssam “Bizim dünyamız” (Belqorod şəhəri, Pedaqoji institutun foyesi, 1979),
“Təbiət” (Xarkov şəhəri, 20 saylı poliklinika,
1980), “Aviasiyamızın tarixi” (Xarkov şəhəri,
Aviasiya institutun foyesi, 1981), “Uşaqlıq
dünyası” (Neftçala şəhəri, Uşaq bağçasının
foyesi, 1983), “Elmin inkişafı” eskiz (Ümumittifaq sərgi, Tbilisi, 1983), “Təbiət və musiqi” (Naxçıvan şəhəri, Musiqi məktəbinin
foyesi, 1985) adlı monumental rəsmlərin,
“Qəmginlik”, “Metrotikənlər”, “Ölkənin
gəncliyi”, “Natürmort”, “Ölkənin gəncliyi”,
“Ay işığında”, “Vətənin keşiyində”, “Çılpaq
qadın”, “Ağaclar”, “Dəniz”, “Emalatxana”,
“Abşeron mənzərələri”, “Bağ evi”, “Abşeron kəndi”, “Yanar dağ”, “Malbert arxasında”,
“Uzanmış qadın”, “Naxçıvan mənzərəsi”,
“Natürmort”, “Metrotikənlər”, “Mənzərə” adlı
rəngkarlıq işlərinin müəllifidir. Cəlil Hüsey-

Rəssam

nov Nizami Gəncəvi “Lirika”, B.Vahabzadə
“Şerlər”, N.Xəzri “Torpaq sənə and içirəm”,
Markes “Gözlənilən bir qətl”, S.Səxavət “Dar
köynək”, H.Abbas “Günahım olsa”, T.Bayram
“Şerlər”, S.Qasımlı “Mənim nigaran anam”,
R.Duyğun “Haray dünya”, A.Mirzə “Mən baxdığım pəncərə”, M.Abdullayeva “Tərk edilmiş
yuvalar”, C.Əhmədov “Aran”, İ.İsmayılzadə
“Bir ömürlük gecə”, A.Həsənli “O ağacın kölgəsi”, C.Kalayev “Aynur” kitablarına bədii tərtibatlar və illüstrasiyalar vermişdir.
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Əməkdar İncəsənət xadimi adına, 2005-ci ildə
isə Xalq Rəssamı adına layiq görülmüşdür.
Xalq rəssamı 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
“Milli irs mükafatı” ilə təltif olunmuşdur.
Cəlil Hüseynov 1986-cı ildən mütəmadi
olaraq memarlıq layihələrinin müəllifi kimi
fəaliyyət göstərir. Türkiyənin və Azərbaycanın
bir sıra şəhər və rayonlarında onun layihələri ilə
tikilmiş memarlıq nümunələri var. Türkiyənin
Qars və İzmir şəhərlərində Heydər Əliyev adına məslək liseylərinin binası, Bakıda Ali Neft
məktəbinin, British college (2015), Xəzər və
Nizami rayonlarında YAP inzibati binası, Şıxov
çimərliyində Hotel binası, Keşlə qəsəbəsində
bağça binası, Astara rayonunda “Astara çay”
fabriki, Balakən rayonunda Heydər Əliyev
muzeyi, Gənclər mərkəzi, YAP inzibati binası,
H.Əliyev muzeyi, Uşaq İncəsənət məktəbi, Qusar rayonunda H.Əliyev muzeyi, Kafe, Gənclər
evi, Siyəzən rayonunda YAP inzibati binası,
Gənclər evi, H.Əliyev muzeyi, Şamaxı rayonunda Etnoqrafiya muzeyi, Şamaxı Diaqnostika mərkəzi, Naftalan İH inzibati binası və s. memarlıq nümunələrini buna misal göstərmək olar.
Hal hazırda Rəssamlıq Akademiyasının rəngkarlıq kafedrasında professor
vəzifəsində
çalışır.
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15 illiyi 1907-1969

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Güldürən və
düşündürən rəssam: “Kirpi”
jurnalının populyarlaşmasında
Xalq rəssamı İsmayıl Axundovun mühüm xidmətləri olub
/ S.Fərəcov // Mədəniyyət.
– 2015. – 15 aprel. – S.15;
Ахундова, Н.Р. К вопросу
историографии проблемы
вклада художественной
интеллигенции
Азербайджана в победу
в войне 1941-1945 гг. /
Н.Р.Ахундова // Azərbaycan
1941-1945-ci illər
müharibəsində: məqalələr toplusu / AMEA, A.Bakıxanov
ad. Tarix İn-tu; elmi red.:
N.G.Qədirova və b.. – Bakı,
2008. – S.121; Исмаил
Ахундов // Сталинские
премии: две стороны одной
медали: Сб.документов
и художественнопублицистических
материалов / cост.:
В.Ф.Свиньин, К.А.Осеев.–
Новосибирск, 2007. – С.393

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İsmayıl_Axundov_(rəssam)

İsmayıl Hüseyn oğlu Axundov 1907ci il aprel ayının 15-də Bakının Maştağa
qəsəbəsində doğulmuşdur. 1921-ci ildə, kənd
məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuş, 1924-cü ildən
eyni zamanda rəssamlıq məktəbində oxumuşdur. 1928-ci ildə Bakı Rəssamlıq Məktəbini
bitirdikdən sonra Moskva Poliqrafiya İnstitutunun nəşriyyat şöbəsində təhsil almışdır. 1932ci ildə təhsilini başa vurduqdan sonra təyinatla
Bakıya göndərilmiş və Azərnəşrdə kitab qrafikası sahəsində işləyərək bir sıra Azərbaycan
ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinə tərtibat və
illüstrasiyalar vermişdir. Öz məsuliyyəti və
işgüzarlığı ilə rəhbərliyin diqqətini çəkmiş,
qrafika bölməsinə rəhbər təyin edilmişdir.
1937-ci ildən 1940-cı ilə qədər Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin direktoru,
1940-cı ildən Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru və baş rəssamı olmuşdur.
1937-ci ildə rejissor Ədil İsgəndərovdan
Akademik Milli Dram Teatrına dəvət almış
və onun quruluş verdiyi Mirzə İbrahimovun
“Həyat”, 1938-ci ildə Mirzə FətəliAxundzadənin
“Hacı Qara”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri cadu” (həmçinin 1940 və 1957-ci
il quruluşlarında), Cabbar Məcnunbəyovun
“Yanar dərə”, Səməd Vurğunun “Vaqif” tamaşalarında geyim üzrə rəssam olmuşdur.
1938-ci ildə rejissor Məcid Zeynalovun
hazırladığı “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli
şah” (Mirzə Fətəli Axundzadə) tamaşasında
ilk tərtibatçı rəssam kimi işləmişdir. Sonralar AMDT-də 1939-cu ildə Onore de Balzakın
“Ögey ana”, Mehdi Hüseynin “Şöhrət”, Cəlil
Məmmədquluzadənin “Ölülər”, 1943-cü ildə
Aleksandr Ostrovskinin “Tufan”, 1945-ci ildə

Rəssam

Məmməd Səid Ordubadinin “Dumanlı Təbriz”,
1948-ci ildə Aleksandr Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər”, Mirzə Fətəli Axundzadənin
“Lənkəran xanının vəziri”, 1949-cu ildə Sabit
Rəhmanın “Aydınlıq”, Cəfər Cabbarlının “Solğun çiçəklər”, 1952-ci ildə Karlo Haldoninin
“Mehmanxana sahibəsi”, 1956-cı ildə Hüseyn
Cavidin “Şeyx Sənan” əsərlərinin tamaşalarına həm monumental-romantik, həm də realist səpkilərdə səhnə tərtibatları vermişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində “Agit-pəncərə”
üçün 100-dən artıq antifaşist plakat çəkmişdir.
“Kirpi” jurnalının tanınmasında və populyar
olmasında İsmayıl Axundovun xidmətləri danılmazdır. O, bir neçə il Azərbaycan Rəssamlar
İttifaqının sədri və məsul katibi vəzifəsində
çalışmış, Bakı Şəhər Sovetinin, Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur.
Təsviri incəsənət sahəsindəki xidmətlərinə
görə 1940-cı ildə Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı almış, 1944-cü ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı olmuş, 1960-cı ildə Azərbaycan
SSR-in “Xalq rəssamı” fəxri adına layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” və 1967-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Görkəmli fırça ustası İsmayıl Axundov
1969-cu il sentyabr ayının 13-də vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Cəsur qızlar: [hekayələr] /L.
Salayeva [və b.]; red.: G.
Kərimova, Z. Dadaşzadə; dizayner: M.Abdulzadə [və b.];
ill. August Dina.– Bakı: Alatoran Yayınları, 2019.– 43,
[3] s.;
Cabbarlı, N. Şövkət
Məmmədova /N.Cabbarlı
[red.], V. İsaoğlu; [burax.
məsul S.İsmayılova; dizayner Z.Abbasov].– Bakı: ŞərqQərb, 2017.– 127, [1] s.; Cabbarlı, N. Şövkət Məmmədova
/N.M.Cabbarlı [red.], V. İsaqoğlu; [baş red. G.Cəfərova;
burax. məsul S.İsmayılova; dizayner Z.Abbasov].– Bakı:
Şərq-Qərb, 2017. – 119, [1] s.;
Sevinc. Azərbaycanın ilk qadın opera müğənnisi: Tağıyev ondan üz çevirdi, qoçular öldürmək istədi /Sevinc //
Azad Azərbaycan.– 2019.– 19
sentyabr.– S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Şövkət_Məmmədova
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2019/
sentyabr/671953.JPG
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Şövkət Həsən qızı Məmmədova 1897-ci
il aprel ayının 18-də Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində, kasıb pinəçi ailəsində
anadan olmuşdur. 6 yaşında ikən Tiflisdə
özəl məktəbdə təhsil almış, valideynləri
Şövkətin musiqiyə olan marağını görüb onu
uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfinə
yazdırmışlar. Atası 1910-cu ildə onu Bakıya göndərmiş, Şövkət Romanovlar Musiqi
Cəmiyyətinin nəzdindəki musiqi məktəbinin
fortepiano sinfində dərs almağa başlamışdır.
Şövkət Məmmədova 1911-ci ildə Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə İtaliyanın Milan şəhərində musiqi məktəbinə daxil olmuş
və burada məşhur müğənni Dotti Ambroziodan dərs almağa başlamışdır. Lakin 1912ci ildə ona olan kömək kəsilmiş və Şövkət
Məmmədova vətənə qayıtmalı olmuşdur.
1912-ci ildə Bakının Tağıyev Teatrında ilk
dəfə professional ifaçı kimi çıxış etmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin “Ər və arvad” operettasından bir neçə parçanı ifa edən Ş.Məmmədova
konsertdən əldə olunan pul ilə İtaliyada təhsilini
davam etdirməli idi. Lakin tamaşadan toplanan
1500 manat pul müsadirə olunmuş və Şövkət
Tiflisə qayıdaraq orta məktəbi bitirmişdir.
Şövkət Məmmədova 1915-ci ildə daxil olduğu Kiyev Konservatoriyasını bitirib Bakıya qayıdaraq ilk dəfə Üzeyir bəyin “Arşın mal
alan” operettasında Gülçöhrə rolunda çıxış etmiş, az sonra repertuarını genişləndirərək Avropa və Azərbaycan operalarında yeni-yeni
obrazlar yaratmağa başlamışdır. 1923-cü ildə
Şövkət Məmmədovanın təşəbbüsü ilə Bakı
Teatr Texnikumu açılmış və o, 1923-1925ci illərdə texnikumun direktoru işləmişdir.
Bu Yaxın Şərqdə ilk teatr təhsil ocağı idi.

Azərbaycanda ilk not nəşriyyatı da Şövkət
Məmmədovanın təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. O, ilk azərbaycanlı müğənnidir ki, 1925ci ildə Fransada qrammofon valı buraxılmışdır.
1945-ci ildə Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti
təsis edilmiş və onun ilk sədri Şövkət xanım
olmuşdur. O, bu vəzifədə 1952-ci ilə qədər çalışmışdır. Eyni zamanda, 1945-ci ildə Üzeyir
Hacıbəylinin rektor olduğu Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1946-1947-ci illərdə konservatoriyada
Vokal kafedrasının müdiri, 1946-1950-ci illərdə
həmin kafedranın dekanı olmuşdur. 2 iyul
1949-cu ildə professor elmi rütbəsini almışdır.
Azərbaycan Opera və BaletTeatrında 1921-ci
ildən 1948-ci ilədək fasilələrlə solist işləmişdir.
Şövkət xanım Məmmədova 1938-ci
ildə SSRİ-nin “Xalq artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin dörd çağırış deputatı olmuş, iki dəfə
“Lenin”, iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri ilə təltif edilmişdir. Müxtəlif Beynəlxalq festivallarda və müsabiqələrdə münsiflər heyətinin
üzvü seçilmişdir. Şövkət xanım Məmmədova
1981-ci il iyun ayının 8-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Cəfər Cabbarlı haqqında xatirələr [Qeyri musiqili səsyazma]: [ədəbi radio veriliş] / Ə.Bədəlbəyli. – Bakı,
2011. – 1 CD; Qurban Pirimov / Ə.Bədəlbəyli; [red.:
R.Təhmasib, C.Məmmədov];
Azərb. Teatr Cəmiyyəti.–
Bakı: Azərnəşr, 1955. – 49 s.;
“Qız Qalası” baletindən seçilmiş parçalar: (fortepiano
üçün asanlaşdırılmış köçürmə)
Bakı: Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2020.– 30, [2] s.; Quliyev, İ. Maestro belə yazırdı... / İ.Quliyev. – Bakı: CBS,
2008.– 391, [1] s.;
Abduləliyev, A. Musiqi mədəniyyətimizdə parlaq
və silinməz imza: Əfrasiyab
Bədəlbəyli / A.Abduləliyev //
525-ci qəzet.– 2020.– 9 may.–
S.20-21; Gövhər, V. “Qız
qalası” baleti / V.Gövhər //
Azərbaycan.– 2020.– 8 mart.–
S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əfrasiyab_Bədəlbəyli
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
mart/706415.htm

Əfrasiyab Bədəlbəyli
1907-1976
Əfrasiyab Bədəl oğlu Bədəlbəyli 1907ci il aprel ayının 19-da Bakı şəhərində, xalq
maarifçisi Bədəl bəy Bədəlbəyovun və Şah
Qacar nəslinin təmsilçisi Rəhimə xanımın
ailəsində anadan olmuşdur. 1912-ci ildə 6-cı
rus-müsəlman məktəbinə daxil olmuş, 19171924-cü illərdə I realnı məktəbində təhsilini
davam etdirmişdir. 1924-cü ildə Azərbaycan
Dövlət Türk Musiqi Texnikumuna və eyni
zamanda, ADU-nun Şərq fakültəsinin dilçilik şöbəsinə daxil olmuşdur. Musiqi texnikumunda S.L.Bretanitskinin sinifində violino ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1928-ci il fevralın 16-da, musiqisi Ə.Bədəlbəyliyə məxsus C.Cabbarlının
“Od gəlini” əsərinin premyerası olmuşdur.
1931-cu ildə bəstəkar C.Cabbarlının “Almaz”, daha sonra isə “1905-ci ildə” və “Yaşar” pyeslərinə, 1933-cü ildə A.Afinogenovun
“Qorxu”, 1934-cü ildə M.F.Axundovun
“Hacı Qara”, 1935-ci ildə isə “Müsyo Jordan”
əsərlərinə
musiqi
bəstələmişdir.
Əfrasiyab Bədəlbəyli professional musiqi
təhsili almaq məqsədi ilə 1932-ci ildə Moskva Konservatoriyasının dirijorluq fakültəsinə
daxil olmuş, professor K.Saracevin sinifində
təhsil alaraq bu sənətin incəliklərinə mükəmməl
yiyələnmişdir. Ali məktəbdə oxuduğu zaman 8
variasiya, violonçel və fortepiano üçün sonatina, fortepiano üçün etüd, simfonik orkestr üçün
üçhissəli süita, 2 violino, alt və violonçel üçün
kvartet bəstələmişdir. Lakin bir ildən sonra Bakıya qayıtmış və R.Qlierin “Şahsənəm” operasının yeni quruluşda, C.Cabbarlının librettosu
əsasında tamaşaya hazırlanmasında iştirak etmişdir. 1934-cü ilin payızında Leninqrad Konservatoriyası nəzdindəki musiqi məktəbinə

Bəstəkar

daxil olmuş, 1938-ci ildə oranı bitirmişdir.
1939-cu ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan
Opera və Balet Teatrının dirijoru olmuşdur.
Əfrasiyab Bədəlbəyli ilk milli Azərbaycan
baleti - “Qız qalası”nın müəllifidir. 1941-ci
ildə S.Vurğunun “Fərhad və Şirin” əsərinə musiqi bəstələmişdir. 1965-ci ildə Q.Almaszadə
ilə birlikdə S.S.Axundovun eyniadlı povesti əsasında bəstəkar Əşrəf Abbasovun
“Qaraca qız” baletinə, 1968-ci ildə qardaşı Turqud ilə birlikdə C.Cabbarlının eyniadlı pyesi əsasında R.Mustafayevin bəstələdiyi
“Aydın”
operasına
libretto
yazmışdır.
1969-cu
ildə
“Elm”
nəşriyyatında
Ə.Bədəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” kitabı çap edilmişdir. 1970ci
ildə
“Söyüdlər
ağlamaz”
operası
tamaşaya
qoyulmuşdur.
1971-ci ilin oktyabrında Xor Cəmiyyətinin
sədri vəzifəsinə seçilmişdir.
1940-cı ildə Azərbaycan SSR-in “Əməkdar
incəsənət xadimi”, 1960-cı ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri,
həmçinin bir sıra medallarla təltif edilmişdir.
Əfrasiyab Bədəlbəyli 1976-cı il yanvar ayının 6-da vəfat etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2007-ci il yanvar ayının 24-də
Əfrasiyab Bədəlbəylinin 100 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır.
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Ədəbiyyat
Taptıqova,Y. Aida Abdullayeva; elmi red.
G.A.Abdullazadə.– Bakı:
Oka Ofset, 2012.– 304 s.
Reyhan. Sənətdə yaşanan
həyat: Görkəmli musiqiçi və pedaqoq Aida Abdullayevanın 90 illik yubileyi qeyd edildi / Reyhan //
Mədəniyyət. – 2012. – 18 aprel. – S.3.

İnternetdə
www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2012/
aprel/245645.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Aida_Abdullayeva
https://www.musicacademy.
edu.az/simli-gorkemli/332aida-abdullayeva.html
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Aida Abdullayeva
1922-2009
Aida Həmdulla qızı Abdullayeva 1922-ci il aprel ayının 23-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Ailənin
beşinci övladı olan qıza C.Verdinin
“Aida” operasının tamaşasından qayıdan dayısı, Aida adını verməyi təklif
etmişdir. Repressiya qurbanı olan atası güllələndikdən sonra ailəyə qarşı
təqiblər başlamış, yalnız 13 yaşına çatan zaman Aida fəhlə kurslarına getmiş və burada arfa müəllimi Yelizaveta Borisovna Şlezigerlə tanış olaraq
arfa sinfində təhsil almağa başlamışdır.
1938-ci ildə şagird kimi iştirak etdiyi ilk konsertdə Üzeyir Hacıbəylinin
diqqətini çəkmişdir. 1940-cı ildə orta
məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan
Xalq Komissarları Soveti yanında
İncəsənət İşləri İdarəsi tərəfindən ali musiqi təhsili almaq üçün Moskva Dövlət
Konservatoriyasına
göndərilmişdir.
1941-ci ildə müharibənin başlaması
ilə əlaqədar Aida Abdullayeva Bakıya qayıtmış və Opera və Balet Teatrının orkestrində işə qəbul olunmuşdur.
1942-ci ilin payızında ailəsi ilə
birlikdə Qazaxıstana sürgün edilmiş, lakin 1943-cü ildə Üzeyir bəy Hacıbəylinin
vəsatəti əsasında Azərbaycana qaytarılaraq Bakı Dövlət Konservatoriyasına
bərpa olunmuş və Radiokomitənin Simfonik orkestrində işləməyə başlamışdır.
1944-cü ildə Aida Abdullayeva
yenidən Moskva Konservatoriyasında
professor K.Erdelinin sinfində təhsilini
davam etdirmişdir. 1949-cu ildə bu
təhsil ocağını bitirdikdən sonra, Bakıda

Arfa ifaçısı
konservatoriyanın arfa sinfinə rəhbərlik
etməyə başlamışdır. Azərbaycan arfa
ifaçılığı məktəbinin yaradıcısı olan
Aida Abdullayeva 1969-cu ildə A.
Zeynallı adına musiqi məktəbində,
1978-ci ildə isə S.Hacıbəyov adına Sumqayıt musiqi məktəbində arfa
siniflərinin açılmasına nail olmuşdur. A.Abdullayeva arfa sinfi üçün
proqramlar tərtib etmiş, 1983-1985ci illərdə “Arfa üçün uşaq pyesləri”
və “Azərbaycan bəstəkarlarının arfa
üçün pyesləri” toplularını nəşr etdirmışdır. 1977-ci ildə dosent, 1985ci ildə professor elmi rütbəsini almış, onlarca arfa ifaçısı yetişdirmişdir.
Aida Abdullayevanın Bakıda ilk konserti 1950-ci il aprel ayının 6-da baş tutmuşdu. 1969-cu ilədək M.Maqomayev
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının simfonik orkestrində çalışmışdır.
1972-ci
ildə
Azərbaycanın
“Əməkdar
incəsənət
xadimi”,
“Əməkdar artist” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Aida Abdullayeva 2009-cu il aprel ayının 11-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Qacar, M. Ramiz zirvəsi:
(poema) / M.Qacar; red.
M.Mahmudov; ön söz
M.Çəmənli. – Bakı: UniPrint, 2007. – 64 s.; Ramiz Quliyev: poema, rəy, məqalələr,
müsahibə və xatirələr / red.
Z.Yaqub. – Bakı: Adiloğlu,
2004. – 296 s.; Əfəndiyeva, İ.
İstedadlı tarzən // Əfəndiyeva
İ. Axtarış yollarının bəhrəsi. –
Bakı, 2014. – S.162-167.
Tahir, R. Ramiz Quliyev: Milli musiqimiz Azərbaycanı dünyada daha geniş tanıtmalıdır /
R.Tahir // Xalq qəzeti . – 2019.
– 6 yanvar. – S.7;
Quliyev, R. “Ağdamda keçən
uşaqlığım tez-tez yuxuma girir” / R.Quliyev; müsahibəni
apardı S.Qarayeva // 525ci qəzet. – 2020. – 2 may. –
S.11; Murtuzayev, S. Böyük
tarzən Ramiz Quliyev haqqında epopeya / S.Murtuzayev //
Ədalət. – 2019. – 1 may. – S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Ramiz_Quliyev

Ramiz Quliyev
1947
Ramiz Əyyub oğlu Quliyev 1947-ci il aprel
ayının 30-da Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. 1954-cü ildə Ağdam şəhər 7 illik musiqi
məktəbində, 1960-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına
Ağdam orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil
almışdır. 1964-1969-cu illərdə Ü.Hacıbəyov
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının
tar və dirijorluq fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
1964-1994-cü illərdə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının
və Dövlət Konsert Birliyinin solisti olmuş,
1974-1992-ci illər ərzində Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının
Xalq çalğı alətləri kafedrasında tar ixtisası
üzrə müəllim, baş müəllim, dosent, professor
kimi pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, 1992-2002ci illərdə həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir.
1988-ci ildə YUNESKO xətti ilə ABŞ-da
keçirilən Beynəlxalq folklor festivalında xüsusi diploma layiq görülmüşdür. 1989-cu ildə
“Böyük İpək Yolu” festivalı çərçivəsində Yaponiyanın 30-dan artıq şəhərində konsertlər
vermişdir. 1997-ci ilin dekabrında İsrailin Yerusalim şəhərində Beynəlxalq Şərq musiqisi festivalında öz çıxışları ilə fərqlənmiş və
orada yaratdığı “Şərq alətləri orkestri”ni nümayiş etdirmişdir. 1987-ci ildə Səmərqənddə
keçirilən III beynəlxalq musiqişünaslıq simpoziumunda Ramiz Quliyev Sadıqcan adına muğam üçlüyünün rəhbəri və solisti kimi böyük müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir.
1994-cü ildə Türkiyənin İzmir şəhərinin
Ege Universitetində, 1999-cu ildə İsveçrədə
keçirilən Beynəlxalq “Lütsern musiqi festivalı”nda Bern şəhərinin “La strimpellata” orkestri ilə uğurlu çıxışlar etmişdir. 2002-ci ilin
avqust ayında Norveçin Stavanger şəhərində
Beynəlxalq musiqi festivalında iştirak etmiş və konsertlərlə çıxış etmişdir. 2002-ci
ildə Tehran Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət

Tarzən
Universitetində “ustad dərsləri” vermişdir.
1982-ci ildə “Əməkdar artist”, 1988-ci ildə
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
1993-cü ildə “Humay” milli mükafatına, 2001-ci ildə “Simurq” milli mükafat fondunun təsis etdiyi “XXI əsrin ilk laureatları” ali dərəcəli mükafatı - “İlin fədakar
sənətçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2007ci ilin may ayında ölkənin ən yüksək mükafatı - “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
2017-ci ildə isə Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən nüfuzlu “Tirqan”
Beynəlxalq İncəsənət festivalının ən yüksək
mükafatı olan “Araş”la təltif olunmuşdur.
Ramiz Quliyev xarici və Azərbaycan
bəstəkarlarının tar ilə fortepiano üçün işləyib,
köçürdüyü bir çox əsərləri çapdan çıxmışdır. Bir
sıra dərsliklərin, proqramların, elmi məqalələrin
və metodiki tövsiyələrin müəllifidir. Onun sinfini bitirmiş tələbələr Azərbaycanın ali və orta ixtisas tədris müəssisələrində, orkestr və ansambllarda, eləcə də xarici ölkələrdə fəaliyyətlərini
davam etdirir, ölkənin yüksək fəxri adları və elmi dərəcələri ilə təltif olunmuşlar.
Dünyanın 30-dan artıq ölkəsində, həmçinin
Azərbaycanda, Ramiz Quliyevin ifasında muğamlar, xalq musiqisi nümunələri,
Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının
əsərləri müxtəlif orkestrlərin müşayiətilə
lentə alınaraq, DVD, VCD, videokasset,
kompakt-disk və audio kasset formasında,
kütləvi tirajla çap olunaraq nümayiş etdirilir.
Ramiz Quliyev Ü.Hacıbəyov adına
Bakı Musiqi Akademiyasında öz pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.
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Ədəbiyyat
Kitab – hər zaman əlimiz çatan möcüzə // Mədəniyyət. –
2019. – 27 sentyabr. – S.6.
V.F.Əsədovun “Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə
təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 10 dekabr 2018-ci il // Azərbaycan .
– 2018. – 11 dekabr. – S.2.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Vaqif_Əsədov
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2018/
dekabr/622095.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2019/
sentyabr/673323.htm
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Vaqif Əsədov
1947
Vaqif Firudin oğlu Əsədov 1947ci il aprel ayının 5-də Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur. 1965-ci
ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olmuş, 1969-cu ildə oranı bitirmişdir. 1981-ci ilə qədər Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrında aktyor
kimi çalışmış, 1981-ci ildən isə teatrın rejissoru və baş rejissoru olmuşdur.
Rejissor kimi onun Naxçıvan teatrında hazırladığı “Medeya” tamaşası
uğurlu tamaşa kimi vaxtı ilə Moskva
televiziyası ilə nümayiş etdirilmişdir.
O, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının səhnəsində P.Messianinin “Sükut
divarı” (1980), Ə.Əylislinin “Mənim
nəğməkar bibim” (1984), “Qiymətli
qafiyələr” (1985), Sofoklun “Elektra”, Y.O’Nilin “Qarağaclar altında məhəbbət” (1987); H.Cavid adına
Naxçıvan Poeziya Teatrında “Azər”,
“Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir”, “Yenə o bağ olaydı” əsərlərinə
uğurlu quruluş vermiş və özünün
fərdi üslubunu formalaşdırmışdır.
Rejissor 1989-cu ildə C.Cabbarlı
adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram
Teatrında, həmin ildən də Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyət
göstərir. V.Əsədovun Dövlət Gənc
Tamaşaçılar
Teatrında
hazırladığı İ.Coşğunun “Açıl, bənövşəm açıl”,
A.Həsənzadənin “Mağara”, “Oxu bülbül” kimi əsərləri gənclərin sevdi-

Rejissor
yi tamaşalara çevrilmişdir.
Vaqif Əsədov 1992-ci ildə Zəlimxan
Yaqubun “Göyçə dərdi” poemasına
“Didərginlər” adı ilə, 1994-cü ildə Süleyman Rəşidinin “Mənim Ərdəbilim”
komediyasına, 1997-ci ildə Şahin
Cəbrayılovun “Sehrli alma” nağılpyesinə, Hidayətin “Məhəbbət yaşayır hələ?!” pyesinə quruluş vermişdir.
Vaqif Əsədov aktyor kimi də bir
çox yaddaqalan obrazlar yaratmışdır.
Eyni zamanda bir sıra irimiqyaslı, dövlət səviyyəli tədbirlərin quruluşçu rejissoru və ssenari müəllifi olmuşdur. Belə tədbirlərdən görkəmli ədiblər
Cəlil Məmmədquluzadə və Hüseyn
Cavidin 120 illik yubileylərini, ümummilli lider Heydər Əliyevin və oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın
80 illik yubileylərini, Xalq şairi Səməd
Vurğunun 100 illik yubileyini, “Yeni
teatr” gənc rejissorların ümumrespublika festivalının açılış və bağlanış mərasimlərini qeyd etmək olar.
Vaqif Əsədovun fəaliyyəti və yaradıcılığı dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş, o, 1986-cı ildə
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmiş,
1978-ci ildə “Əməkdar artist”, 2006cı ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2018-ci ildə isə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunmuşdur.
Rejissor 2005-ci ildən Prezident təqaüdçüsüdir.
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Ədəbiyyat
Məhərrəmova, T. Epizodik rolların mahir ifaçısı: Tamaşaçılar ona məktub yazaraq, xoşagəlməz ifadələr
işlədirdilər / T.Məhərrəmova
// Kaspi. – 2017. – 20 aprel – S.14; Orucova, N. İsmayıl Osmanlı-Azərbaycan
səhnəsinin Fəzli, Kələntəri... /
N.Orucova // Olaylar . – 2019.
– 12 fevral. – S.12;
Orucova, N. İsmayıl Osmanlı:
Azərbaycan səhnəsinin Fəzli,
Kələntərli... / N.Orucova //
Azad Azərbaycan . – 2019. –
12 fevral. – S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İsmayıl_Osmanlı
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2019/
fevral/634356.JPG
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2017/
aprel/538569.htm
http://www.anl.az/down/meqale/olaylar/2019/fevral/634235.
htm

İsmayıl Osmanlı
1902-1978
İsmayıl Osman oğlu Osmanlı 1902-ci il aprel ayının 11-də (yeni
tarixlə 24 aprel) qədim Nuxada (indiki Şəki), kasıb bir ailədə dünyaya göz
açmışdır. On bir yaşında olarkən atası vəfat etmiş, bu səbəbdən mükəmməl
təhsil ala bilməyən İsmayıl Şəki İpək
Fabrikində, dabbaqxanada işləmişdir.
Təbiətən çox şux görünən və məşhur
Şəki lətifələri söyləməyi xoşlayan İsmayıl özünü daim səhnədə, tamaşaçılar qarşısında təsəvvür edirdi.
1920-ci ildə o, Şəkidəki fəhlə-kəndli
klubunda fəaliyyət göstərən, həvəskar
aktyorları bir məram ətrafına toplayan
dram dərnəyinə üzv yazılmış, lakin iki
ildən sonra Gəncəyə köçdüklərindən
altı il buradakı həvəskarlar teatrında
çalışmışdır. 1928-ci ildə Tiflis Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrına dəvət alması da məhz Gəncədə tanınması ilə
əlaqədar olmuşdur. Həvəskar aktyorun
Tiflis həyatı çox çəkməmişdir. Bakıda
fəaliyyət göstərən Milli Dram Teatrının truppasına qəbul olan İsmayıl Osmanlı ömrünün və fəaliyyətinin sonuna
kimi bu sənət məbədində çalışmışdır.
İsmayıl Osmanlı dram və faciə janrında xarakterik obrazların, dramatik
pyeslərdə yumorlu surətlərin, həm də
komediyalarda məsxərəli və satirik rolların ifaçısı olmuşdur. Onun yaratdığı
Keçəl Aslan, Fon Hols, Şaliko (“Xanlar”, “İnsan” və “Vaqif”, Səməd Vurğun), Əmrah (“Pəri cadu”, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev), Şeyx Hadi, Vali,
Şakro (“Şeyx Sənan”, “Səyavuş”

Aktyor
və “Knyaz”, Hüseyn Cavid), Munis, Kərim Rəhimli (“Nizami” və
“Alov”, Mehdi Hüseyn), Əliş (“Qatır
Məmməd”, Zeynal Xəlil), Kefli Bəşir
(“Bahar suları”, İlyas Əfəndiyev), Cəbi
(“Hacı Qəmbər”, Nəcəf bəy Vəzirov),
Səfər bəy (“Hacı Qara”, Mirzə Fətəli
Axundzadə), Əşrəf (“Türkiyədə”,
Nazim Hikmət) və onlarla yaddaqalan obrazı misal göstərmək olar.
İsmayıl Osmanlı kino sahəsin-də
də uğurlara imza atmış, “Azərbaycanfilm”in istehsal etdiyi “Kəndlilər”
(Daxili işlər naziri), “Bir məhəlləli
iki oğlan” (Mahmud), “O olmasın, bu
olsun” (Rza bəy), “Əsl dost” (Usta
Şirəli), “Yenilməz batalyon” (Yusif),
“Mən ki, gözəl deyildim” (Poçt müdiri), “26-lar” (Şahbazov), “Ulduzlar
sonmür” (Hacı Zeynalabdin Tağıyev),
“Nəsimi” (Nəimi), “Yeddi oğul istərəm”
(Kələntər) və sair filmlərdə unudulmaz obrazlar yaratmışdır.
İstedadlı və görkəmi aktyorun yaradıcılığı və fəaliyyəti dövlət tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, 1940-cı ildə
Azərbaycan SSR-in “Əməkdar artist”,
1949-cu ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına, 1974-cü ildə isə SSRİ-nin “Xalq
artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür. “Şərəf Nişanı” və “Qırmızı Əmək
Bayrağı” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
İsmayıl Osmanlı 1978-ci il iyun
ayının 22-də vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Axundov, İ. Fatma Qədri və
Səməd Vurğun dramaturgiyası / İ. Axundov // Hürriyyət.
– 2020. – 5-6 sentyabr. – S.14;
Burcəliyev, A. Azərbaycanın
ali təhsilli ilk peşəkar aktrisası: Fatma Qədridən bəhs edən
maraqlı monoqrafiya haqqında qeydlər / A.Bürcəliyev //
Kaspi – 2018. – 30 oktyabr.
– S.10.
Burcəliyev, A. Fatma Qədrinin
ömür və sənət yolu haqqında dəyərli monoqrafiya /
A.Bürcəliyev // 525-ci qəzet.
– 2018. –24 oktyabr. – S. 8;
Burcəliyev, A. Səhnəmizin
111 yaşlı “Xuraman”ı: Xalq
artisti Fatma Qədridən bəhs
edən monoqrafiya haqqında /
A.Bürcəliyev // Cümhuriyət.
– 2018. – 31 oktyabr. – S.14;
Burcəliyev, A. Zəngin sənətkar
ömrü / A.Bürcəliyev //
Mədəniyyət. – 2018. – 26 dekabr. – S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Fatma_Qədri
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Fatma Qədri
1907-1968
Fatma Qədir qızı Qədri 1907-ci il aprel
ayının 14-də Rusiyanın Odessa şəhərində
doğulmuşdur. On dörd yaşında ailəsi ilə
Bakıya köçən Fatma Bakı Dövlət Teatr
Texnikumuna daxil olmuşdur. Məktəbin ilk
direktoru Şövkət Məmmədova ona analıq
qayğısı göstərmiş, A.Tuqanov, A.Muradov,
V.Sladkonevsev kimi böyük təcrübəyə malik teatr xadimlərindən dərs almışdır. Teatr
məktəbi ilə paralel Ali Qadın Pedaqoji İnstitutunda da təhsilini davam etdirmişdir.
Azərbaycanda ilk professional teatr təhsili görmüş qadın aktrisadır. 19231926-cı illərdə Azərbaycan Teatr Texnikumunun ilk buraxılışında aktyor diplomu
almışdır. Bakı Türk İşçi Teatrının məktubtələbnaməsinə əsasən həmin kollektivə
təyinat almışdır. 1933-cü ilin yanvarında
Türk İşçi Teatrı ədalətsiz qərarla Gəncə
şəhərinə köçürülmüş, Fatma Qədri bir
müddət orada işləmiş, 1935-ci ilin payızından Bakıya qayıdaraq ömrünün
sonunadək Milli Dram Teatrında işləmişdir.
Fatma xanım həm də pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olmuşdur. 1933-cü ildə Teatr Texnikumunda, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1946-cı ildən isə Teatr İnstitutunda aktyor sənətindən dərs demişdir.
Görkəmli səhnə xadimi Böyük Vətən müharibəsi illərində hərbi hospitallarda,
xəstəxanalarda
səhnəciklər
təşkil etmişdir. Uzun illər hazırkı Bakı Dövlət Universitetində dram
dərnəyinin rəhbəri olmuşdur.
Klassik və çağdaş milli dramaturgiya nümunələrində yaratdığı obrazlar onun
yaradıcılığında necə layiqli yer tutmuşsa, tərcümə əsərlərində ifa etdiyi səhnə
surətləri də bir o qədər dəyərli olmuşdur. Aktrisa Səməd Vurğunun “Vaqif”

Aktrisa
(Xuraman), “Fərhad və Şirin” (Şirin və
Məryəm), “İnsan” (Amaliya), Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin “Pəri Cadu” (Hafizə),
“Köhnə dudman” (Baş hərəm), Cəfər Cabbarlının “Od gəlini” (Solmaz), “Aydın”
(Gültəkin), Mirzə Fətəli Axundzadənin
“Lənkəran xanının vəziri” (Şölə xanım),
Sabit Rəhmanın “Xoşbəxtlər” (Reyhan),
Mirzə İbrahimovun “Kəndçi qızı” (Reyhan
xanım), “Məhəbbət” (Məhəbbət), Mehdi Hüseynin “Cavanşir” (Zibeydə xatun),
Abdulla Şaiqin “Nüşabə” (Nüşabə), Süleyman Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” (Həcər),
Vilyam Şekspirin “Otello” (Emiliya), “Romeo və Cülyetta” (Cülyetta), “Kral Lir”,
Onore de Balzakın “Ögey ana” (Polina),
Aleksandr Şteynin “Şəxsi iş” (Aleksandra Xlebnikova), Lope de Veqanın “Rəqs
müəllimi” (Felistiana) dramlarının quruluşlarında iştirak etmişdir. Yaratdığı Xuraman, Larisa, Katerina obrazları nəinki
sabiq Sovetlər Birliyi ərazisində, hətta
dünyanın çox ölkələrində məşhur idi.
Fatma Qədri aktyorluq nailiyyətlərinə
görə 1936-cı il fevral ayının 1-də Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar artist”, 17 iyun 1943-cü ildə “Xalq artisti”
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. “Qırmızı
Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri
ilə, həmçinin medallarla təltif edilmişdir.
Azərbaycan teatr sənətinin görkəmli
xadimlərindən biri Fatma Qədir qızı Qədri
1968-ci il fevral ayının 29-da vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Kazımzadə, A. Həsən Əbluc
// Kazımzadə A. Bizim
“Azərbaycanfilm”. – 19232003-cü illər / Azərbaycan
Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, C.Cabbarlı ad.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası. – Bakı, 2004. – S.52;
Görkəmli səhnə xadimi Həsən
Əbluc anılıb // 525-ci qəzet. –
2017. – 26 aprel. – S.7;
Milli Dram Teatrında Həsən
Əblucun xatirəsi yad olunub //
Mədəniyyət. – 2017. – 26 aprel.– S.4.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Həsən_Əbluc
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2017/
aprel/539555.htm
http://www.anl.az/
down/meqale/525/2017/
aprel/540597.htm

Həsən Əbluc
1942-1994
Həsən Abbasqulu oğlu Əbluc
1942-ci il aprel ayının 22-də Təbriz
şəhərində anadan olmuşdur. Cənubi
Azərbaycanda demokratik hərəkat
süquta uğrayandan sonra ailəsi Bakıya köçmüşdür. Həsən Əbluc hələ
uşaq vaxtlarından aktyorluğa böyük həvəs göstərmişdir. Hələ 5-6-cı
sinifdə oхuyarkən Gənc Tamaşaçılar Teatrının müqtədir aktyorlarından olan Süleyman Ələsgərovun
rəhbərlik etdiyi pionerlər sarayında keçirilən dərnəyin üzvü olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra,
Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutuna (indiki Texniki Universitet) daxil olmuşdur. Birinci kursdan sonra
sənədlərini M.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə vermişdir. Elə həmin
il Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında rumın yazıçı Sebastyanın “Adsız
ulduz” tamaşasına quruluş vermişdir.
H.Əbluc Tofiq Kazımov kimi istedadlı rejissorun Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrında hazırladığı tamaşalarda ikinci rejissor işləmiş və həm də onun kursunda təhsilini davam etdirmişdir. 3-cü
kursda oxuyanda Akademik Dram
Teatrına işə dəvət olunmuşdur. Ona
səhnə danışığından Müxlis Cənizadə
dərs demiş, Həsənin gözəl danışığına, sənətinə, diksiyasına, savadına
görə onu özünə assistent götürmüşdür.
Həsən Əbluc 30 il Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Universitetində
bir pedaqoq kimi gənclərə sənətin
sirlərini öyrətmişdir.
Vaxtilə Moskvada Ümumittifaq

Aktyor
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda Azərbaycan qrupu yaradılmışdı.
Məşhur aktyor, rejissor Yevgeni Motfeyev həmin qrupun rəhbəri idi. Ayda
bir həftə səhnə danışığından dərs
demək üçün Həsən Əblucu Moskvaya
dəvət
edirdilər.
Həsən Əbluc gözəl, ecazkar,
cəlbedici, inandırıcı səsi ilə qəlbi
sözə bağlı olanların sevimlisinə çevrilmişdi. O, radio tamaşalarında da
saysız-hesabsız baş rollar yaratmışdır. Dublyaj filmlərində bütün rejissorlar baş rolları səsləndirməyi
H.Əbluca həvalə edirdilər. Çünki o,
dublyajda da öz möhürünü vurmuşdu.
Həm müəllim, həm rejissor,
həm də aktyor olan Həsən Əbluc,
eyni zamanda biri-birindən maraqlı hekayələr, dram əsərləri yazmışdır.
Həsən Əbluc 1994-cü il mart ayının 13-də vəfat etmişdir.
O, cəmi 52 il yaşadı. Bu işıqlı dünyadan ömrünün kamilliyə yenicə çatdığı bir vaxtda ayrılan Həsən Əbluc
yaddaşlarda da öz kamil və ləngərli
səsi ilə elə bu yaşda qaldı. Onu səsinin
yaşı ilə ömrünün yaşı bəlkə də üstüstə düşür. Azı ona görə ki, belə
qiraət ustasının səsi heç vaxt qocala,
titrəyə, öz təravətini itirə bilməzdi...
Sənətkarın
qardaşı
kinorejissor Ənvər Əbluc оnun haqqında “Həsən Əbluc” filmini lentə almışdır. Bu Həsən Əbluca bir qardaş
sevgisi ilə yanaşı, həm də bir tamaşaçı aşiqliyindən irəli gəlmişdir.
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Həmidə Ömərova
1957
Həmidə Məmməd qızı Ömərova
1957-ci il aprel ayının 25-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Əslən Qazax rayonunun İkinci Şıxlı kəndindəndir.
1975-1979-cu illərdə Ümumittifaq
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun
aktyorluq şöbəsində təhsil almışdır.
1979-1993-cü illərdə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında,
1992-1993-cü illərdə Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqında çalışmışdır.
Həmidə
Ömərova
filmlərə
çəkilməklə yanaşı, 500-dən artıq bədii
filmin dublyajı və səsləndirilməsində
fəal iştirak etmişdir. “Azərbaycan kinosunda feminizm”, “ABŞ kinosu:
1895-1945-ci illər”, “Amerika kino
tarixi” kitablarını qələmə almışdır.
Aktrisa 1986-cı ildən Azərbaycan
Dövlət Televiziyasında “Retro” kinozalının aparıcısı, 2002-ci ildən “Kinoştrix”
verilişinin ssenari müəllifi olmuşdur.
Həmidə Ömərova filmlərdə Şəfiqə
(“Qızıl uçurum”), Çinarə (“Anlamaq
istəyirəm”), Zümrüd (“Yol əhvalatı”),
gəlin (“Vah!”), Zeynəb (“Babamızın

Aktrisa
babasının babası”), Telli (“Qorxma,
mən səninləyəm”), Məleykə (“Üzeyir ömrü”), Afaq (“Nizami”), Şəfiqə
(“Musiqi müəllimi”), Tamara (“Burulğan”), Nazlı (“Şirbalanın məhəbbəti”),
Nuriyə (“Divlər zindanı”, İran k/s),
Nurzad (“Əzablı yollar”), Zivər (“Doğma sahillər”), xan qızı (“Dədə Qorqud
oğuznamələri”), Elmira (“Dronqo”)
və s. obrazlar yaratmışdır.
Hazırda
Azərbaycan
Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
Kinoşünaslıq kafedrasına rəhbərlik edir.
Həmidə Məmməd qızı Ömərova
1988-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti”, 2005-ci
ildə isə “Xalq artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə “Cəfər
Cabbarlı” mükafatı ilə təltif olunmuşdur. Aktrisa 2020-ci ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
2006-cı ildən Prezidentin fərdi
təqaüdçüsüdür.

Ədəbiyyat
“Bizi bağışlayın”filminə rekviyem və yaxud kino-impresionizmə retrospektiv səyahət / H.Ömərova // Mədəni-maarif: jurnal.–2005.– №11. S.8.
Kamal, S. “Mən öləndən sonra xoşbəxt idim” /S.Kamal // Mədəniyyət.– 2019.– 24 iyul.– S.6.
Tahirə. “Biz hələ yolun başındayiq: Həmidə Ömərova: “Zamanla ictimaiyyəti narahat edən, efirlərimizə qüsur gətirən bütün problemlər həllini tapmalıdır” /Tahirə //Şərq.– 2019.– 4 may.– S.13.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Həmidə_Ömərova
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2019/iyul/665921.htm
http://www.anl.az/down/meqale/sherq/2019/may/643704.htm
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Ədəbiyyat
Əsgərov, H. Unudulmaz
sənətkar / Hətəm Əsgərov //
Respublika.– 2017. – 2 aprel. – S. 6; Kazımzadə, A.
“Qətl günü”nün rejissoru
haqqında bilmədiklərimiz /
A.Kazımzadə // Mədəni həyat.
– 2015. – №1. – S.78; 81.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Gülbəniz_Əzimzadə
http://www.anl.az/down/meqale/medeni_heyat/2015/
yanvar/455800.pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2017/
aprel/535234.jpg

Gülbəniz Əzimzadə
1947-2006
Gülbəniz Yusif qızı Əzimzadə
1947-ci il aprel ayının 26-da Bakıda, ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Atası Yusif Əzimzadə yazıçı, anası Gülnaz Salamova isə rəssam
idi. Erkən çağlarından ədəbiyyata
maraq göstərmiş, “Ulduz” jurnalında, “Молодежь Азербайджана”
qəzetində maraqlı yazıları dərc olunmuşdur. Rəngkarlığa böyük həvəs
göstərmiş, səkkizinci sinfi bitirdikdən
sonra 1963-cü ildə Əzim Əzimzadə
adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə
qəbul olunmuş, 1968-ci ilə qədər
təsviri sənətin sirlərinə yiyələnmişdir.
Gülbəniz Əzimzadə rəssamlıq və yazıçılıq istedadını kinoda birləşdirmək
qərarına gəlmiş və SSRİ Xalq artisti Ədil İsgəndərovun rəhbərlik etdiyi ikiillik aktyor kurslarına daxil olmuşdur. 1968-ci ildə C.Cabbarlı
adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında Həsən Seyidbəylinin “Bizim
Cəbiş müəllim” bədii filminin çəkiliş
prosesində iştirak etmiş və beləliklə
bu sənətə ürəkdən bağlanmışdır.
1969-cu ildə Gülbəniz xanım Moskvada Ümumittifaq Kinematoqrafiya İnstitutunun kino rejissorluğu
fakültəsinə, professor İ.Talankinin
sinfinə daxil olmuşdur. Diplom
işi isə R.İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkdiyi “Nəğmə dərsi”
qısametrajlı bədii filmi (“Ömrün
səhifələri” kinoalmanaxı) olmuşdur.
1974-1998-ci illərdə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında quruluşçurejissor işləmişdir. Filmləri bir sıra
kinofestivallarda mükafatlara layiq
görülmüşdür. Anarın “Dantenin yubi-

Rejissor

leyi” povestini müəlliflə birgə 1978ci ildə ekranlaşdırmışdır. O, uzun
illər
Kinematoqrafçılar
İttifaqında uşaq kinosu bölməsinin müdiri olmuş, 1994-cü ildə“Sinema-lümyer”
kino klubunu yaratmış, bir çox maraqlı kinolayihələr həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Kinematoqrafçılar Birliyinin idarə heyətinin, Azərbaycan Kinorejissorlar Gildiyasının təftiş komissiyasının üzvü seçilmişdir.
Gülbəniz Əzimzadəyə böyük uğur
qazandıran “Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən” bədii filmi bir sıra mükafatlara layiq görülmüş, 1982-ci ildə
filmin yaradıcı heyətinə, o cümlədən
rejissor Gülbəniz Əzimzadəyə Azərbaycanın “Lenin komsomolu” mükafatı verilmişdir.
Bunlardan başqa, G.Əzimzadə “Qaladan tapılan mücrü”, “Ötən ilin son
gecəsi”, “İmtahan”, “Qətl günü” kimi
maraqlı filmlərin də quruluşçu rejissorudur. Onun “Müqəddəs oda yanaram” və
Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında
çəkdiyi “Ümid” filmlərində Qarabağ
müharibəsinin gətirdiyi faciələr və insanın həyatda öz yerini axtarması kimi
mühüm mövzular öz əksini tapmışdır.
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Gülbəniz Əzimzadə 2006-cı il
dekabr ayının 7-də vəfat etmişdir.
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Əsgərov, H. Unudulmaz
sənətkar / Hətəm Əsgərov //
Respublika .– 2017. – 2 aprel. – S. 6; Kazımzadə, A.
“Qətl günü”nün rejissoru
haqqında bilmədiklərimiz /
A.Kazımzadə // Mədəni həyat.
– 2015. – № 1. – S.78; 81.
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Məhluqə Sadıqova
1917-2003
Məhluqə Ələsgər qızı Sadıqova 1917ci il aprel ayının 28-də Şuşa şəhərində,
sənətkar ailəsində anadan olmuşdur. Beş
il 1 saylı qız məktəbində oxumuşdur.
1930-cu ildə ailəsi Bakı şəhərinə köçmüş və o, 6 saylı məktəbdə yeddinci sinfi, 1936-cı ildə isə Bakı Tibb Texnikumunun diş texnikliyi fakültəsini bitirmişdir.
Texnikumda təhsil almaqla yanaşı rəqs
və dram dərnəklərində də məşğul olmuş və
Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının Rəqs ansamblının üzvü kimi səhnəyə çıxmışdır. 1936cı ildə Akademik Milli Dram Teatrına işə
götürülmüşdür. Bu sənət məbədində ilk
rolu “Şahnamə” əsərində Firuzə obrazı olmuşdur. Həvəskar aktrisa kimi səhnəyə
gəlişi sonralar ona böyük uğur gətirmişdir.
Görkəmli sənət ustaları ilə ünsiyyəti,
öyrənməyə can atması, aktyor sənətinin
sirlərini rahat mənimsəməsi, müxtəlif rolları fərqləndirməyi bacarması, obrazı olduğu kimi canlandırması tezliklə onu həm
kollektivə, həm də tamaşaçılara sevdirmişdir. Aktrisa 54 il bu teatrda çalışmışdır.
1992-ci ildə, Bakı Bələdiyyə Teatrı təzə yarananda həmin teatrda fəaliyyət
göstərməyə başlamışdır.
Azərbaycan teatr məktəbinə xas olan
yüksək peşəkarlıq, böyük emosional təsir
gücü, zamanın ruhunu gözəl əks etdirmək
bacarığı onun yaradıcılığında öz parlaq
ifadəsini tapmışdır. Aktrisa Azərbaycanın
böyük sənətkarlar nəslinin yaradıcılıq ənənələrinə həmişə sadiq qalmışdır.
Səhnəmizə Azərbaycan qadınının sadə
və təmkinli danışığını, şirin ləhcəsini
gətirən Məhluqə Sadıqova XX əsr milli mədəniyyətimiz tarixində məharətli
bədii qiraət ustası kimi də yaxşı tanınmışdır. O, uzun illər Azərbaycan radiosunda “Bulaq” verilişinin əvəzsiz aparıcısı olmuş, özünün dərin təsir gücünə malik,

Aktrisa
emosional və bənzərsiz səsi sayəsində
tükənməz xəzinə olan xalq yaradıcılığını Azərbaycan dinləyicisinə sevdirməsi
ilə yaddaşlarda silinməz iz qoymuşdur.
40 ildən çox bu verilişin əvəzsiz ifaçılarından biri olmuşdur. Məhluqə Sadıqovanın səsi ulu keçmişimizdən gəlirdi. Tərəf
müqabili Səməndər Rzayevlə birlikdə
“Bulağ”ı həqiqətən sevilən, həvəslə
gözlənilən bir veriliş kimi təqdim edirdilər.
Üslub və forma, məzmun və mahiyyət,
estetik dəyər və psixoloji tutum baxımından bütün janrlarda hazırlanmış tamaşalarda iştirak etmişdir. Aktrisa Sona,
Gülüş, Yaxşı (“1905-ci ildə”, “Sevil”,
“Almas”, C.Cabbarlı), Tərlan (“Həyat”,
M.İbrahimov), İntizar (“Vəfa”, R.Rza),
Zəhra (“Şeyx Sənan”, H.Cavid), Sonya (“Vanya dayı”, A.Çexov) və s.
rollarda
məharətlə
çıxış
etmişdir.
Məhluqə Sadıqova 1949-cu ildə
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar artist”, 1978-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2017-ci ildə
Azərbaycanın teatr və kino sənətinin
görkəmli nümayəndəsi, respublikanın xalq
artisti Məhluqə Ələsgər qızı Sadıqovanın
anadan olmasının 100 illiyi münasibəti
ilə yubiley tədbirinin keçirilməsinə
sərəncam vermişdir.
Milli
teatr
sənətinin
tanınmış nümayəndəsi, lirik və xarakterik obrazların mahir ifaçısı Məhluqə
Sadıqova 2003-cü il avqust ayının
15-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Qorxmaz Eyvazov
1967-1994
Qorxmaz Abış oğlu Eyvazov 1967ci il aprel ayının 1-də Laçın rayonunun
Güləbird kəndində anadan olmuşdur.
O, 1984-cü ildə orta məktəbi bitirərək,
127 saylı texniki-peşə məktəbinə daxil olmuşdur. 1985-ci ildə ordu sıralarına çağırılmış və Ukraynada
hərbi xidmətdə olarkən 6 aylıq serjantlıq kursunu bitirmişdir. Xidmət
müddətində fəxri fərmanlarla yanaşı,
birinci dərəcəli idmançı vəsiqəsi almış
və döş nişanı ilə də təltif edilmişdir.
Qorxmaz 1987-ci ildə əsgəri
xidmətini başa vurub vətənə dönmüş, 1988-ci ildə Laçında yaradılmış partizan dəstəsinə qoşulmuşdur.
1992-ci ilin mart ayında Laçın rayon
Polis şöbəsində işə qəbul edilmişdir.
Sıravi polis işçisi Q.Eyvazovun döyüş
yolu öz doğma yurdundan Qazdərəsi,
Suarası, Mazutlu kəndlərinə kimi uzanır. Qızartı dağı uğrunda gedən döyüşlər
zamanı onun xüsusi fəallığı nəticəsində
düşmənin bir tankı ələ keçirilir.
1992-ci ildə avqust ayının 4-də
erməni quldurları Qızartı dağı-
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nı yenidən ələ keçirmək üçün hücuma keçirlər. Cəsur döyüşçü bu vuruşda qolundan güllə yarası alır. O,
sağalan kimi, qısa müddətdən sonra yenidən döyüşə atılır, Füzuli rayonu ərazisində gedən döyüşlərdə
böyük şücaət göstərir. Horadiz əməliyyatı zamanı göstərdiyi igidliyə görə
onu rota komandiri təyin edirlər.
10 fevral 1994-cü ildə Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində Qorxmazın son döyüşü olur. O, düşmənin
xeyli canlı qüvvəsini məhv etmiş və
özü də bu döyüşdə həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı Fərmanı ilə Qorxmaz Abış oğlu Eyvazova ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Sumqayıt şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Laçın rayonunun Güləbird kənd
xəstəxanası və Laçın rayon 127 saylı texniki peşə məktəbi şəhid Qorxmaz
Eyvazovun adını daşıyır.

Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Eyvazov Qorxmaz
Abış oğlu-Daxili İşlər Nazirliyi, starşina-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni
işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə yerinə yetirilməsindəki misilsiz xidmətlərinə görə] : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 yanvar 1995-ci il // Azərbaycan. –
1995. – 17 yanvar.– S. 1.– (ölümündən sonra).
Eyvazov Qorxmaz Abış oğlu: biblioqrafiya // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. H.Həmidova. – Bakı, 2008. – S.48.
Əliyev, O. Eyvazov Qorxmaz Abış oğlu // Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Müqəddəs amal. – Bakı, 2015.–
S.183.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Qorxmaz_Eyvazov
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Ədəbiyyat
Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən: şeirlər /
A.Mustafayev. – Bakı: Nicat, 1992.– 152 s.; Əsgərov, V.
Mustafayev Alı Mustafa oğlu
// Əsgərov V. Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanları. – Sumqayıt, 2010. – S.219; Əliyev,
O. Mustafayev Alı Mustafa oğlu // Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev
və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları – Müqəddəs
amal. – Bakı, 2015. – S.298;
Qurbanlı, R.”O gecə yuxumu
qarışdırmışdım”: “Hələ də nə
baş verdiyini anlaya bilmirdim, şok vəziyyətində idim”
/ R.Qurbanlı // Üç nöqtə. –
2019. – 21 noyabr. – S.7;
Milli Qəhrəman Alı Mustafayevin xatirəsinə həsr
olunmuş filmin təqdimatı
olub // Azərbaycan ordusu. – 2019. – 19 yanvar . –
S.6; Turan, T. “Dəli bir ağlamaq keçir könlümdən”: Milli
qəhrəmanlarımız / T. Turan
// Xalq qəzeti . – 2019. – 17
yanvar. – S.7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/az_ordusu/2019/
yanvar/633351(meqale).pdf
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Alı Mustafayev
1952-1991
Alı Mustafa oğlu Mustafayev
1952-ci il aprel ayının 14-də Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndində,
fəhlə ailəsində doğulmuşdur. 1959cu ildə Qazaxbəyli kənd səkkizillik
məktəbinə getmiş, 1969-cu ildə Daş
Salahlı kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1971-1973-cü illərdə ordu sıralarında xidmətdə olmuşdur. 1973-cü ildə
əsgəri xidmətini başa vurduqdan sonra Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Zavodda işlədiyi müddətdə
“Elektrik” qəzetində tez-tez maraqlı yazılarla, şeirlərlə çıxış etmişdir.
Alı Mustafayev 1976-cı ildə zavod həmkarlar təşkilatının və zavod
rəhbərliyinin göndərişi ilə ADU-nun (indiki BDU-nin) jurnalistika fakültəsinə
daxil olmuş, 1981-ci ildə təhsilini bitirib, Azərbaycan Dövlət Teleradio
Şirkətinin “Xəbərlər” proqramında jurnalist kimi fəaliyyətə başlamışdır. Çox
keçmir ki, “İlin ən yaxşı jurnalisti”, “Qızıl Qələm” mükafatlarına layiq görülür.
İşləyə-işləyə təhsilini davam etdirərək,
Bakı Ali Partiya Məktəbini də bitirir.
1989-1990-cı illərdə Moskva şəhərində Azərbaycan Respublikası Ali
Məclisi tərəfindən parlament müxbiri
olmuşdur.
Ədəbi-bədii yaradıcılığa tələbəlik
illərindən başlamışdır. Onun lirik şeirləri və publisist yazıları dövri mətbuatda müntəzəm çap edilmişdir. Çevik, qorxmaz bir telejurnalist
idi, qaynar nöqtələrdən reportajlar ha-
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zırlamağa birinci gedirdi. Erməni faşist quldurlarının Azərbaycana hücumu
dövründə Dağlıq Qarabağdan - qaynar
nöqtələrdən, eləcə də yüksək dövlət
səviyyəli rəsmi görüşlərdən hazırladığı
müsahibə və reportajlarla rəğbət qazanmışdı. Bir neçə dəfə vertolyot qəzasına
düşsə də, təhlükəli ezamiyyətlərə
getməkdən çəkinməmiş, dəfələrlə
ölümdən qayıtmışdır.
1991-ci il noyabr ayının 20də Dağlıq Qarabağın Qarakənd
kəndi
yaxınlığında
sülhməramlı
nümayəndələri aparan vertolyotun
düşmən mərmisi tərəfindən vurulması nəticəsində şəhid olmuşdur. Bakıda
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
1991-ci ildə fəaliyyətinə görə
“İlin ən yaxşı jurnalisti” mükafatına, respublikanın “Əməkdar jurnalist” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Ölümündən sonra ona Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 294 saylı Fərmanı ilə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Nərimanov
rayonundakı
202
saylı orta məktəb Alı Mustafayevin adını daşıyır.
Bakının 3-cü mikrorayonundakı küçələrindən birinə qəhrəmanın
adı verilmişdir.
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Rizvan Teymurov
1967-1991
Rizvan Rəhman oğlu Teymurov
1967-ci il aprel ayının 16-da Şuşa rayonunun Quşçular kəndində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1984-cü
ildə doğma kəndlərində orta məktəbi
bitirmişdir. Bir il sovxozda işləmiş,
1985-ci ildə ordu sıralarına çağırılmışdır. Əsgəri xidmətini Omsk şəhərində
başa vurduqdan sonra vətənə qayıtmışdır. 1987-ci ildə Rusiyanın Arxangelsk vilayətinə getmiş, 1990-cı ildə
yenidən vətənə qayıdaraq iaşə xidməti
sahəsində çalışmışdır. Şuşa rayon DİŞin Xüsusi Təyinatlı Polis Dəstəsi yarananda, dəstənin üzvlərindən biri də
R.Teymurov olmuşdur. Bu dəstə Qaradağlı, Sırxavənd, Umudlu, Meşəli,
Cəmilli kəndlərində erməni yaraqlılarına qarşı mübarizədə iştirak etmişdir.
Rizvan Teymurov Qarabağ torpağını qarış-qarış gəzmişdi. O,
Xankəndi, Kərkicahan ətrafındakı
döyüşlərdə rəşadətlə vuruşmuşdu.
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9 dekabr 1991-ci il... Bu tarix cəsur əsgərin son döyüşü olmuş, o, Xankəndi və Kərkicahan
ətrafında gedən qanlı döyüşdə
qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Rizvan Teymurov Şuşa şəhərinin
Quşçular kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı
Fərmanı ilə Teymurov Rizvan Rəhman
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Bakının
Nizami
rayonundakı küçələrdən birinə qəhrəmanın
adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Teymurov Rizvan Rəhman oğlu – starşina – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il / Azərbaycan. – 1992. – 9 oktyabr.– S.1. (ölümündən sonra).
Əliyev, O. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu // Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları – Müqəddəs amal. – Bakı,
2015. – S.351.
Əsgərov, V. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Sumqayıt, 2010. – S.274.
Nazim, N. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu: (1967-1991) // Nazim N. İstiqlal ulduzları. – Bakı, 1995. – S.166-168.
Seyidzadə, M. Teymurov Rizvan Rəhman oğlu // Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi. – Bakı, 2010. – S.216.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Rizvan_Teymurov
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Rasim İbrahimov
1962-1992
Rasim Səxavət oğlu İbrahimov
1962-ci il aprel ayının 18-də Bakı
şəhəri Əzizbəyov rayonunun Çilov adasında, neftçi ailəsində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə buradakı 131 saylı məktəbin birinci
sinfinə getmiş və səkkizinci sinifədək
həmin məktəbdə təhsil almışdır.
1977-ci ildə C.Naxçıvanski adına
Hərbi məktəbə daxil olan R.İbrahimov
1979-cu ilədək burada oxumuşdur.
1983-cü ildə Almaniyaya hərbi xidmətə
göndərilən Rasim İbrahimov 1988-ci
ildə Bakıya qayıtmış, bir müddət Respublika Hərbi Komissarlığında çalışmışdır. Sonra Ağsu rayon Hərbi Komissarının müavini vəzifəsinə təyin
edilmişdir. Burada işlədiyi müddətdə
Baş Qərargahın Saratov şəhərindəki 3
aylıq kursunda oxumuşdur. Vətənə qayıtdıqdan sonra Füzuli rayonunda hərbi
komissarın müavini kimi çalışmışdır.
Həmin vaxtlar erməni silahlı birləşmələri tez-tez Azərbaycanın
sərhəd bölgələrinə hücum edir, kəndləri,
şəhərləri atəşə tuturdular. R.İbrahimov
bu çətin, qarışıq vaxtda Füzuli rayo-
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nunun cəsur oğulları ilə birlikdə könüllü özünümüdafiə taboru yaradır.
Təcrübəli zabit olduğunu nəzərə alaraq onu tabora komandir təyin edirlər.
Bu tabor Füzuli rayonunun kəndlərini
mərdliklə qoruyurdu. Döyüşlərdə
göstərdiyi şücaətə görə Rasim İbrahimova mayor rütbəsi verilmişdir.
Tabor 1992-ci il 26 iyun tarixində
Tuğ kəndi uğrunda döyüşlərdə onlarla erməni quldurunu məhv edərək
digər dəstənin gəlib çatmamasından mühasirəyə düşür. Cəsur komandir R.İbrahimov döyüşçü dostlarını mühasirədən xilas edərkən
özü düşmənin mühasirədə qalmış, ermənilərə təslim olmayaraq
“Azərbaycan zabiti heç vaxt düşmənə
təslim olmayacaq!” - deyərək özünü
qumbara
ilə
partlatmışdır.
Bakı şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Bir qızı, bir oğlu var. Oğlu
bu gün atasının yolunu davam etdirir.

Ədəbiyyat
Əliyev, O. İbrahimov Rasim Səxavət oğlu // Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları - Müqəddəs amal. – Bakı,
2015.– S.238.
Əsgərov, V. İbrahimov Rasim Səxavət oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Sumqayıt, 2010. – S.137-138.
Məhərrəmli, Z. Hər oğula qəhrəman demirlər: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Rasim İbrahimov haqqında / Z.Məhərrəmli // Bakı. – 1996. – 12 aprel.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Rasim_İbrahimov
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Fariz Mədətov
1972
Fariz Əlövsət oğlu Mədətov 1972ci il aprel ayının 18-də Yevlax rayonunun Varvara kəndində anadan olmuşdur. 1979-1989-cu illərdə burada təhsil
almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra Mingəçevir şəhərində sürücülük peşəsinə yiyələnmişdir. 19901992-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. Almaniyanın Ordrul şəhərində
hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qayıtmışdır. Həmin zaman
Qarabağ müharibəsi artıq başlamışdı.
Fariz Mədətov torpaqlarımızı erməni
işğalından azad etmək məqsədi ilə
Milli Ordu sıralarında döyüşlərə girir.
İlk döyüşü 776 saylı Xüsusi Təyinatlı hərbi hissənin tərkibində
Qubadlı rayonunun Başarat kəndində
olur. Kəşfiyyatçı kimi çox böyük uğur
qazanır. Sonra onu Füzuli rayonuna göndərirlər. Yağlıvənd, Tuğ, Horadiz kəndlərində qaynar döyüşlərə atılır.
Fariz bu döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq
səhifələri yazır. Daha sonra Kəlbəcər
və Goranboy rayonlarında döyüşlərə
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girir. Bu döyüşlərdə də Fariz öz cəsarəti
və qorxmazlığı ilə fərqlənir. O, xeyli
erməni yaraqlısını şəxsən özü məhv edir.
1994-cü il Tərtər rayonunun Tonaşen kəndi uğrunda gedən döyüşdə yaralanır. Bir müddət Mingəçevir hospitalında müalicə olunduqdan sonra
yenidən cəbhəyə qayıdır. 1996-cı il ordudan tərxis olunur və Yevlax rayon Polis İdarəsində çalışmağa başlayır. Fariz
1998-ci ildə Polis Akademiyasına daxil
olur 2003-cü ildə təhsilini başa vurur.
O, Yevlax rayon Polis şöbəsində
Post Patrul Xidmətinin taqım komandiri vəzifəsində işləmişdir. Kapitan rütbəsinədək yüksələn Fariz Mədətov indi də polis şöbəsinin
Qeydiyyat və Şəxsiyyət qrupunun inspektoru vəzifəsində çalışır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı Fərmanı ilə Mədətov Fariz Əlövsət
oğlu “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Mədətov
Fariz Əlövsət oğlu – Müdafiə Nazirliyi, sıravi – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya, dövlət quruluşunun müdafiəsi, onun müstəqilliyinin qorunub
saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il // Azərbaycan. – 1995. – 5 aprel.
Əsgərov, V. Fariz Mədətov / “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr). – Bakı: “Dərələyəz-M”, 2010. – S.186.
Əliyev, O. Mədətov Fariz Əlövsət oğlu // Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları - Müqəddəs amal. – Bakı, 2015. –
S.269.
Mədətov Fariz Əlövsət oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova. – B., 2008. –
S.132.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Fariz_Mədətov
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Mikayıl Cəbrayılov
1952-1990
Mikayıl Əhmədiyyə oğlu Cəbrayılov
1952-ci il aprel ayının 27-də Şəki rayonunun Oxut kəndində - Fransa partizan hərəkatının əfsanəvi döyüşçüsü Əhmədiyyə Cəbrayılovun ailəsində
anadan olmuşdur. O, səkkizinci sinfə
qədər doğulduğu kənddə oxumuş, sonra təhsilini Şəki şəhər 5 saylı fəhləgənclər məktəbində davam etdirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə Şəki İpək İstehsalat Birliyində başlamışdır. 1971-ci
ildə Şəki şəhər Daxili İşlər şöbəsində
milis nəfəri vəzifəsinə təyin edilir. 1976-cı ildə Milis məktəbinə oxumağa göndərilən Mikayıl Cəbrayılov
1978-ci ildə məktəbi müvəffəqiyyətlə
bitirib, leytenant rütbəsi alır və sahə
müvəkkili vəzifəsinə təyin edilir.
1990-cı il dekabrın 12-də baş leytenant Mikayıl Cəbrayılov dörd nəfər polis əməkdaşı ilə Qarabağa ezam olunur.
Onlar Cəmilli kəndinin müdafiəsində
iştirak etməli idilər. Bu o vaxt idi ki,
erməni yaraqlıları Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinə,
eləcə də digər Azərbaycan rayonlarına
tez-tez hucum edir, dinc əhaliyə aman
vermirdilər. Mikayıl dekabrın 15-də

Milli Qəhrəman
mühasirədə qalmış Cəmilli kəndinin
əhalisi üçün ayrılmış 4 ton taxılı
gətirmək üçün 15 nəfər əsgərlə Kosalar
kəndinə yola düşür. Cəmilli-Kosalar
arasında ermənilər qəflətən hücuma keçir. Snayper gülləsi bir polis serjantını
yaralayır. Az sonra Mikayıl Cəbrayılov
da çiynindən yara alır. O, maşından
yerə atılıb, yoldaşlarının həyatını xilas etmək üçün düşmənlə ölüm-dirim
mübarizəsinə girir. Kənd sakinlərinə
döyüş meydanını tərk etməyi əmr
edən Mikayıl quldurlarla təkbətək qalır. Baş leytenant ermənilərin hücumunun qarşısını qəhrəmanlıqla alsa da,
son anda döyüş meydanında həlak olur.
Ölümündən sonra “Qırmızı Ulduz”
ordeni ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831
saylı Fərmanı ilə Cəbrayılov Mikayıl
Əhmədiyyə oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir.
Şəki rayonunun Oxut kəndində
dəfn edilmişdir. Adına Şəki şəhərində küçə var.
Həlak
olduğu
kənd onun adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu-Şəki ŞDİŞ sahə inspektoru, milis baş leytenantı-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 iyun 1992-ci il //
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı. – 1992. – №13. – S.24. (ölümündən sonra).
Cəmilzadə, H. Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu // Cəmilzadə H. Azərbaycanın ilk Milli Qəhrəmanları. – Bakı, 1993. – S.59-66.
Əliyev, O. Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu // Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları – Müqəddəs amal. – Bakı,
2015. – S.177.
Əsgərov, V. Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu // Əsgərov, V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. – Sumqayıt, 2010. – S.58-59.
Milli Qəhrəman Mikayıl Əhmədiyyə oğlu Cəbrayılov // İqtisadiyyat. – 2020. – 24-30 sentyabr. – S.7
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25 Fəqan Zalov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

1

Fəqan Amil oğlu Zalov 1997ci il aprel ayının 1-də Sabirabad rayonunun Qalaqayın kəndində qaçqın düşərgəsində anadan olmuşdur.
Əslən Füzuli rayonundan idi. 20032007-ci illərdə Füzuli rayonunun Babı
kənd tam orta məktəbində, 20072014-cü illərdə isə Qubadlı rayonunun Zilanlı kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır. Fəqan Zalov 20152017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 2017ci ildən isə Azərbaycan Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin sıralarında müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu
idi. Azərbaycan Ordusunun Su Altı Hücum Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin kiçik miçmanı olan Fəqan Zalov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

20 Elvin Ağakərimov
illiyi 2002-2020

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Elvin_Ağakərimov

Elvin Eldəniz oğlu Ağakərimov
2002-ci il aprel ayının 1-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur. 20082019-cu illərdə Şamaxı şəhər İnşaatçı qəsəbə tam orta məktəbində təhsil
almışdır. Erkən yaşlarından güləşlə
məşğul olmuşdur.
Elvin Ağakərimov 2020-ci ildə
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Elvin Ağakərimov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə və Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak

Kiçik miçman
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin, Qubadlının və Xocavəndin azadlığı
uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Fəqan Zalov noyabrın 9-da
Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Sabirabad rayonunda dəfn
olunmuşdur.
Fəqan Amil oğlu Zalov ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Vətən Müharibəsi
Qəhrəmanı”,
“Vətən
uğrunda”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”,
“Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Qubadlının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
etmişdir. Elvin Ağakərimov oktyabrın 2-də Tərtər istiqamətində gedən
döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Şamaxı Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elvin Eldəniz oğlu
Ağakərimov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25 İsmayıl Yüzbaşıyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

1

İsmayil Fərzayil oğlu Yüzbaşıyev
1997-ci il aprel ayının 1-də Kəngərli
rayonunun Böyükdüz kəndində anadan
olmuşdur. 2003-cü il sentyabr ayında
Böyükdüz Kənd Orta məktəbinə daxil olmuş, 2014-cü ildə həmin məktəbi
bitirmişdir. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra 2015-ci il oktyabr ayında hərbi
xidmətini tamamlamaq üçün Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun “N” saylı hərbi
hissədə həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, 2017-ci il də hərbi xidmətini
başa vurmuşdur. 2019-cu müddətdən

Əsgər
artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində işə başlayır. İsmayıl
Yüzbaşıyev noyabrın 9-da şəhid olmuşdur.
İsmayıl Yüzbaşıyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə medalları
ilə təltif edilmişdir.

20 Batdal Bayraqdarov
illiyi 2002-2020
Batdal Mikail oğlu Bayraqdarov
2002-ci il aprel ayının 1-də Quba rayonunun Ağbil kəndində anadan olmuşdur. Milliyyətcə axısqa türkü idi.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Batdal Bayraqdarov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər

lanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Batdal Bayraqdarov oktyabrın
12-də şəhid olmuş, Quba rayonunda
dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Batdal Bayraqdarov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Batdal_Bayraqdarov
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25 İbrahim Vəlizadə
2 illiyi 1997-2020
İbrahim Malik oğlu Vəlizadə 1997ci il aprel ayının 2-də Babək rayonunun
Yarımca kəndində anadan olmuşdur.
2003-2011-ci illərdə Yarımca kənd tam
orta məktəbində, 2011-2014-cü illərdə
isə Heydər Əliyev adına Naxçıvan
Hərbi Liseyində təhsil almışdır. 20142018-ci illərdə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
(AAHM) ali hərbi təhsil almışdır.
2018-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin leytenantı olan İbrahim Vəlizadə 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın
ərazi
bütövlüyü-

nün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
döyüşləri və Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda
gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. İbrahim Vəlizadə oktyabrın 6-da
Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Nəşi noyabr ayının sonlarında
tapıldıqdan sonra ayın 30-da Babək rayonu Yarımca kəndinə dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. Bir oğlu yadigar qalıb.
İbrahim Malik oğlu Vəlizadə
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Rəşadət”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” orden və medalları
ilə təltif edilmişdir.

35 Amid Məmmədov
illiyi 1987-2020

Gizir

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

2

Leytenant

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Amid Müqabil oğlu Məmmədov
1987-ci il aprel ayının 2-də Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində anadan
olmuşdur.
Amid Məmmədov 2005-2007-ci
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur. 2011-ci ildən isə
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu idi. Azərbaycan Ordusunun
giziri olan Amid Məmmədov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin,
Füzulinin, Şuşanın və Xocavəndin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Amid Məmmədov noyabrın 3-də Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Qazax rayonunun
Xanlıqlar kəndində dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. 2 qızı yadigar qalmışdır.
Amid Məmmədov ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 Ağamirzə Gülməliyev
2 illiyi 2002-2020
Ağamirzə Ağabəy oğlu Gülməliyev
2002-ci il aprel ayının 2-də Qaradağ
rayonunda anadan olmuşdur.
Ağamirzə Gülməliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı şəhidlik zirvəsinə
ucalmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-

Əsgər

nün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə Ağamirzə Gülməliyev ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və “Suqovuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://ordu.az/az/news/187261/bu-gun-11-sehidimizin-dogum-gunudur---fotolar

2

35 Etibar Mahmudov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Etibar Aleksandr oğlu Mahmudov
1987-ci il aprel ayının 2-də Mingəçevir
şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü
il Mingəçevir şəhər 14 N-li məktəbdə
təhsil həyatına başlamışdır. 2006-cı
ildə hərbi xidmətə yollanmışdır. Hərbi
xidmət zamanı əldə etdiyi nailiyyətlərə
görə Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalın rəisi polkovnik tərəfindən Fəxri
Fərmanla təltif edilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan II
Qarabağ müharibəsində iştirak etmək
üçün könüllü olaraq müraciət etmişdir. Oktyabrın 28-də cəbhəyə yollanmış, noyabrın 8-də Şuşa uğrunda

Əsgər
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə
yüksəlmişdir.
Mingəçevir
şəhər
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Etibar Aleksandr oğlu Mahmudov ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə”, “Qubadlının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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20 Elgün Mövlanov
2 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.– 16

Elgün Tahir oğlu Mövlanov 2002ci il aprel ayının 2-də Lerik şəhərində
anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elgün Mövlanov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində vuruşmuşdur. Elgün Mövlanov sentyabrın 30-da
şəhid olmuşdur. Qardaşı Altay Mövlanov da Vətən müharibəsində şəhid ol-

Əsgər
muşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elgün Mövlanov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

dekabr.– S.6-12.

3

20 Rəşad Novruzov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Rəşad Elşad oğlu Novruzov
2002-ci il aprel ayının 3-də Maştağa
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2008-ci
ildə Zakir Məmmədov adına 103 saylı məktəbdə orta təhsilə başlamış, 5-ci
sinifdən Maştağa qəsəbəsi 255 saylı orta məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir. Rəşad Novruzov 2020-ci il
aprel ayının 4-də Goranboy rayonuna müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola
düşmüşdür.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Rəşad Novruzov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsində dö-

Əsgər
yüş əməliyyatlarına qatılmış, Füzuli,
Kəlbəcər, Cəbrayıl, Hadrut, Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Noyabr ayının 6-da Şuşada şəhid olmuşdur. 2020-ci il noyabır ayının 16-da
Maştağa qəsəbəsi şəhidlər xiyabanında
dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Rəşad Novruzov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25 Elşad Allahverdiyev
5 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

5

30 Tural Məmişov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Elşad Zaməddin oğlu Allahverdiyev 1997-ci il aprel ayının 5-də
Göygöl rayonunda anadan olmuşdur. C.Naxçıvanski adına hərbi liseyi bitirdikdən sonra Rusiyada təhsilini
davam etdirmək üçün Omsk şəhərinə,
Ali Hərbi Tank Akademiyasına
göndərilmişdir. Beş il orada təhsil aldıqdan sonra Beyləqanda zabit kimi
xidmətə başlamışdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin

Tural Tələt oğlu Məmişov 1992-ci
il aprel ayının 5-də Gədəbəy rayonunun Maarif kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Tural Məmişov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Qubadlının və Laçının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Tural Məmişov noyabrın 5-də Laçın döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Ailəli idi. Ayşə adında bir qızı və Ömər

Baş leytenant
azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
üçün başlanan Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına iştirak edən leytenant
Şuşa istiqamətində xidmətinə davam
edən zaman noyabrın 23-də şəhid olmuşdur. Göygöl rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elşad Zaməddin
oğlu Allahverdiyev ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
adında bir oğlu yadigar qalmışdır.
Tural
Tələt
oğlu
Məmişov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad olunmasına görə”, “Laçının azad olunmasına
görə”, “Hərbi xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25 Elşən Dünyamalıyev
6 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

6

Elşən Mübariz oğlu Dünyamalıyev 1997-ci il aprel ayının 6-da Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur. 20032012-ci illərdə Gəncə şəhərində 21
nömrəli tam orta məktəbində, 20122015-ci illərdə isə Gəncə Dövlət Peşə
Təhsil Liseyində təhsil almışdır.
Elşən
Dünyamalıyev
20152016-cı illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2016cı ilin 2-5 aprelində baş verən Aprel
döyüşlərində iştirak etmişdir. 2019-cu
ildən isə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu idi.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elşən Dünyamalıyev 2020-ci il

20 Qalib Əkbərzadə
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Qalib Əbdüləhəd oğlu Əkbərzadə
2002-ci il aprel ayının 6-da Lənkəran
rayonunun Kərgəlan kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Qalib Əkbərzadə 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Qalib Əkbərzadə sentyabrın
27-də şəhid olmuşdur və Lənkəran rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə

Əsgər

sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş və sentyabrın 30-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Gəncə şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuşdur.
Elşən Mübariz oğlu Dünyamalıyev ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Qalib Əkbərzadə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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APREL

7

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
20 Taleh Zamanov
illiyi 2002-2020

Əsgər

Taleh Valeh oğlu Zamanov 2002ci il aprel ayının 7-də Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbəsində anadan
olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
əsgəri olan Taleh Zamanov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə istiqamətində gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. Taleh Zamanov sentyabrın 30-da Ağdərə

istiqamətində şəhid olmuşdur. Uzun
müddət nəşi tapıla bilməmişdir. Noyabrın 27-də Salyan rayonunda dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Taleh Zamanov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

35 Rəşad Məmmədov
illiyi 1987-2020

Gizir

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

8

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Rəşad Asif oğlu Məmmədov 1987-ci
il aprel ayının 8-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə 116 nömrəli
tam orta məktəbdə təhsilə başlamış, 2004cü ildən təhsilini 14 saylı Peşə Liseyində
davam etdirmişdir. 2006-cı ildə həmin
liseydən məzun olmuşdur.
2006-cı ildə “N” saylı hərbi hissədə
müddətli həqiqi hərbi xidmətə başlamış,
2007-ci ildə tərxis olmuşdur. Daha sonra 2011-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim
və Tədris mərkəzində gizir hazırlığı kursu keçmiş, “Piyadanın Döyüş Maşını komandiri” ixtisasına yiyələnmiş və gizir
hərbi rütbəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Döyüş Maşını komandiri vəzifəsində həqiqi hərbi xidmətə başlamışdır. Müxtəlif hərbi hissələrdə xidmət
edən Məmmədov Rəşad, son olaraq “N”

saylı hərbi hissədə Döyüş Maşını komandiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 27
sentyabrdan başlayaraq İkinci Qarabağ
Müharibəsində iştirak etmiş və Qubadlı, Füzuli, Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Qubadlı uğrunda döyüşlərdə
yaralanmış, 6 noyabr 2020-ci ildə Şuşanın azad olunması uğrunda gedən döyüş
əməliyyatlarında komandiri olduğu Döyüş
maşınının şəxsi heyəti ilə birlikdə şəhid
olmuşdur. Əhmədli qəbristanlığında dəfn
edilmişdir.
Rəşad
Asif
oğlu
Məmmədov
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif edilmişdir.

APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Məhəmməd Əşrəfov
9 illiyi 2002-2020
Məhəmməd Yusif oğlu Əşrəfov
2002-ci il aprel ayının 9-da Goranboy
rayonunun Veyisli kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Məhəmməd Əşrəfov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsində
iştirak etmişdir. Oktyabr ayının 29-da
Cəbrayıl-Füzuli istiqamətində gedən

Əsgər

ağır döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Goranboy rayonunun Veyisli kəndində
dəfn olunmuşdur.
Qəhrəmanımız ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

9

20 Məsud Mirzəyev
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Məsud Fazil oğlu Mirzəyev 2002 ci il
aprel ayının 9-da Hacıqabul rayon İkinci
Udulu kəndində anadan olmuşdur. 20082017-ci illərdə R.Mehbalıyev adına Tava
kənd tam orta məktəbdə 9-cu sinfə qədər
oxumuş, sonra isə A.Baxşəliyev adına Şorbaçı kənd tam orta məktəbinin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Məsud Mirzəyev on səkkiz yaşı tamam olanda hərbi xidmətə yola düşmüşdür. 2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir.
Oktyabr ayının 9-da Suqovuşan-Ağdərə
istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik
zirvəsinə ucalıb, amma adı itkin düşmüş

Əsgər
hərbçilər siyahısında olduğu üçün noyabr
ayının 26-sında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına
qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən Məsud
Mirzəyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edildi.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Asif Ataşov
10 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

11

Asif Kərim oğlu Ataşov 2002-ci il
aprel ayının 10-da Abşeron rayonu,
Xırdalan qəsəbəsində anadan olmuşdur. Əslən Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndindən olan Asif Ataşov
2008-ci ildə Xırdalan şəhər 2 nömrəli
tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş, 2019-cu ildə həmin məktəbi
bitirmişdir. 2020-ci ildə həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Xidməti borcunu ləyaqətlə yerinə yetirən Asif Ataşov
Vətənin bölünməzliyi və müstəqilliyi
uğrunda gedən İkinci Qarabağ savaşında, 1 oktyabr 2020-ci il tarixdə Tərtər ra-

30 Tural İsayev
illiyi 1992-2020

Tural Saləddin oğlu İsayev 1992ci il aprel ayının 11-də Siyəzən rayonunun Yenikənd kəndində anadan
olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
çavuşu olan Tural İsayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi büİnternetdə
tövlüyünün bərpa olunması üçün başhttps://az.wikipedia.org/
lanan Vətən müharibəsi zamanı Muwiki/Tural_İsayev
rovdağ istiqamətində gedən döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Tural
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Əsgər
yonu Dəmirçilər kəndi istiqamətindəki
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Xırdalan şəhər Şəhidlər
məzarlığında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Ataşov Asif Kərim
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Ağdamın azad
olunmasına görə”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Çavuş
İsayev sentyabrın 27-də Murovdağ
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Uzun müddət nəşi tapıla bilməmişdir.
2021-ci il yanvar ayının 31-də Siyəzən
rayonunun Yenikənd kəndində dəfn
olunmuşdur.
Prezidenti
İlham
Əliyevin
24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən Tural İsayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” və “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Səbuhi Həsənquliyev
11 illiyi 2002-2020
Səbuhi Əlixan oğlu Həsənquliyev
2002-ci il aprel ayının 11-də Ucar rayon Boyat kəndində anadan olmuşdur. 2008-2017-ci illərdə Sumqayıt
şəhər 5 N-li məktəbində orta təhsil almışdır. 2017-ci ildə peşə liseyinə daxil olmuşdur. 2020-ci ildə peşə liseyini
bitirdikdən sonra həmin ilin aprel ayında hərbi xidmətə yollanmışdır. Səbuhi
Həsənquliyev Böyük Vətən Müharibəsi

Əsgər

zamanı xüsusi şücaət göstərmiş və noyabr ayının 12-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Həsənquliyev
Səbuhi ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

11

25 Əfqan Nuriyev
illiyi 1997-2020

Əfqan Rövşən oğlu Nuriyev 1997-ci
il aprel ayının 11-də Samux rayonunun
Sarıqamış kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsində iştirak etmişdir.
İnternetdə
Müharibə zamanı motoatıcı manqahttps://www.memorial.
sının komandiri kimi hərbi xidmətini
az/az/news/1057/--efqanyerinə yetirmiş, 3 noyabr 2020-ci ildə
nuriyev-lacin-ugrundaLaçın uğrunda gedən döyüşlərdə artil-

Əsgər
leriya atəşi nəticəsində şəhid olmuşdur.
Əfqan Quliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Qubadlının azad
olunmasına görə”, “Laçın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

sehid-oldu-
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APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

30 İlkin Fərəcov
13 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

13

20 Nihad Abdullayev
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

300

İlkin Sahib oğlu Fərəcov 1992-ci il
aprel ayının 13-də Füzuli rayonunun
Bala Bəhmənli kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan İlkin Fərəcov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iş-

Nihad Adil oğlu Abdullayev 2002ci il aprel ayının 13-də Ağstafa rayonunda anadan olmuşdur. 2008-2019-cu
illərdə Ə. Hüseynov adına 1 saylı Ağstafa rayon tam orta məktəbində təhsil
almışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Nihad Abdullayev 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Nihad Abdullayev noyabrın 9-da
Xocavənd rayonu ərazisində gedən

Kiçik çavuş
tirak etmişdir. İlkin Fərəcov oktyabrın
16-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Füzuli rayonunun Bala
Bəhmənli kəndində dəfn olunmuşdur.
İlkin Sahib oğlu Fərəcov ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Ağstafa rayonu Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Nihad Abdullayev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilmişdir.

APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Xaləddin Cəlilov
13 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

14

25 Elnur Vəliyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Xaləddin Asəf oğlu Cəlilov
2002-ci il aprel ayının 13-də Ağstafa rayonunun Yenigün kəndində anadan olmuşdur. 2008-2016-cı illərdə
E.Mustafayev adına Yenigün kənd tam
orta məktəbində, 2016-2019-cu illərdə
isə Ağstafa şəhərində A. Abdullayev
adına 2 nömrəli tam orta məktəbdə
təhsil almışdır. Məktəb illərində rayon,
respublika və dünya səviyyəli idman
yarışlarında dəfələrlə diplom və medallarla təltif edilib.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Xaləddin Cəlilov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silah-

Elnur Əli oğlu Vəliyev 1997-ci il
aprel ayının 14-də Ucar şəhərində anadan olmuşdur. Elnur Vəliyev 2018-ci
ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Cəlilabad rayonunda yerləşən “N”
saylı hərbi hissəsində xidmət edirdi. Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Elnur Vəliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən
döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. El-

Əsgər
lı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş və sentyabrın 30-da Murovdağ
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Ağstafa rayonunda dəfn olunmuşdur.
Xaləddin Asəf oğlu Cəlilov
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və
“Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Leytenant
nur Vəliyev oktyabrın 27-də Xocavənd
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Ucar
şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elnur Vəliyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

30 Rəmal Qasımov
15 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

15

25 Rail Ramazanov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Rəmal Saleh oğlu Qasımov 1992-ci il
aprel ayının 15-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə Gəncə
şəhərində 29 nömrəli tam orta məktəbdə
təhsil almışdır.
Rəmal Qasımov 2010-2012-ci illərdə
Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarında
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
2013-cü ildən isə müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu idi. “Azərbaycan
Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə
təltif edilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun baş giziri
olan Rəmal Qasımov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın

Rail Arif oğlu Ramazanov 1997-ci
il aprel ayının 15-də Qusar rayonunun
Hil kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Rail Ramazanov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Rail Ramazanov noyabrın
1-də Xocavənd döyüşləri zamanı Qırmızı Bazar istiqamətində şəhid olmuşdur. Qusar rayonunun Hil kəndində

Baş gizir
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Talış qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşmuşdur. Rəmal Qasımov
sentyabrın 29-da Talış döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Gəncə şəhərinin Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ailəli idi.
2015-ci il doğumlu İmran və 2016-cı il doğumlu Kənan adında 2 oğlu yadigar qalmışdır.
Rəmal Saleh oğlu Qasımov ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə”, “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Kiçik çavuş
dəfn olunmuşdur.
Rail Ramazanov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”,
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
“Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Sadiq Bağırzadə
15 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

15

20 Toğrul Feyzizadə
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Sadiq Şahin oğlu Bağırzadə 2002-ci
il aprel ayının 15-də Astaranın Ərçivan
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2008-2019cu illərdə şəhid Natiq Kərimov adına Astara rayon Ərçivan qəsəbəsinin 3 nömrəli
tam orta məktəbində təhsil almışdır. Kiçik yaşlarından boksla məşğul olan Sadiq
Bağırzadə Boks üzrə Azərbaycan komandasının üzvü olmuşdur. İdman karyerasında medallar qazanmış, diplomla təltif edilmiş və respublika birincisi olmuşdur.
2020-ci il mayın 2-də əsgərliyə yollanmışdır. “N” saylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı kəşfiyyatçı kimi 4 ay ərzində
daim təlimdə olmuşdur. Zabit heyəti ilə tək
əsgər Sadiq Bağırzadə olmuş, ön cəbhədə
vuruşmuşdur. Murovdağ yüksəkliyinin

Toğrul İlqar oğlu Feyzizadə 2002ci il aprel ayının 15-də Bakı şəhərinin
Səbail rayonunda anadan olmuşdur.
2008-2019-cu illərdə Səbail rayonunun A. Novruzbəyli adına 46 nömrəli
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Toğrul Feyzizadə 2019-cu ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ağcabədi rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə idi. Azərbaycan Ordusunun
əsgəri olan Toğrul Feyzizadə 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bü-

Əsgər
azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmanlıq göstərmiş, xeyli düşmən
əsgərini məhv etmişdir. Sentyabrın 30-da
şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına
qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 15-i tarixli Sərəncamına əsasən Sadiq Bağırzadə ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Cəsur döyüşçü” medalları
ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
tövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Toğrul Feyzizadə noyabrın 6-da Xocavənd
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Binə
qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Toğrul Feyzizadə ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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20 İlkin Quliyev
15 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

16

20 Xəyal Həsənov
illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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İlkin Rəfail oğlu Quliyev 2002-ci il
aprel ayının 15-də Moskva şəhərində
anadan olmuşdur. 2007-ci ildə ailəsi ilə
birlikdə Bakı şəhərinə köçmüşdür. Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsində
yerləşən 310 saylı tam orta məktəbdə
orta təhsil almışdır. 2019-cu ildən Qərb
Universitetinin Kollecində təhsil alırdı.
2020-ci ilin aprel ayından hərbi
xidmətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən
başlayan Vətən müharibəsində Füzuli
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak

Xəyal Zeynəddin oğlu Həsənov
2002-ci il aprel ayının 16-da Göyçay
rayonunun Qaraman kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Xəyal Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşan
qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Xəyal
Həsənov oktyabrın 14-də Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.

Əsgər
etmiş, oktyabrın 10-də şəhid olmuşdur.
Sabunçu rayon Şəhidlər Xiyabanında
dəfn olunmuşdur.
İlkin Rəfail oğlu Quliyev ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
Göyçay rayonunun Qaraman kəndində
dəfn olunmuşdur.
Xəyal Zeynəddin oğlu Həsənov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Laçının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

APREL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

45 Ehtiram Hüseynli
17 illiyi 1977-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ehtiram Həsən oğlu Hüseynli 1977-ci
il aprel ayının 17-də Lənkəran şəhərində
anadan olmuşdur. 1983-1994-cü illərdə
Lənkəran şəhər S.Kazımbəyov adına 6
saylı tam orta məktəbində orta təhsil almışdır. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Tusi adına ADPU-nun İlkin hərbi və
fiziki təlim fakültəsinə daxil olmuşdur.
1998-ci ildə həmin universiteti leytenant
rütbəsi ilə başa vuraraq Lənkəran şəhər
S.Kazımbəyov adına 6 saylı tam orta
məktəbində hərbi müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətinə başlamışdır. 2 ildən sonra
komissarlığa müraciət edərək hərbi biletini təhvil verən və könüllü olaraq xidmətə
yola düşən Ehtiram Hüseynov Naxçıvan
MR-nın Böyük Soyuq adlanan ərazisində
2 il vətənin keşiyində dayanmışdır. 2002-ci
ildə baş leytenant rütbəsinə yüksəlmişdir.
Hərbi xidməti bitirib yenidən iş yerinə qayıtmış, 23 il Lənkəran şəhər S. Kazimbəyov
adına 6 saylı tam orta məktəbdə Gənclərin
Çağırışaqədərki Hazırlığı fənnindən dərs

Baş leytenant
demişdir. 2020-ci il 21 sentyabrda hərbi
təlimlərə qatılmaq üçün Ağcabədi rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə
yollanır. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan II Qarabağ müharibəsində tabor komandiri vəzifəsində döyüşə qatılır. Füzuli, Cəbrayıl rayonları istiqamətində
gedən şiddətli döyüşlərdə böyük şücaət
və qəhrəmanlıq göstərərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmiş və xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Baş leytenant
Ehtiram Hüseynov 21 oktyabr 2020-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə, Qubadlı
yaxınlarında şəhid olmuşdur. Ehtiram Hüseynov 24 oktyabrda doğulduğu Lənkəran
şəhərində dəfn olunmuşdur. Ailəli idi.
Ehtiram Hüseynov ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

20 Əli Rzalı
17 illiyi 2002-2020
Əli Nuru oğlu Rzalı 2002-ci il aprel 17-də
Yardımlı rayonunun Bilnə kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Əli
Rzalı 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı
altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində vuruşmuşdur. Əli
Rzalı oktyabrın 2-də şəhid olmuşdur. Yardımlı
rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan

Əsgər
və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən Əli Rzalı ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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30 Əliqismət Yaqublu
18 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Əliqismət Mükafat oğlu Yaqublu 1992-ci il aprel ayının 18-də Lerik rayonunun Kələxan kəndində anadan olmuşdur. 2007-ci ildə Lerik
şəhər 3 saylı orta məktəbin 9-cu sinfini bitirmiş və Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olmuşdur.
Hərbi liseyi bitirdikdən sonra 20102014-cü illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
təhsil almışdır. Daha sonra TTM-i bitirib, 2015-ci ildə leytenant rütbəsi ilə
Qobustanda yerləşən “N” saylı hərbi
hissəyə təyinat almışdır. 2015-ci ildə
öz ərizəsi ilə cəbhə bölgəsinə getmiş
və Beyləqan rayonunun Milabaddakı
Hərbi Korpusunda xidmətə başlamışdır. Leytenant Yaqublu 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan və Ermənistan
orduları arasında baş vermiş dördgünlük müharibədə iştirak edərək,
döyüşlərin gedişatında fərqlənmişdir.
Aprel döyüşlərindən sonra xidmətini
Qobustan rayonunun ərazisində davam
etdirmişdir. 2017-ci ildə yenidən öz
istəyi ilə cəbhə bölgəsinə, Ağcabədiyə
qayıtmış, 2018-ci ildən Cəlilabadda
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin baş leytenantı kimi Xidmət Rəisi vəzifəsini
icra etməyə başlamışdır. XTQ-nin
idarəetmə zabitlərindən olmuşdur.
2020-ci il sentyabr ayının 27-də
Azərbaycan Ermənistan arasında İkinci Qarabağ müharibəsi başladıqdan
sonra Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin baş
leytenantı Əliqismət Yaqubluda döyüş əməliyyatlarında iştirak etməyə

Baş leytenant
başlamışdır. O, əvvəlcə Murovdağ,
Füzuli əməliyyatı və Cəbrayıl uğrunda döyüşlərə qatılır. Döyüşlərin
növbəti mərhələsində Zəngilan uğrunda döyüşlərdə və Qubadlı uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin baş leytenantı
eyni zamanda Kəlbəcər və Laçın rayonlarının bir sıra kəndlərinin azad
edilməsi əməliyyatlarının da iştirakçılardan olmuşdur. Baş leytenant 2020ci il noyabr ayının 5-də Şuşanın azad
edilməsi əməliyyatının gedişatı zamanı, Daşaltı kəndinin inzibati ərazisində
şəhid olmuşdur. Əliqismət Yaqublu
anadan olduğu Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunun Kələxan
kəndində dəfn edilmişdir. Ailəli idi, iki
övladı yadigar qalıb.
Əliqismət Yaqublu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına əsasən
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, “Vətən
müharibəsi iştirakçısı”, “Cəbrayılın
azad edilməsinə görə”, “Füzulinin
azad edilməsinə görə”, “Şuşanın azad
edilməsinə görə”, “Xocavəndin azad
edilməsinə görə”, “Kəlbəcərin azad
edilməsinə görə”, “Şücaətə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

APREL
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20 Ağamoğlan Kərimov
illiyi 2002-2020
Ağamoğlan Yusif oğlu Kərimov
2002-ci il aprel ayının 18-də Salyan rayonunun Qaraqaşlı kəndində
anadan olmuşdur. Sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində vuruşmuşdur. Ağamoğlan Kərimov oktyabrın

Əsgər

22-də Qubadlı rayonu istiqamətində
gedən döyüşlərdə düşmən diversiya
qrupunun məhv edərkən şəhid olmuşdur.
Ağamoğlan Kərimov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının
müvafiq sərəncamları ilə “Vətən uğrunda”, “Qubadlının azad olunmasına”
görə medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25 Qurban Hacıyev
19 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Qurban Əsəbəli oğlu Hacıyev 1997ci il aprel ayının 19-da Balakən rayonunun Mahamalar kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
N.Nərimanov adına Mahamalar kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Qurban Hacıyev 2015-2016-cı
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində müddətli
hərbi xidmət etmişdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri olan Qurban Hacıyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı

Əsgər
Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə könüllü olaraq iştirak etmişdir. Qurban Hacıyev sentyabrın 30da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Balakən Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Qurban Hacıyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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25 İsmayıl Süleymanov
illiyi 1997-2020
İsmayıl Kamal oğlu Süleymanov
1997-ci il aprel ayının 19-da Neftçala
rayonu İkinci Qaralı kəndində anadan
olmuşdur. İkinci Qaralı kənd tam orta
məktəbini bitirmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsində döyüş
əməliyyatlarına qatılmış, oktyabr ayının 10-da Cəbrayıl uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Əsgər

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən İsmayıl Kamal
oğlu Süleymanov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25 Səbuhi Süleymanov
19 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Səbuhi Ələkbər oğlu Süleymanov
1997-ci il aprel ayının 19-da Ucar rayonunun Bərgüşad kəndində anadan
olmuşdur. Bərgüşad kənd 1 saylı orta
məktəbin 9-cu sinfini bitirdikdən sonra Göyçay Peşə Liseyində “kəndin
elektrikləşdirilməsi və rabitəsi üzrə
elektrik mantyoru, avtomobil sürücüsü” ixtisası üzrə təhsil alaraq “3-cü
dərəcəli elektrik mantyoru, BC kateqoriyalı avtomobil sürücüsü” peşəsinə
yiyələnmişdir.
Səbuhi Süleymanov 2016-2018-ci
illərdə Azərbaycan Ordusunda xidmət
etmişdir. Xidmət yeri Bakı şəhərində
Kinologiya Mərkəzi olmuşdur. Hərbiyə olan sevgisi ilə 22 iyun 2018-

Əsgər
ci ildən hərbi xidmət keçdiyi Silahlı Qüvvələrin Kinologiya Mərkəzində
MAXE işləməyə başlamışdır.
Vətən Müharibəsinin ilk günündən
Qələbə gününədək şərəfli döyüş yolu
keçmiş, 9 noyabr 2020-ci ildə Şuşa
şəhərində şəhid olmuşdur. 12 noyabr 2020-ci il tarixdə Bərgüşad kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Səbuhi Süleymanov Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 15 dekabr
2020-ci il tarixli sərəncamı ilə “Vətən
uğrunda”, 25 dekabr 2020-ci il tarixli
sərəncamı ilə “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

APREL
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25 Eşqin Cəfərzadə
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Eşqin Hamlet oğlu Cəfərzadə 1997ci il aprel ayının 20-də Lənkəranın
Darquba kəndində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Qadir Zeynalov adına Darquba məktəbində 9 illik təhsilini başa vurmuş, 2012-ci ildə
peşə məktəbində avtomobil çilingəri
peşəsinə yiyələnmişdir.
Eşqin Cəfərzadə 2015-ci ildə hərbi
xidmətə yollanmış, Aprel döyüşlərində
də bir sıra yüksəkliklərin alınmasında
manqa komandiri və top atıcısı kimi
iştirak etmişdir. Hələ ilk günlərdən
komandirlərinin rəğbətini qazanmış,
onlar tərəfindən təltif edilmiş və böyük
hörmət qazanmışdır.

25 Ülvi Abışov
23 illiyi 1997-2020

Ülvi Bayram oğlu Abışov 1997-ci il
aprel ayının 23-də Şəki şəhərinin Turan qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ülvi Abışov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Şuşanın azadlı-

Əsgər
Vətən müharibəsinin çağırışçılarından olan qəhrəmanımız sentyabrın 28-də döyüş bölgəsinə yollanmışdır. Ağoğlan, Suqovuşan, Cəbrayıl,
Zəngilan, Füzuli və Qubadlı uğrunda
gedən döyüşlərdən atıcı olaraq iştirak
edən Eşqin, 21 oktyabr tarixində Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur.
Qəhrəmanımız ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Qubadlının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
ğı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Ülvi Abışov noyabrın 8-də
Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Şəki şəhərində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Ülvi Bayram oğlu
Abışov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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20 Elnur Əbdülov
illiyi 2002-2020
Elnur Qədir oğlu Əbdülov 2002ci il aprel ayının 23-də Astara rayonunun Ağkörpu kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı gedən
döyüşlərdə Kəlbəcər, Cəbrayıl, Füzuli rayonlarının işğaldan azad olunmasında fəal iştirak edib. Sentyabrın 28-

Əsgər
də Göygöl rayonu ərazisində döyüş
tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən
tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid
olmuşdur. Elnur Əbdülov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına
əsasən “Cəsur döyüşçü”, ”Vətən
müharibəsi iştirakçısı”, “Kəlbəcərin
azad edilməsinə görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://www.memorial.az/az/news/2412/--elnur-ebdulov-18-yasinda-en-yuksek-zirveye-ucaldi-

20 Həsənağa Şirvani
23 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

310

Həsənağa Bəhruz oğlu Şirvani
2002-ci il aprel ayının 23-də Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə şəhid
Rəşid Baxışov adına 218 №-li tam
orta məktəbində təhsil almışdır. Orta
təhsilini bitirdikdən sonra həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmış, Goranboy rayonu,
Murovdağ istiqamətində yerləşən “N”
saylı hərbi hissədə xidmət etmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsində döyüş
əməliyyatlarına qatılmış, Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. 1 oktyabr 2020-ci ildə Murovdağ döyüşlərində şəhid olmuşdur.

Əsgər
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Həsənağa Bəhruz
oğlu Şirvani ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

APREL
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25 Rəşad Mehdiyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 de-

Rəşad Rəhman oğlu Mehdiyev
1997-ci il aprel ayının 24-də Xırdalanda anadan olmuşdur. C.Naxçıvanski
adına hərbi liseydə, daha sonra
Azərbaycan Texniki Universitetinin
SABAH qruplarında təhsil almış və
universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Tərtərdə düşmənlə üzbəüz
həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzində
proqramçı kimi çalışmışdır.
Rəşad Mehdiyev Vətən müharibəsi

Əsgər
başalayan ilk günlərdən arzusunda olduğu Qarabağa yollanmış və
Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğurunda əzm və rəşadətlə döyüşmüşdür. Rəşad Mehdiyev oktyabr ayının 20-si Ərgünəş yüksəkliyi uğrunda
gedən döyüşlərdə şücaətlə vuruşaraq
Şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir.
Qəhramanımız ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

kabr.– S.6-12.

40 Nahid Mikayılov
25 illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Nahid Soqat oğlu Mikayılov 1982ci il aprel ayının 25-də Kürdəmir rayonunun Şilyan kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun baş giziri olan Nahid Mikayılov “Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” yubiley medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley medalı, “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü
dərəcəli medalı, “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı və “Qüsursuz xidmətə görə” 2-ci dərəcəli medalları ilə təltif edilmişdir.
Nahid Mikayılov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Baş gizir
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmişdir. Nahid Mikayılov noyabrın 1-də Ağdam istiqamətində şəhid olmuşdur.
Kürdəmir şəhərinin Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Nahid Mikayılov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edildi.
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20 İmdad Tağıyev
illiyi 2002-2020

Əsgər

İmdad Rövşən oğlu Tağıyev 2002ci il aprel ayının 25-də Göygöl rayonunun Mollacəlilli kəndində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə
Mollacəlilli kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır.
İmdad Tağıyev 2020-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə idi. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan İmdad Tağıyev 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi za-

manı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. İmdad Tağıyev oktyabrın 3-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Göygöl rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən İmdad Tağıyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

20 Ceyhun Gözəlzadə
25 illiyi 2002-2020

Əsgər

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Ceyhun Nazim oğlu Gözəlzadə
2002-ci il aprel ayının 25-də Biləsuvar
rayonunun Bəydili kəndində anadan
olmuşdur. 2009-2020-ci illərdə Bəydili
kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Ceyhun Gözəlzadə 2020-ci ilin
iyul ayında Tərtər rayonunda yerləşən
“N” saylı hərbi hissədə həqiqi hərbi
xidmətə başlamışdır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlayan Vətən müharibəsində iştirak
etmiş, Ağdərə rayonu istiqamətində
gedən döyüşlərə könüllü qoşulmuş
və 2020-ci il sentyabr ayının 30-da
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhid

Ceyhun Gözəlzadə Biləsuvar rayonu
Bəydili kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən Ceyhun
Gözəlzadə ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

APREL
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25 Şamo Məhərrəmov
illiyi 1997-2020
Şamo Mətləb oğlu Məhərrəmov
1997-ci il aprel ayının 26-da Qax rayonunun Ləkit kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Şamo Məhərrəmov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır.
Şamo Məhərrəmov noyabrın 7-də Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Şamo Mətləb oğlu Məhərrəmov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

45 Zülfüqar Fərəcov
27 illiyi 1977-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Zülfüqar Müseyib oğlu Fərəcov
1977-ci il aprel ayının 27-də Xocavənd
rayonunun Əmiranlar kəndində anadan
olmuşdur.
Zülfüqar Fərəcov 1996-1998-ci
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur. 2014-cü ildən isə
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu olaraq xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Zülfüqar Fərəcov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak

Kiçik çavuş
etmişdir. Zülfüqar Fərəcov sentyabrın
28-də Füzuli döyüşləri zamanı Yuxarı
Əbdürrəhmanlı istiqamətində şəhid olmuşdur.
Zülfüqar Müseyib oğlu Fərəcov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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30 Məhəmmədəli Məhəmmədəlizadə
illiyi 1992-2020
Əsgər

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında
: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–

Məhəmmədəli
Asif
oğlu
Məhəmmədəlizadə 1992-ci il aprel
ayının 28-də Ağdam rayonu Güllücə
kəndində anadan olmuşdur.
Məhəmmədəli Məhəmmədəlizadə
könüllü olaraq 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın
ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Oktyabr

ayının 7-də şəhid olmuşdur. Ağdam
rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamına əsasən
Məhəmmədəli Məhəmmədəlizadə ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir

2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

20 Səbuhi Məcidov
28 illiyi 2002-2020
Səbuhi Ağalətif oğlu Məcidov 2002ci il aprel ayının 28-də Abşeron rayon
Aşağı Güzdək qəsəbəsində anadan olmuşdur. Səmidxan Əzizov adına Aşağı
Güzdək qəsəbə məktəbində orta təhsil
almışdır.
Səbuhi Məcidov həqiqi hərbi
xidmətdə olan zaman Qarabağın azad
olunması uğrunda gedən Böyük Vətən

Əsgər
Müharibəsində Suqovuşan və Talış
kəndləri istiqamətində döyüşlərdə iştirak edərək, qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Səbuhi Ağalətif oğlu Məcidov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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20 Tahir Talıbov
illiyi 2002-2020
Tahir İdris oğlu Talıbov 2002-ci il
aprel ayının 29-da Quba rayonunun
ucqar Çiçi kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə idi. Talıbov Tahir İdris
oğlu Vətən müharibəsinin ilk günündən
döyüşlərə qatılmışdır. O, Cəbrayıl və
Füzulidə şiddətli döyüşlərdə iştirak etmişdir. Oktyabrın 9-da Füzuli şəhəri
istiqamətində gedən döyüşdə şəhid
olmuşdur. Tahir Talıbov Çiçi kənd

Əsgər
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Tahir İdris oğluTalıbov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

20 Cəmil Adıgözəlov
29 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Cəmil Əli oğlu Adıgözəlov 2002-ci
il aprel ayının 29-da Sabunçu rayonu,
Ramana qəsəbəsində anadan olmuşdur.
2019-cu ildə Suraxanı rayonu, Bülbülə
qəsəbəsində yerləşən orta məktəbi
bitirərək 2020-ci ilin aprel ayında
hərbi xidmətə yollanmışdır. 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı oktyabr ayının 2-də
Suqovuşan kəndi istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-

Əsgər
nün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Adıgözəlov Cəmil
Əli oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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30 Saleh Ağayev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Saleh Nurəddin oğlu Ağayev 1992ci il aprel ayının 30-da Biləsuvar rayonunun Günəşli kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik giziri olan Saleh Ağayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın azad-

Kiçik gizir
lığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Saleh Ağayev oktyabrın
6-da Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhid
olmuş, Biləsuvar rayonunun Günəşli
kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Saleh Nurəddin
oğlu Ağayev ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Hərbi xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25 Beyrək Feyzullayev
30 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.
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Beyrək Seyfulla oğlu Feyzullayev 1997ci il aprel ayının 30-da Oğuz rayonu Baş Daşağıl kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü
illərdə orta təhsil almışdır.
Beyrək Feyzullayev 2015-cı ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası HHM-in “N” saylı hərbi hissəsində həqiqi
hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2016-ci ilin oktyabr ayında xidmətini başa vurmuş və daha
sonra Mingəçevir şəhərində “N” saylı hərbi
hissəsində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
hərbi qulluqçusu kimi kəşfiyyat bölüyündə
xidmətə başlamışdır. 2018-ci ildə SAT kurslarına daxil olmuş, 6 aylıq ağır kurslardan sonra
kursu uğurla başa vurub sertifikat əldə etmişdir. 2020-ci ildə sənədlərini Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrə təqdim etmiş, 6 aylıq ağır kurslardan sonra buranı da uğurla başa vurmuş və
“qırmızı beret” sertifikatını qazanmışdır.

Əsgər
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müddətli
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu olan
Beyrək Feyzullayev 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan və Ermənistan arasında başlanan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı FüzuliCəbrayıl istiqamətində gedən gərgin döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Beyrək Feyzullayev 4 oktyabr
2020-ci ildə Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində
gedən gərgin döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Beyrək Feyzullayev 5 oktyabr
2020-ci ildə Oğuz rayonu Baş Daşağıl kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Beyrək Feyzullayev ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”
və “Hərbi xidmətlərə görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

APREL

Tarix

100
3 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan arxeologiyası: daş dövrü: dərs vəsaiti
/M.M.Hüseynov; elmi red.
Q.S.İsmayılov; AzSSR Ali
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.– Bakı: ADU,
1975.– 162, [5] s.; Azıx mağarasının sirri /M.Hüseynov.–
Bakı: Gənclik, 1969.– 77,
[3] s.; Uzaq daş dövrü
/M.M.Hüseynov; burax. məs.
V.Bəhmənli; red. Ə.Əsədzadə;
Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi,
M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana. Bakı: Renessans-A,
2015.– 72, [1] s.; Uzaq daş
dövrü /M.Hüseynov; red.
Q.İsmayılov, K.Mehdiyev
Bakı: Gənclik, 1973.– 68,
[4] s.; Yeraltı aləmə səyahət
/M.M.Hüseynov; [red. S. Tapverdiyev]. – Bakı: Azərnəşr,
1966.– 56, [4] s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məmmədəli_Hüseynov

Məmmədəli Hüseynov
1922-1994
Məmmədəli Murad oğlu Hüseynov
1922-ci il aprel ayının 3-də Qazax rayonunun Mollacəfərli kəndində anadan olmuşdur. 1946-1951-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsində ali təhsil almışdır.
O, ali təhsilini başa vurduqdan sonra
Azərbaycan Tarixi Muzeyində əmək
fəaliyyətinə başlamışdır. Məmmədəli
Hüseynov 1971-1994 illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Daş
dövrü arxeologiyası şöbəsinə rəhbərlik
etmişdir. O, eyni zamanda 1976-1993cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin
Tarix fakültəsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya kafedrasının müdiri olmuşdur. 1960-cı ildə Tbilisidəki Arxeologiya, Etnoqrafiya və Tarix institutunun
Elmi Şurasında “Aveydağ paleolit
düşərgələri”adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri
namizədi, 1985-ci ilin oktyabr ayında Kiyev şəhərində “Azərbaycanın
qədim paleoliti” adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək tarix elmləri
doktoru, 1987-ci ildə isə professor
elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
1956-cı ildə Məmmədəli Hüseynovun rəhbərliyi altında Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Tarixi muzeyində
paleolit arxeoloji ekspedisiyası təşkil
olunmuşdur. Həmçinin Məmmədəli
Hüseynovun rəhbərliyi altında 19561958-ci illərdə Qazax rayonu ərazisində
olan Damcılı mağara düşərgəsində arxeoloji qazıntı işləri aparılmış və paleolit mədəniyyətinə aid zəngin maddimədəniyyət nümunələri tapılmışdır.

Arxeoloq

Məmmədəli Hüseynov 1958-ci ildə Qazax rayonu ərazisində kəşfiyyat işləri
aparmışdır. Kəşfiyyatın nəticəsində
Daşsalahlı mustye düşərgəsini aşkar etmiş və aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı mustye mədəniyyətinə
aid zəngin elmi materiallar tapılmışdır. 1960-cı ildə Qarabağın Quruçay
və Köndələnçay sahillərində arxeoloji
kəşfiyyat işləri aparmış və çoxtəbəqəli
Azıx və Tağlar paleolit düşərgələrini aşkar etmişdir. Görkəmli arxeoloq 1968ci ildə Azıx mağara düşərgəsinin orta
aşel təbəqəsindən daş alətlər və daşlaşmış heyvan sümükləri ilə bir yerdə 350400 min il yaşı olan ibtidai insanın alt
çənə sümüyünün bir hissəsini də tapmaqla dünyaya səs salmışdır. Sonrakı
illərdə tədqiqatların davam etdirilməsi
nəticəsində Azıxda və ümumiyyətlə,
Quruçay vadisində erkən insanın hələ
2 milyon il bundan öncə məskunlaşdığı
arxeoloq
Məmmədəli
Hüseynov
tərəfindən tutarlı elmi dəlillərlə sübuta
yetirildi. Məmmədəli Hüseynov 6 kitab
və 100-dən çox elmi əsərin müəllifidir.
Azərbaycan paleontologiyası məktəbinin banisi Məmmədəli Hüseynov 5 iyul 1994-cü ildə vəfat etmişdir.
“Azərbaycan arxeologiyası” kitabı
Azərbaycan paleolit məktəbinin banisi,
professor Məmmədəli Murad oğlu Hüseynovun əziz xatirəsinə həsr olunmuşdur. 23 İyun 2014-cü ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində arxeoloq, paleontologiya elminin inkişafında böyük xidmətləri olan
Məmmədəli Hüseynovun xatirəsinə
həsr olunmuş fotosərgi açılmışdır.
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Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə
/ M.Təhmasib; red.hey.:
K.Abdullayev (elmi red.) vəb.;
tərt.: M.Cəfərli, A.Hacılı,
E.Şükürlü; Azərb. Resp,
Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti. – Bakı: Mütərcim,
2010. – C.1. – 487 s.; Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə
/ M.Təhmasib; elmi red.
K.Abdullayev; Azərb .Resp.
Təhsil Nazirliyi, Bakı Slqavyan Un-ti. – Bakı: Kitab aləmi,
2011. – C.2. Azərbaycan
Xalq dastanları: Orta əsrlər.–
438 [1] s.; Qasımlı, M.
Məmmədhüseyn Təhmasib:
Elm yollarında / M.Qasımlı //
Ədəbiyyat məcmuəsi: Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutunun
Əsərləri. – 2013. – C.XXIV. –
S.187-190; Gəzdim, Gördüm,
Yazdım...: Naxçıvan xatirələri
/ S.Nəsiboğlu // Kredo. –
2019. – 4 dekabr. – S.10;12.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2018/mart/580428.
htm
http://www.anl.az/down/
meqale/kredo/2019/
dekabr/687364(meqale).pdf
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Məmmədhüseyn Təhmasib
1907-1982
Ədəbiyyatşünas
Məmmədhüseyn Abbasqulu oğlu
Təhmasib 1907-ci il aprel ayının 12də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini Naxçıvanda alan
Təhmasib 1923-1927-ci illərdə Bakı
Pedaqoji Texnikumunda oxumuşdur. Təhsilini başa vurduqdan sonra
ilk əmək fəaliyyətini Naxçıvan şəhər
orta məktəbində başlamışdır. Dörd
il müəllim işlədikdən sonra 1930-cu
ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun dil və ədəbiyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1933-cü ildə oranı bitirmişdir. 1933-1936-cı illərdə əmək
fəaliyyətini Kürdəmir, Əlibayramlı
(indiki Şirvan), Göyçay şəhər maarif
şöbələrində metodist kimi davam edən
Məmmədhüseyn Təhmasib, 19391951-ci illərdə ADU-nun filologiya
fakültəsində baş müəllim işləmişdir.
1944-cü ildən ömrünün sonunadək
Azərbaycan EA-nın Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunda Xalq yaradıcılığı şöbəsinin
elmi əməkdaşı, sonra isə şöbə müdiri kimi çalışmışdır. Məmmədhüseyn
Təhmasib 1939-cu ildən Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.
1946-cı ildə “Xalq ədəbiyyatımızda
mövsüm və mərasim nəğmələri” mövzusunda namizədlik, 1965-ci ildə
“Azərbaycan xalq dastanları” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 1970-ci ildə
professor elmi rütbəsini almışdır.
Ədəbi yaradıcılığa 1934-cü ildən
başlamışdır. 30-cu illərin sonları, 40cı illərin əvvəllərindən başlayaraq

“Məmmədhüseyn Təhmasib” imzası
elmi və ədəbi orqanlarda ciddi və sanballı məqalələrin müəllifi kimi tanınmışdır.
“Qaçaq Nəbi” ssenarisi 1938-ci ildə
“İnqilab və mədəniyyət” jurnalında çap
edilmişdir. Müharibə illərində qələmə
aldığı “Əfsanəvi quşlar”, “Azərbaycan
ədəbiyyatında div surəti” kimi dərin
elmi məqalələr alimin elmi nüfuzunun artmasında mühüm rol oynamışdır. Təqribən iyirmi beş il ərzində o,
yüzdən yuxarı aşığın repertuarındakı “Koroğlu” qollarını yazıya almışdır.
1960-cı ildə Təhmasibin ssenarisi
əsasında “Bir qalanın sirri”, “Onu bağışlamaq olarmı?” adlı filmlər çəkilmişdir.
1938-ci ildə “Bahar”, 1941-ci ildə “Aslan yatağı”, 1951-ci ildə “Çiçəklənən
arzular”, 1956-cı ildə “Hind nağılı”
və b. pyes-nağılları respublikanın teatr
səhnələrində tamaşaya qoyulmuşdur.
“Kitabi-Dədə
Qorqud”
dastanının elm aləmində tanınmasında da böyük xidmətləri olmuşdur.
1967-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanı ilə, 1977-ci ildə
“Əmək veteranı” və digər medallarla təltif olunmuşdur.
Məhəmmədhüseyn Təhmasib 1982ci il oktyabr ayının 5-də Bakı şəhərində
vəfat
etmişdir.
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Həbibulla Əmirxanov
1907-1986
Fizik, riyaziyyatçı
Həbibulla İbrahim oğlu Əmirxanov
1907-ci il aprel ayının 28-də Dağıstanın
Qunib rayonunun Qaradağ kəndində
anadan olmuşdur. 1925-ci ildə Bakıya köçmüş və Bakı Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. Universiteti bitirdikdən
sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Fizika kafedrası ilə yanaşı, SSRİ
Elmlər Akademiyasının Zaqafqaziya
filialının Azərbaycan bölməsinin Fizika sektorunda çalışmışdır.
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının təşkilinin fəal iştirakçılarından
olan Həbibulla Əmirxanov, 1939-cu
ildən 1944-cü ilə qədər Azərbaycan
Elmlər
Akademiyasının
Fizika
bölməsinin ilk rəhbəri, 1944-1947ci illərdə Fizika İnstitutunun, 19471950-ci illərdə Fizika və Riyaziyyat
İnstitutunun ilk direktoru olmuşdur.
1949-cu ildən Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyasının akademiki olan Həbibulla Əmirxanovun neft
fizikası, yarımkeçiricilər, geofizika və fiziki termodinamika sahəsində
tədqiqatları, istilik tutumunu və

istilikkeçirməni ölçmək üçün yüksək
dəqiqliyi ilə fərqlənən cihazları elmi
dairələrdə yüksək qiymətləndirilmişdir.
1950-ci ildən SSRİ Elmlər Akademiyasının
Dağıstan
filialının
sədri
işləmişdir.
Ümumittifaq “Bilik” cəmiyyətinin
Dağıstan MSSR bölməsinin sədri,
RSFSR Ali Sovetinin 8-10-cu çağırış üzrə deputatı seçilmişdir.
Həbibulla Əmirxanov 1942-ci
ildə fizika riyaziyyat elmləri doktoru, 1970-ci ildə SSRİ Elmlər
Akademiyasının
üzvü
olmuşdur.
Akademik RSFSR, Azərbaycan
SSR və Dağıstan MSSR-in “Əməkdar
elm xadimi” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. “Lenin” , “Oktyabr İnqilabı” , 3 dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordenləri ilə, təltif olunmuşdur.
Həbibulla Əmirxanov 1986-cı
ildə vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Akademik Həbibulla Əmirxanovun 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirildi // Elm. – 2007. – 30 aprel.– S.16.
Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlu // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. – Bakı, 1980. – C.IV.– S.205.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Həbibulla_Əmirxanov
http://science.gov.az/az/forms/skonchavshiesya-deystvitelnyie-chlenyi/3271
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Ədəbiyyat
Azərbaycan alimlərinin 19411945-ci illərdə Böyük Vətən
müharibəsində qələbənin
əldə edilməsinə verdikləri
elmi töhfələr: Alman faşizmi üzərində Qələbənin 65 illik yubileyinə həsr olunur /
N.Seyidov // Elm. – 2010. –
21 aprel. – S.7; Nadir Mirİbrahim oğlu Seyidov: biblioqrafik göstərici / AMEA,
Y. H.Məmmədəliyev ad.
Neft-Kimya Prosesləri İntu, Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. G.Q. Abbasova, V. X.
Mirzəyeva; red. V.M.Abbasov,
A.H. Əzizov, H.C.İbrahimov.
– Bakı: Elm, 2014. – 162, [2]
s.; Əzizov, A. Ömrün müdriklik zirvəsində: Akademik Nadir Seyidov – 80 / A.Əzizov //
Elm. – 2012. – 5 iyun. – S.13.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Nadir_Seyidov
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Nadir Seyidov
1932-2015
Nadir Mir İbrahim oğlu Seyidov 1932-ci il aprel ayının 28-də
Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini 1938-1948-ci illərdə
Naxçıvan şəhərindəki 1 saylı oğlan orta məktəbində almış, 1950-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur.
1957-ci ildə Azərbaycan EA-nın
Neft İnstitutunun aspiranturasına qəbul
olunmuş, 1960-cı ildə namizədlik,
1969-cu ildə isə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 1971-ci
ildə professor elmi rütbəsini almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildən
etibarən Ümumittifaq Elmi Tədqiqat
Olefinlər İnstitutunda başlayan Nadir
Seyidov 1961-ci ilədək laborant, kiçik elmi işçi, bölmə rəhbəri və şöbə
müdiri, 1961-1992-ci illərdə institutun
“Elastomerlər” laboratoriyasının müdiri, 1992-1994-cü illərdə “Elastomer”
kiçik müəssisəsinin direktoru, 19951997-ci illərdə Elmi İstehsalat Olefinlər
İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor
müavini vəzifələrində çalışmış, 19972008-ci illərdə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutunda işləmişdir.
1989-cu ildə N.M.Seyidov yüksək
molekullu birləşmələr ixtisası üzrə
AEA-nın müxbir üzvü, 2001-ci ildə isə
həqiqi üzvü seçilmişdir.
Yüksəkixtisaslı mütəxəssis olan
N.M.Seyidov yüksək molekullu birləşmələr sahəsində özünəməxsus istiqamət
yaratmaqla, bu məktəbin əsasını qoy-

Kimyaçı alim
muşdur. 400-dən çox elmi məqalənin,
о cümlədən 4 monoqrafiya, 100-dən
çox müəlliflik şəhadətnaməsinin,
16 xarici patentin müəllifidir. Onun
rəhbərliyi ilə 4 elmlər doktoru, 40-a yaxın tədqiqatçı elmlər namizədi alimlik
dərəcəsi almışdır. О, uzun illər respublikamızın bir sıra ali məktəblərində,
о cümlədən, Azərbaycan Dövlət Neft
Akademiyasında (indiki Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti), Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
O, 1997-ci ildə Beynəlxalq Energetika və Ekologiya Akademiyasının
həqiqi üzvü seçilmişdir. “Şərəf nişanı” ordeni, “Neft Emalı və NeftKimya Nazirliyinin əlaçısı“döş nişanı,
Xalq Təsərrüfatı Nailiyyəti Sərgisinin
2 medalı, AMEA-nın Fəxri Fərmanı
ilə mükafatlandırılmışdır. 2002-ci
ildə N.M.Seyidov Amerika Bioqrafiya İnstitutunun “Cəmiyyətin tərəqqisi
naminə” təsis olunmuş qızıl “Amerika
Şöhrət medalı”na layiq görülmüşdür.
2004-cü ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmiş, 2009-cu ildə“Əməkdar elm
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
2012-ci
ildən
Prezident
təqaüdçüsü idi.
Nadir Mir İbrahim oğlu Seyidov
2015-ci il oktyabr ayının 5-də, ömrünün 84-cü ilində vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
Bioloji kimyanın terminoloji lüğəti: dərs vəsaiti
/S.F.Qarayev (ümumi red.), P.Ş.Məmmədova,
A.Q.Həbibova; rəy verən.
T.M.Nağıyev, N.M.Quliyev.–
Bakı: 2010.– 550, [2] s.; Qarayev, Siyavuş Fərhad oğlu: biblioqrafiya /AMEA; tərt. ed.
A.Q.Həbibova, R.İ.Camalov
Bakı: Çaşıoğlu, 2009.– 131,
[1] s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Siyavuş_Qarayev

Siyavuş Qarayev
1942-2015
Siyavuş Fərhad oğlu Qarayev 1942-сi il aprel ayının 30-da Samux rayonunda anadan olmuşdur. O, 1959-cu ildə Gəncə şəhərində orta
məktəbi bitirmiş və həmin ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət
Universiteti) kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 1964-cü ildə “kimyaçı” ixtisası üzrə universiteti bitirmişdir. Siyavuş Qarayev təyinat
üzrə Ümumittifaq Elmi tədqiqat Olefinlər İnstitutunda mühəndis, sonra isə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Y.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun Sumqayıt filialında kiçik elmi işçi işləmişdir. 1967ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və
Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU) aspiranturasına daxil olmuş, 1970-ci ildə namizədlik,
1981-ci ildə isə M.Lomonosov adına Moskva Zərif Kimya Texnologiyası İnstitutunda
doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1970-1982-ci illərdə Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunda kiçik, sonra böyük elmi işçi, elmi-tədqiqat şöbəsinin kimya bölməsinin rəhbəri, “Üzvi kimya” kafedrasının dosenti və elmi işlər üzrə prorektorun
müavini vəzifələrində çalışmışdır. 1982-ci
ildən “Üzvi kimya” kafedrasının müdiri, 1988-1997-ci illərdə kimya-texnologiya
fakültəsinin dekanı, 1997-ci ildən Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyasının rektoru olmuşdur.
Siyavuş Qarayev Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının və Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının akademiki, NyuYork Elmlər Akademiyasının, Beynəlxalq
Mühəndislik Akademiyasının və Azərbaycan
Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü,
Çin Neft Universitetinin fəxri professorudur.
Onun geniş elmi maraq dairəsi doymamış
heteroatomlu üzvi birləşmələrin fundamental
və tətbiqi kimyası sahəsini əhatə edir. S. Qarayev 550-ə yaxın elmi əsərlərin müəllifidir,
70-dən çox beynəlxalq və regional elmi konfrans və simpoziumlarda məruzə etmişdir.
Akademik Siyavuş Qarayev “Üzvi kimya” ixtisası üzrə doktorluq alimlik dərəcəsi
verən İxtisaslaşdırılmış Şuraların üzvü və
namizədlik alimlik dərəcəsi verən Dissertasiya Şuralarının sədri olmuşdur. Bununla yana-

Kimyaçı alim
şı zərif üzvi sintez və kataliz üzrə Bakıda vaxtaşırı keçirilən beynəlxalq elmi konfransların
təşkilatçısı və təşkilat komitələrinin dəyişilməz
sədri olmuşdur. Onun elmi rəhbərliyi
ilə 23 elmlər namizədi hazırlanmışdır.
Siyavuş Qarayev “Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri” elmi jurnalın baş
redaktoru, bir neçə nüfuzlu elmi jurnalların,
“Qoşa ulduz” ictimai-siyasi-beynəlxalq jurnalın və “Vışka” qəzetinin redaksiya heyətlərinin
üzvü olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının üzvü idi.
Akademik Siyavuş Qarayev bir sıra
fəxri adlarla təltif olunmuş, Beynəlxalq
Mühəndislik Akademiyası ona “XX əsrin
görkəmli mühəndisi” adını vermiş, Beynəlxalq
Ekoenergetika
Akademiyası qızıl medalla, Azərbaycanın “Bilik” Cəmiyyəti isə onu
Y.Məmmədəliyev adına medalla təltif etmişlər.
Regional akademik əməkdaşlıqda görkəmli
nailiyyətlərinə görə Qara Dəniz Universitetləri
Assosiasiyası akademik S.Qarayevi xatirə nişanı ilə təltif etmişdir. O, “Vektor” Beynəlxalq
Elm Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən
“Azərbaycanın 100 görkəmli alimi” layihəsinin
qalibi olaraq, Azərbaycan elminin inkişafındakı
xidmətlərinə görə beynəlxalq diploma layiq görülmüşdür. Avropa Biznes-Assambleyası və Avropa Rektorlar Klubu tərəfindən aparılan “XXI
əsrin Lideri” beynəlxalq proqramı çərçivəsində
Siyavuş Qarayev müasir cəmiyyətin intellektual inkişafındakı şəxsi nailiyyətlərinə
görə Sokrat ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Siyavuş Qarayev SSRİ-nin Fəxri kimyaçısı və Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
Elm Xadimi adlarına layiq görülmüşdür.
Görkəmli alim Siyavuş Qarayev 2015-ci
il yanvar ayının
2-də Bakı
şəhərində
vəfat
etmişdir.
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Mələkxanım Hacıyeva
illiyi 1957
Kitabxanaçı-biblioqraf
8

Ədəbiyyat
Multikulturalizm
Azərbaycanın həyat tərzidir:
metodik tövsiyələr/tərt. ed.:
M.Hacıyeva, N.Alışova; red.
və burax. məsul K.Tahirov;
M.F.Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası.– Bakı, 2016.– 59 s.;
Milli Kitabxananın inkişafında Heydər Əliyev şəxsiyyəti
və əldə edilmiş uğurlar /
M.Hacıyeva // “Kitabxanainformasiya fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası
inteqrasiya mövzusunda
Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.– Bakı, 2018.–
S.38-40; Türk dünyasının tanınmış alimi/ M.Hacıyeva//
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri, metodik
və təcrübi jurnal.– 2019.– №
2.– S.78-84; Qədim İçərişəhər
tariximizin bir səhifəsidir/
M.Hacıyeva // Mədəniyyət:
Elmi-metodiki, publisistik jurnal.– 2020.– Mayiyun.– S. 115-117; Hacıyeva Mələkxanım Məmməd
qızı //Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası /
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundzadə adına
Milli Kitabxana.– B., 2015.–
S. 248-249.
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Mələkxanım Məmməd qızı Hacıyeva
1957-ci il aprel ayının 8-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1974-1979-cu illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almışdır. 1979-cu ildən ADU-nun göndərişi
əsasında M.F.Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Respublika Kitabxanasında kitabxanaçı, redaktor, baş kitabxanaçı,
Beynəlxalq əlaqələr və kompyüterləşdirmə
üzrə direktor müavini vəzifələrində
işləmişdir. Hazırda isə Milli Kitabxananın
Elmi işlər və informasiya resurslarının inkişafı üzrə direktor müavini-Elmi tədqiqat
və Kitabxanaların metodik təminatı
şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.
M.Hacıyeva kitabxana fondlarının
komplektləşdirilməsi, ənənəvi və elektron
kataloq sisteminin formalaşdırılması, yeni
modern kitabxana sahələrinin yaradılması,
kitabxananın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafına dair müxtəlif beynəlxalq əməkdaşlıq
layihələrin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişdir. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi və elektron kitabxanaların yaradılması sahəsində
dünya təcrübəsini öyrənmək məqsədi
ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin
tərkibində ABŞ, Litva, Rusiya, Slovakiya
və s. ölkələrin kitabxanalarında stajorluq
keçmiş, “Cənubi Qafqaz kitabxanaçılarının və informasiya işçilərinin ixtisasartırma regional mərkəzi” (Tbilisi, 2000),
“Müasir kitabxanaların idarə edilməsi”
(Budapeşt, 2002) “MARK-SQL avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi ilə iş” (Moskva, 2010) və s. adlı
seminarlarda iştirak etmiş, sertifikatlar almışdır. M.Hacıyeva 1998-2002-ci illərdə
Beynəlxalq internet şəbəkəsi ilə oxuculara xidmətin təşkili, VTLS avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi, elektron kataloq və elektron kitabxana, Milli
Kitabxanada Tədris mərkəzinin yaradılmasına dair 10-dan artıq beynəlxalq qrant
müsabiqələrində qalib çıxmış layihələrin
müəllifi və koordinatoru olmuşdur. 20dən artıq elmi məqalələri xarici və yerli mətbuatda dərc edilmiş, metodik vəsait
və tədris proqramının tərtibçisidir.
M.Hacıyeva həmçinin, BDU-nun Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya jurnalının,

Milli Kitabxananın Elmi əsərlərinin, 2008ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən çap
olunmuş “Heydər Əliyev və mədəniyyət”
adlı üçcildliyin redaksiya heyətinin üzvü,
Azərbaycan Respublikasının “Kitabxana işi haqqında” Qanununun işçi qrupunun üzvü olmuşdur. 2018-ci ildə prof.
Abuzər Xələfovun rəhbərliyi ilə apardığı
“M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının beynəlxalq əlaqələri: inkişafı
və müasir vəziyyəti (1923-2017-ci illər)”
adlı elmi tədqiqat işi müvəffəqiyyətlə
ilkin
müzakirədən
keçmişdir.
M.Hacıyeva kitabxanaçı kadrların hazırlanması işində yaxından iştirak etmişdir. 2004-2010-cu illərdə BDU-nun
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsində
müəllifi olduğu “Kitabxanaların fandrayzinq fəaliyyəti” adlı proqram əsasında
seçmə fəndən mühazirə və seminar aparmış, Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin
Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində,
Milli Kitabxana və AMEA-nın Mərkəzi
Kitabxanasının tədris mərkəzlərində, Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi nəzdində
İnformasiya və Kitabxana İşçilərinin
Təlim Mərkəzində (İRTCL) kitabxanaçı kadrların hazırlanmasında və ixtisasının təkmilləşdirilməsində fəal iştirak etmişdir. M.Hacıyeva bir sıra regionlarda
yeni modern kitabxanaların yaradılmasında məsləhətçi-ekspert kimi iştirak etmiş, ACİYF - beynəlxalq təşkilatının
kitabxana proqramı üzrə müstəqil eksperti
kimi
fəaliyyət
göstərmişdir.
Azərbaycanda Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyasının təsisçilərindən biri
və hazırda İdarə Heyətinin üzvüdür.
M.Hacıyevanın Milli Kitabxananın
fəaliyyətinin səmərəli təşkili və inkişafındakı xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş, dəfələrlə Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri fərman və mükafatları ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
2008-ci il tarixli müvafiq Sərəncamı ilə
Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında xidmətlərinə görə Mələkxanım
Hacıyeva “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
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Beynəlxalq uşaq kitabı günü münasibətilə... //
Mədəniyyət.– 2018. – 6 aprel. – S.7; Beynəlxalq uşaq
kitabı günü qeyd olunub //
Mədəniyyət. – 2018. – 4 aprel.
– S.3; Müşfiq, Ş. Beynəlxalq
uşaq kitabı günü qeyd olundu / Ş.Müşfiq // 525-ci
qəzet.– 2018. – 4 aprel. – S.8;
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü
“Söz aclığı” mövzusuna həsr
olunacaq // Mədəniyyət. –
2020. – 4 mart. – S.3.
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Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü
1967
Beynəlxalq Uşaq Kitab Gününün bu tarixdə qeyd olunmasını alman yazıçısı Yella Lepman təklif etmişdir. Uşaq ədəbiyyatı gününün məhz
bu tarixə təsadüf etməsinin maraqlı bir tarixçəsi vardır. Məşhur nağılçı Hans Xristian Andersen 1805-ci il
aprelin 2-də anadan olmuşdur. 1953cü ildə Yella Lepman uşaq ədəbiyyatı
üzrə “balaca Nobel mükafatının” “Hans Xristian Andersen” mükafatının təsis edilməsini təklif etmişdir.
1967-ci ildə Beynəlxalq Uşaq Kitabları Şurası (International Board on Books for Young People-IBBY) tərəfindən
isə Danimarka yazıçısı, uşaqların sevimlisi Hans Xristian Andersenin dünyaya
gəldiyi gün - aprelin 2-si Beynəlxalq
Uşaq Kitabı Günü kimi təsis edilmişdir.
Ümumiyyətlə,
uşaq
kitablarının tarixi 1477-ci ildən, antik yunan
müəllifi Ezopun mahnılarının yazılı kitab şəklində çap edilməsiylə başlayır.
1658-ci ildə çex maarifçisi və pedaqoqu Komenski uşaqlar üçün dünyanı anlatmaq məqsədi ilə rəsmlərin yer aldığı
kitab nəşr etdirib. XVIII əsrdə uşaqlara öz zövqlərinə görə kitab seçmək imkanı yaranmağa başlayıb. D.Defo və
C.Sviftin “böyüklər” üçün yazılmış
“Robinzon Kruzo” (1719) və “Qulliverin səyahəti” romanları ideal formada
uşaqların oxu dairəsinə adaptasiya olunub. Şərqdə “Min bir gecə”, “Ələddin”,
“Əli-Baba və qırx quldur”, “Sindibadın
yeddi səyahəti” nağılları da qeyd olunmalıdır. Qrim qardaşlarının nağıllar ki-

tabı bu baxımdan diqqəti cəlb edir. 1846cı ildən başlayaraq H.X.Andersenin
qələmə aldığı nağılları uşaqlar bu gün
də çox sevirlər. Müəlliflərin və kitabların adını çox sadalamaq olar. XIX
əsri uşaq ədəbiyyatının “qızıl əsri”
sayanlar da çoxdur. XIX-XX əsrlər
Azərbaycanda da uşaq ədəbiyyatının
inkişafı ilə xarakterizə olunur.
1953-cü ildən etibarən məşhur nağılçının adını daşıyan bu mükafat
dünya uşaq ədəbiyyatının ən maraqlı incilərinin müəlliflərinə, dünyanın
20 ölkəsindən 23 yazıçı və uşaq kitabları üçün rəsmi çəkən 17 illüstrasiyaçı - rəssama təqdim olunub. İlk dəfə
bu, 1956-cı ildə ingilis nağılçısı Eleanor Fardkona, 1958-ci ildə isə isveç
yazıçısı Astrid Lindqrenə verilib. Sonra bu sırada alman yazıçısı Erix Keçtner, Ceyms Kryuss, italyan Canni Rodarı və başqalarının adı yer almışdır.
Bu tarix cəmiyyətin diqqətini uşaq
ədəbiyyatına, onun problemlərinə
cəlb etmək üçün təsis edilmişdir.
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü
ölkəmizdə də özünəməxsus şəkildə qeyd
olunur. Hər il İçərişəhərdə bununla bağlı
müxtəlif rəsm və kitab sərgiləri keçirilir.
F.Köçərli adına Respublika Uşaq
Kitabxanası respublikada fəaliyyət
göstərən bütün uşaq kitabxanaları üzrə elmi metodik mərkəz sayılır.
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Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük
müharibə
2
2016
yolların nəzarətdə saxlanılmasını təmin etmişdir.

Erməni təcavüzkarlarının növbəti atəşkəs rejimini pozmaq cəhdi 2016-cı il aprel ayının 1-dən 2-nə
keçən gecə baş vermişdi. Gün ərzində Azərbaycanın
cəbhəboyu mövqeləri və yaşayış məntəqələri erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən güclü artilleriya atəşinə
məruz qalmışdı. Nəticədə 2 dinc sakin ölmüş, 10
nəfər yaralanmış, infrastruktur obyektləri zədələnmiş,
evlər dağıdılmış, əhalinin şəxsi təsərrüfatına və
əmlakına xeyli ziyan dəymişdir. Azərbaycan tərəfindən
bu hücumun qarşısının alınması, mülki əhalinin
təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandanlığı tərəfindən AğdərəTərtər-Ağdam və Xocavənd-Füzuli istiqamətində
təxirəsalınmaz cavab tədbirləri həyata keçirilmiş, Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Seysulan məntəqəsi və Füzuli rayonu istiqamətində
yerləşən Lələtəpə adlanan yüksəklik düşməndən azad
edilmişdir. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri Ağdərə-Madagiz (Suqovuşan) istiqamətində
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Məlumata görə hərbi əməliyyatlar zamanı ermənilərə məxsus 30 tank, 15-dək artilleriya qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis
qurğuları məhv edilmiş, 320 döyüşçüsü öldürülmüş və 500-dən artıq döyüşçü yaralanmışdır.
Aprel ayının 5-də saat 12.00-dan etibarən
Azərbaycan-Ermənistan
qoşunlarının
təmas
xəttində tərəflərin razılığı ilə əməliyyatlar dayandırılmışdır. Razılaşma Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Azərbaycan və Ermənistan
silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisləri arasında əldə edilmişdir. Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin bölmələri azad edilmiş torpaqlarda möhkəmləndirmə işlərini həyata keçirmişlər.
Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əks-hücum hərbi əməliyyatı nəticəsində erməni
işğalından azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində insanların təhlükəsiz yaşaması mümkün olmuşdur. Bununla da, tarixən burada yaşamış dinc əhalinin öz doğma yurdlarına
qayıtması üçün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
tam nəzarətinə keçmiş həmin ərazilərdə əsaslı
yenidənqurma işlərinin başlanmasına şərait yaranmışdır. Bu məqsədlə ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev 24 yanvar 2017-ci il tarixində “İşğaldan
azad edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı
kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında”
Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən birinci mərhələdə 50 fərdi yaşayış evinin, məktəb binasının və müvafiq infrastrukturun tikintisi üçün
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə ilkin olaraq 4,0 (dörd) milyon manat ayrılmışdır.

Tarixə “Dördgünlük müharibə” adı ilə düşən
aprel döyüşləri gənclərin hərbi vətənpərvərlik
ruhunu daha da yüksəltdi. Aprel döyüşlərində
qazanılan qələbə xalqımızın orduya olan inamını artırdı. Ermənilər Azərbaycan əsgərinin
qarşısında
diz
çöküb
məğlub
oldular.
Bu döyüşlər bir daha göstərdi ki, ordumuzun potensialı böyükdür. Bu uğurlu döyüşlər
Silahlı
Qüvvələrimizin
gələcəkdə
qazanacağı qələbələrin yalnız başlanğıcı oldu.
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması, erməni işğalçılarının
2016-cı il aprel ayının 2-dən 5-dək qoşunların təmas
xəttində törətdikləri silahlı təxribatların qarşısının alınması və düşmənin dinc əhaliyə hücumlarının dəf edilməsi zamanı göstərdikləri qəhrəmanlıq
və igidliyə görə Azərbaycan hərbçilərinin xüsusi
fərqlənən bir qrupu 2016-cı il aprel ayının 19-da
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq
sərəncamları ilə yüksək fəxri ada layiq görülmüş,
orden və medallarla təltif olunmuşdur. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 3 üzvü “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı”, 7 üzvü “Azərbaycan Bayrağı” ordeni,
1 üzvü 2-ci dərəcəli və 4 üzvü 3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni, 19 üzvü “Vətən uğrunda”
medalı, 43 üzvü “İgidliyə görə” medalı, 45 üzvü

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı, 2 üzvü “generalmayor” ali hərbi rütbəsi ilə mükafatlandırıldı.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin həmsədrlərlə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər
münaqişənin həllində yol xəritəsi rolunu oynadı:
“Biz bir neçə dəfə bildirmişik ki, məsələnin sülh
yolu ilə siyasi həllinin tərəfdarıyıq. Biz yalnız onu
istəyirik ki, məsələ həll olunsun. Biz bu gün də danışıqlar prosesinə hazır olduğumuzu bəyan edirik.
Ümid edirik ki, bu danışıqlar məsələnin
həllinə gətirəcək. Məsələnin həlli isə çox
sadədir - erməni silahlı qüvvələri işğal olunmuş
Azərbaycan torpaqlarından çıxmalı, Azərbaycan
vətəndaşları öz torpaqlarına qayıtmalıdır. Bundan sonra sülh və təhlükəsizlik təmin oluna bilər. Xalqların öz taleyini həll etməsinə
gəlincə, o, ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmamalıdır. Məhz bu ifadələr Helsinkidəki yekun aktda öz ifadəsini tapıb. Bütün münaqişələr ölkənin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır.”
Ali Baş Komandanımızın və müzəffər ordumuzun sayəsində 2020-ci ildə qazandığımız şanlı Zəfər bu qələbənin məntiqli davamı oldu. Qarabağ Azərbaycandır!

Ədəbiyyat
Bahadurqızı, Y. Hay ver mənə, cənab leytenant... / Y.Bahadurqızı; ön söz Q.Nəsibov. – Bakı: Çaşıoğlu, 2017. – 168 s.
Bünyatov, Ş. 20 Yanvar hadisəsi və aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu / Ş.Bünyatov; elmi red. S.Talıblı; [Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; 20 yanvar fondu]. – Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2017. – 298 s.
Əliyev, E. Murov qartalı: əfsanəvi kəşfiyyatçı polkovnik-leytenant Raquf İbrahim oğlu Orucov / Müəl. və tərt.: E.Əliyev, E.Salahov; məsləhətçilər:
İ.Əhmədov, X.Məmmədov; red. M.Həsənov. – Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2017. – 199, [1] s.
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğində Aprel döyüşlərinin rolu: metodik tövsiyələr / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. S.Quliyeva; ixtisas red. və burax. məsul K.M.Tahirov; red. A.Abdullayeva. – Bakı: [M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası],
2017. – 35, [1] s.
Nərimanoğlu, M. Vətən mücahidləri: “Aprel döyüşləri salnaməsi”ndə şəhidlərin ömür kitabları vərəqlənir / Məhəmməd Nərimanoğlu // Azərbaycan. –
2020. – 25 yanvar. – S. 5.
Əliyev, İ. Aprel döyüşləri tarixi qələbəmizdir / İlham Əliyev // Səs .– 2020. – 7 aprel. – S.8-9.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2020/aprel/719391.htm
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Ədəbiyyat
Bayramova, Z. Ağdaban soyqırımından 28 il ötür /ZümrüdBayramova // Səs.– 2020.–
8 aprel.– S.12; Xasayeva, S.
Noyabr qələbəsi Ağdaban
faciəsinin qisasını aldı /Səbinə
Xasayeva // Azərbaycan.–
2021.– 4 aprel.– S.3;
Nərimanoğlu, M. Kəlbəcər,
sən azadsan! /Məhəmməd
Nərimanoğlu // Azərbaycan
.–2021.– 2 aprel.– S.7.

İnternetdə
http://kelbecer-ih.gov.az/
page/54.html
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Ağdaban faciəsi
1992
Kəlbəcərin işğalından bir il öncə erməni
silahlı birləşmələri tərəfindən törədilmiş
Ağdaban faciəsi Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzünün ən qanlı səhifələrindən biridir.
Ağdaban kəndi Kəlbəcər rayonunda, Ağdaban çayının sağ sahilində, Ağdaban dağının yamacında, Murovdağ silsiləsinin cənub ətəyində, rayon
mərkəzindən 36 km şimal-şərqdə yerləşir.
1992-ci il aprelin 7-dən 8-nə keçən
gecə Ermənistan silahlı birləşmələri Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni quldur
dəstələrinin köməyilə Ağdaban və Çayqovuşan kəndlərinə hücum etdilər. Hücumdan xəbərsiz olan kənd əhalisi başıaçıq
ayaqyalın qarla örtülü meşələrə, dağlara
dağıldı. Kəndləri müdafiə edən kiçik dəstə
ermənilər tərəfindən məhv edildiyindən
əhali müdafiəsiz qalmışdı. Erməni daşnakları Ağdaban kəndinə soxularaq 130dan çox evi tamamilə yandırdılar, 779
nəfər dinc sakinə divan tutdular. Onlar
yaşlı, qoca, qadın, uşaq demədən dünyada
görülməmiş ən qəddar üsullarla dinc əhalini
qətlə yetirərək soyqırım aktı törətdilər.
Bu faciə zamanı 32 nəfər amansızcasına
qətlə yetirilmiş, 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca,
2 nəfər azyaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri
odda yandırılmışdır. Həmçinin, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti
yetirilmiş, 5 nəfər isə girov götürülmüşdür.
Dədə Şəmşirin nəslindən olan 15
nəfər sakin də bu faciənin qurbanı olmuşdur. Erməni cəlladları Dədə Şəmşirin
28 yaşlı nəvəsi Qurbanov Qulu Şabər
oğlunu diri-diri tonqalda yandırmış, 8
yaşlı Ülviyyənin gözləri qarşısında atası Camalı güllələmiş, özünü isə kartof quyusunda diri-diri basdırmışlar.
Ağdaban faciəsinə görə cəzalandırılmayan erməni separatçıları bütövlükdə
Kəlbəcərin işğalı üçün planlar hazırlayırdılar. Faciənin ağır müsibətlərini yaşamış,
evləri viran qoyulmuş ağdabanlılar doğma
kəndlərini tərk etmədilər. Ağdaban camaatı kəndi yenidən bərpa edib yaşamağa başladılar. Lakin 1993-cü il mart ayının 27-

də erməni separatçıları Kəlbəcər rayonuna
hücum edən zaman işğalı yenidən Ağdaban kəndindən başladılar. Erməni silahlıları yenidən kəndə hücum edərək onu
viran qoydular. Beləliklə də, onlar Ağdaban kəndində ikinci faciəni törətdilər.
Ağdabanın ikinci dəfə işğalı Kəlbəcərin
tamamilə Ermənistan tərəfindən zəbt olunması demək idi. Bundan sonra Kəlbəcər
hər tərəfdən mühasirəyə alınaraq 1993cü il aprel ayının 2-dək erməni silahlı birləşmələri tərəfindən tamamilə işğal
edildi. Ermənilər Ağdabanı təkcə strateji
məkan olduğu üçün deyil, əslində Kəlbəcər
ədəbi mühitinin beşiyi kimi də çoxdan
hədəfə almışdılar. Onlar Ağdabanda yalnız
soyqırım törətmədilər. Erməni quldurları
tərəfindən tarix, memarlıq və mədəniyyət
abidələri dağıdıldı, müqəddəs ziyəratgah
və məzarlıqlar təhqir olunaraq məhv edildi.
Bu kəndin yetirdiyi Ağdabanlı Qurban
böyük sərkərdə Şah İsmayıl Xətainin silahdaşı olan Miskin Abdal ocağının nəsli
davamçısı idi. Bu ocaq mənəviyyatımızın
beşiyi kimi erməniləri olduqca ciddi narahat edirdi. Məhz ona görə də onlar
Azərbaycan ədəbiyyatına misilsiz töhfələr
vermiş, xalqımızın əvəzsiz mənəvi
xəzinəsi olan Ağdabanlı şair Qurbanın və
onun oğlu klassik aşıq şeirinin ustadlarından olan Dədə Şəmşirin əlyazmalarını
yandıraraq bu nəhəng söz sərraflarının
bədii irsini, bütün külliyatını məhv etdilər.
Ağdaban faciəsi törədilmə spesifikasına və xarakterinə görə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Assambleyası tərəfindən
9 dekabr 1948-ci il tarixdə qəbul olunmuş “Soyqırım cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalandırma haqqında”
Konvensiyanın müddəalarına tam uyğundur. Ona görə də bu faciə beynəlxalq
hüquq əsasında soyqırım cinayəti aktı
kimi qiymətləndirilməli və Ağdaban
kəndinin dinc əhalisinə qarşı törədilən
bu qırğın soyqırım cinayəti kimi dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınmalıdır.
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1962-ci il aprel ayının 11-də M.Maqomayev
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
Azərbaycan Kitabxana İşçilərinin I Qurultayı keçirilmişdir. Qurultayda Azərbaycan KP MK-nın
təbliğat və təşviqat şöbəsinin müdiri M.Qazıyev,
Azərbaycanın görkəmli kitabxanaşünas-biblioqraf
alimlərindən A.A.Xələfov, Ə.Xələfov və respublikanın digər tanınmış kitabxanaçıları iştirak etmişlər.
Qurultayın gündəliyində “Sov.İKP-nın XXII qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan
kitabxana işçilərinin vəzifələri haqqında” mövzusu
dururdu. Qurultayda kitabxanaların işini daha da
yaxşılaşdırmaq, müasir insanın hərtərəfli tərbiyə
olunmasında kitabxanaların rolunu yüksəltmək
üçün yollar müzakirə olunmuşdur.
Qurultay Azərbaycan KP MK-nın “Təbliğat
və Təşviqat” şöbəsinin müdiri M.Qazıyevin nitqi ilə açılmışdı. M.Qazıyev öz çıxışında respublika kitabxanalarının Sov. İKP MK-nın “Ölkədə
kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” qərarını yerinə yetirdiyini və zəhmətkeşlərin mənəvi tərbiyəsi sahəsində
xeyli iş görüldüyü barədə danışmış, eləcə də kitabxanaların iş səviyyəsi xeyli yüksəldiyini, oxucuların sayının artdığını, kitabxanaların madditexniki bazasının möhkəmləndiyini qeyd etmişdir.
Digər çıxışçı - Azərbaycan SSR Mədəniyyət
naziri A.Bayramov “Partiyanın XXII qurultayının
qərarları ilə əlaqədar olaraq Respublika kitabxana
işçilərinin vəzifələri haqqında” adlı məruzə etmişdir. Məruzəçi Azərbaycanda kitabxanaçılığın xeyli
inkişaf etdiyinə dair parlaq misallar gətirmişdir. O,
qeyd etmişdir ki, Sovet hakimiyyəti illərində respublikada həyata keçirilmiş mədəni inqilabın gözəl
təzahürlərindən biri də, əhalinin hər yüz nəfəri hesabına kitabxanalarda olan kitabların sayına görə
respublikamız nəinki qonşuluqdakı Türkiyəni,
hətta bir sıra Qərb ölkələrini də ötüb keçmişdir.
Qurultay yeni insan tərbiyəsi uğrunda fəal
mübarizə aparan kitabxana işçilərinin tərkibini

yaxşılaşdırmaq məsələsinə də diqqəti cəlb etmişdir.
Naxçıvan MSSR Mədəniyyət naziri Z.Əliyev, Respublika Elmlər Akademiyası Əsas Kitabxanasının
direktoru N.Axundov, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq və biblioqrafiya fakültəsinin
müəllimi Ə.Xələfov qeyd etmışlər ki, kitabxanaçı kadrların hazırlanması işini genişləndirmək
və yaxşılaşdırmaq qarşıda duran labüd vəzifədir.
Qurultayda bir çox mühüm vəzifələrin yerinə
yetirilməsi haqqında danışılmışdır. Nümayəndələr
yekdilliklə bildirmişdirlər ki, kitabxana vasitəsilə
hər bir ailəyə kitab çatdırılmasını təmin etmək
üçün respublikamızda kifayət qədər kitabxana və
kitab fondu vardır. Bunun üçün işi yaxşı təşkil
etmək: mövcud kitabxanaların necə yerləşdiyini
nəzərdən keçirmək, onları daha səmərəli yerləşdirmək, ictimai əsaslarla işləyən filialların, səyyar
kitabxanaların və kitab verən məntəqələrin sayını xeyli artırmaq, hansı idarəyə mənsub olmasından asılı olmayaraq oxucuların bütün kitabxanalardan istədikləri kitabları ala bilmələri
üçün şərait yaradılmasını təmin etmək lazımdır.
Qurultay göstərdi ki, bütün bunlarla yanaşı, respublikada bir çox kitabxanaların işi müasir cəmiyyətin qarşısında qoyulmuş vəzifələrə
hələdə tam cavab vermir, zəhmətkeşlərin artan mədəni tələblərini lazımınca ödəmir. Bununla əlaqədar olaraq qurultay respublikada kitabxana işini inkişaf etdirməyi, rəhbərliyi daha da
gücləndirməyi, oxuculara xidməti günün tələbləri
səviyyəsinə qaldırmağı, oxucu fəallarının sayını artırmağı və onların köməyindən geniş istifadə etməyi, yüksək səviyyəli kitabxana
işçiləri hazırlamağı və onların siyasi biliklərini
artırmağı mühüm bir vəzifə kimi qarşıya qoydu.
Ədəbiyyat
Quliyev, T. Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi: Respublika Həmkarlar İttifaqı
kitabxanalarının materialları əsasında / T.Quliyev; elmi red. A.A.Xələfov.–
Bakı, 2004. – H.II. – S.18-19.
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Hərbi Qənimətlər Parkı açılmışdır
2021

Ədəbiyyat
Əliyev, İ. II Qarabağ
müharibəsi bizim şanlı tariximizdir: Bakıda Hərbi
Qənimətlər Parkı açıldı /İlham
Əliyev //Azərbaycan müəllimi
.–2021.– 16 aprel.– S.1; Paşayeva, Q. Hərbi Qənimətlər
Parkı və Cənubi Qafqaza yeni
baxış... /Qənirə Paşayeva //
Xalq qəzeti.– 2021.– 17 aprel.– S.3; Adilqızı, N. Hərbi
Qənimətlər Parkı bizim qürur
yerimizdir /Nurəngiz Adilqızı
// Respublika.–2021.– 29 aprel.– S.7.

İnternetdə
https://herbiqenimetlerparki.az/az
https://president.az/
articles/51067
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“Hərbi Qənimətlər Parkı” Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda 27 sentyabr - 10
noyabr 2020-ci il tarixlərində 44 gün
davam edən Vətən müharibəsi zamanı müzəffər Azərbaycan ordusunun işğalçı Ermənistanı döyüş meydanında
məğlub etməsi nəticəsində düşməndən
ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qisminin və Ermənistan ordusu tərəfindən
qurulmuş müdafiə sədlərinin nümayiş olunması məqsədini daşıyır.
Azərbaycanın Vətən müharibəsində
Qələbəsinin rəsmiləşməsindən bir gün
sonra – noyabrın 11-də Müzəffər Ali
Baş Komandan hərbçilərlə görüşündə
düşmənin qənimət götürülmüş və
məhv edilmiş texnikasının nümayişi
üçün planlarının olduğunu söyləmişdir.
Dekabrın 10-da Zəfər paradında həmin
texnikaların bir qismi nümayiş etdirilmişdir. Eyni zamanda, Prezident İlham
Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının salınması haqqında təşəbbüs irəli sürmüşdür. Çox qısa zamanda görülən genişmiqyaslı işlər artıq yekunlaşmış: açıq
səma altında nadir park salınmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2021-ci il aprel
ayının 12-də Bakıda Hərbi Qənimətlər
Parkının açılışında iştirak etmişdir. Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə Hərbi Qənimətlər Parkının ilk ziyarət bileti təqdim edilmişdir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən
mükəmməl hərbi strategiya və taktika

döyüş meydanında Azərbaycan Ordusunun “Dəmir yumruq” əməliyyatını
sürətlə və az itki ilə həyata keçirməyə
imkan verdi. Nəticədə düşmən tərəfinin
30 il ərzində möhkəmləndirdiyi müdafiə
xətləri yarıldı, hərbi resursları məhv
edildi. Düşmənin canlı qüvvələri isə,
sözün həqiqi mənasında, mövqelərini
qoyub qaçdılar. Ermənilərin qoyub qaçdığı atıcı silahlar, ağır texnikalar, raket kompleksləri, hərbi nəqliyyatlar və
digər sursatlar qənimətlər sırasındadır.
Zəfər paradının ən yaddaqalan və rəmzi
kompozisiyalardan biri - Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad
olunan torpaqlarda düşməndən qənimət götürdüyü 2000-dən çox avtomobilin nömrə nişanından hazırlanan lövhə də parkın ərazisindədir.
Hərbi qənimətlərin sərgiləndiyi
parkın ümumi ərazisi 5 ha, texniki və bələdçi fəaliyyəti ilə məşğul
olan işçi heyətinin ümumi sayı 80dən çox, Sərgilənən qənimətlərin ümumi sayı isə 138 ədəddir. 57 zirehli texnika, 30 artilleriya silahları, 49
avromobil texnikası, 2 qoşqu, 15 silah sursat eksponarlar sərgisi, 27 silah
sursat eksponatlar sərgisi təşkil edir.

APREL

Digər tarixi hadisələr

18

Ədəbiyyat
Azadi, S. Minlərlə tarix və arxeoloji abidələrimiz erməni
vandalizminin qurbanıdır / Sevinc Azadi // İki sahil. – 2019.– 18 aprel. – S. 17;
Əliyeva, M. Tarixi abidələr
əcdadlarımızın nəsillərə
əmanətidir / Mehparə Əliyeva
// Respublika. – 2019. – 18 aprel. – S. 7; Nərimanoğlu, M.
Zamanların yaddaşından soraq
verən sərvət /M.Nərimanoğlu
//Azərbaycan .–2020.– 19 aprel.– S.7.

Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü
1983
Aprelin 18-i dünyada Beynəlxalq
Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi
qeyd olunur. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi Şurasının (İCOMOS) təklifi üzrə YUNESKO tərəfindən 1983-cü ildə təsis
olunmuşdur. Məqsəd insanların diqqətini
abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir. Abidələr və tarixi yerlər
öz görkəmləri ilə xalqlara hər an kimliyini, nəyə qadir olduğunu xatırladır, vətən
sevgisi və ona sadiqlik hisslərini aşılayır. Xalqın mənəvi xəzinəsinin, “mən”inin
cəmləşdiyi bu maddiyyat insanlara ulu
əcdadlarından danışır, milli özünüdərkin
formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Hazırda dünyada minlərlə abidə məhv
olmaq təhlükəsindədir. Bu baxımdan
Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününün təsis olunması böyük əhəmiyyətə
malikdir. Ölkəmizin hər yerində yaşı
əsrləri və minillikləri əhatə edən tarixi
abidələr mövcuddur. Bütün bunlar xalqımızı torpağa, əcdadlarına bağlayan qırılmaz bağlardır. Azıx mağarasından tapılmış
və azıxantrop adlandırılan qədim insanın
çənə sümüyü, Qobustanda aşkar edilmiş
yaşayış məskənləri bu ərazilərdə ən qədim
dövrlərdən insanların məskunlaşdığını
təsdiqləyir. Ölkəmizin ərazisində Manna, daha sonralar cənubda Atropatena, Albaniya dövlətlərinin yaranması ilə
bağlı şəhərlər salınıb, müdafiə tikililəri,
əzəmətli qala divarları inşa edilmişdir.
30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızda Ermənistan hərbi birləşmələri milli mədəniyyət abidələrimizi qəddarcasına
dağıtmışlar. Qədim Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda çoxlu sayda memarlıq, arxe-

oloji, bağ, park, monumental və xatirə
abidələri, dekorativ sənət nümunələri,
həmçinin, muzey, yüzlərlə mədəni-maarif
müəssisələri düşmən tapdağı altında qalmışdı. Ermənistanın uzun müddət davam etmiş işğal zamanı Azərbaycan xalqına məxsus daşınmaz tarix və mədəniyyət
abidələrini dağıtması, mənimsəməsi, tariximədəni təyinatına uyğun olmayan şəkildə
istifadə edərək vandalizmə məruz qoyması isə təcavüzkar siyasətin nəticəsidir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 2 avqust tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş dövlət tərəfindən
mühafizə olunan daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələrinin siyahısında Qobustan, “İçərişəhər” Tarix-Memarlıq,
“Qala” Tarix-Etnoqrafiya, “Nardaran”
Tarix-Mədəniyyət, “Atəşgah” TarixMemarlıq Qoruğlarında dünya, ölkə və yerli
əhəmiyyətli tarixi abidələr qeydə alınmışdır.
Tariximizin təcəssümü olan bu abidələr
turizm baxımından da böyük əhəmiyyət
daşıyır. Tarixi abidələrimizin qorunması
və gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin, Azərbaycanın vitseprezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ölkə
daxilində və xaricində həyata keçirdikləri
böyük işlər hər kəs üçün ən gözəl örnəkdir.
Məhz onların gərgin əməyi sayəsində
İçərişəhər memarlıq kompleksi, Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu YUNESKOnun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilmişdir.
2019-cu il iyulun 7-də isə Azərbaycanın
“Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi
mərkəzi” adlı nominasiyası YUNESKOnun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib.
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Digər tarixi hadisələr
Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü
1996

Ədəbiyyat
Beynəlxalq kitab və müəllif
hüquqları gününə həsr edilmiş
sərgi // Mədəniyyət.–2018. –
25 aprel. – S.14; Nərimanoğlu,
M. Həcmcə kiçik, dəyərcə böyük mənəvi sərvət: 23 aprel Beynəlxalq Kitab və
Müəllif Hüquqları Günüdür
/ Məhəmməd Nərimanoğlu //
Azərbaycan. – 2017. – 23 aprel. – S. 8;

İnternetdə

https://nuhcixan.az/news/
cemiyyet/14423-23-aprelumumdunya-kitab-ve-muellifhuquqlari-gunudur
http://azhistorymu-seum.gov.
az/index.php?mod=5&id=729
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Kitab və müəlliflik yaranma anından bir-biri ilə ayrılmaz əlaqədə, daimi təmasda olan və bir-birini tamamlayan anlayışlar, məfhumlardır. Əslində isə
müəlliflik hüququ əsər anlayışı ilə bağlı olduğundan onun tarixi daha qədimdir,
insan mədəniyyətinin və biliklərin uzaq
keçmişindən bəhrələnən məhsuldur. Antik zamanlarda yazının kəşfi, heroqlifik
yazının əlifba yazısına çevrilməsi şəxsi
müəlliflik dərketməsini təsdiqləmişdi. Elə
bu səbəbdən də tam haqlı olaraq, müəlliflik
hüququnun başlanğıcları antik zamanlardan hesablanır. Müasir müəlliflik hüququnun formalaşması isə məhz XV əsrdə kitab nəşri və tipoqrafiya işinin ixtirası ilə
bağlıdır. Qutenberqin kəşfi müəllifliyi çap
formasında kütləyə çatdırma imkanını yaratdı və kitab nəşrinə olan marağı əqli ehtiyacları təmin edən XV əsrdə yaranan
və kitabı əmtəə vasitəsinə çevirən bazar
münasibətləri tərəfindən stimullaşdırıldı.
YUNESKO-nun 1996-cı il tarixli qərarı ilə hər il bütün dünyada 23 aprel Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü kimi qeyd edilir. YUNESKO-nun
məlumatına əsasən 23 aprel tarixi İspaniya
əyaləti Kataloniya ilə bağlıdır və Müqəddəs
Georgi günü kimi səciyyələnir. Həmin gün
hər hansı satılan kitaba ənənəvi olaraq bir
qızılgül qoşulurmuş. Digər əsaslı səbəb
bir sıra məşhur yazıçı və şairlərin anadan
olma və ya vəfat etmə (Migel de la Servantesin, Vilyam Şekspirin, Moris Dryüonun,
İnka Qarsilaso de la Veqa, Vladimir Nabokovun, Azərbaycanın məşhur sərkərdəsi,
artilleriya üzrə dərsliklərin müəllifi general Şıxlinskinin) tarixi ilə bağlıdır.
Azərbaycan
xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev ədəbiyyatımızın,
mədəniyyətimizin qorunması, eləcə də, kitab nəşri və müəlliflik hüquqlarının qorunması sahəsində ardıcıl tədbirlər görmüş-

dür. Ulu Öndərin qayğısı ilə Azərbaycanda
mətbəə və nəşriyyatlar yenidən qurulmuş, kitab nəşri ilə əlaqədar nəşriyyatların
maddi-texniki bazası yaxşılaşmış, yaradıcı insanlara qayğı və diqqət artırılmış, kitab nəşri və müəlliflik hüququ sahəsində
zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. 1996-cı ildə “Müəlliflik hüququ və
əlaqəli hüquqlar haqqında”, 1998-ci ildə
“Kitabxana işi haqqında”, 2000-ci ildə
“Nəşriyyat işi haqqında”, 2003-cü ildə
“Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüququnun qorunması haqqında”, 2012-ci
ildə “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı
və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunlarının qəbul edilməsi bu sahənin inkişafına öz təsirini göstərmişdir. 1996-cı ildən
isə ölkəmiz Ümumdünya Əqli Mülkiyyət
Təşkilatının üzvü, Ədəbi-bədii əsərlərin
qorunması haqqında Bern Konvensiyasına və Müəlliflik hüququ haqqında Ümumdünya Konvensiyasına daxil olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan
Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq
edilməsi haqqında, “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında” Sərəncamları, eləcə
də, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Müəllif
Hüquqları Agentliyinin fəaliyyətinin
təmin edilməsi haqqında” 6 sentyabr
2017-ci il tarixli Fərmanı müəllif hüquqları sahəsində uğurlu və sistemli tədbirlərin
həyata keçirilməsinə səbəb olmuşdur.

•
•
•
•
•
•

Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü (03.05.1993)
Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi Günü (05.05.1992)
Şuşa şəhəri “Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtı” elan edilmişdir
(07.05.2021)
Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı olmuşdur (10.05.2012)
Bеynəlxalq Muzеylər Günü (18.05.1977)
Müstəqillik Günü (28.05.1918)
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Cıdır düzündə bitən Xarıbülbül çiçəyi indi dillər dastanıdır. Formasına görə
təbiətin möcüzəsi olan bu çiçək hazırda bütün Qarabağın, o cümlədən Şuşanın
rəmzinə çevrilib. İlk dəfə 1989-cu ildə məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Şuşada keçirilmiş “Xarıbülbül” beynəlxalq festivalı bu
çiçəyi də, onun ifadə etdiyi mənanı da xeyli dərinləşdirib populyarlaşdırdı. Bir
ildən sonra, 1990-cı ildə festival beynəlxalq status alaraq mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini verməyə başladı. Festivalda Avropadan və Orta Asiya respublikalarından ilk xarici qonaqlar iştirak etdilər. Beynəlxalq
mədəniyyət təşkilatlarının bu gərəkli musiqi yarışmasına diqqət yetirməsinin
nəticəsi idi ki, 1991-ci ildə keçirilən üçüncü “Xarıbülbül” festivalı böyük coşğuya
səbəb oldu. Həmin tədbirə 25 ölkədən, o cümlədən ABŞ və Avstraliyadan təxminən
300 nəfər sənətçi qatıldı. Həmin dövrdə bu, sonuncu festival oldu, çünki 1992-ci il
mayın 15-nə planlaşdırılmış 4-cü festival Şuşanın işğalı səbəbindən baş tutmadı.
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibədə Azərbaycan Ordusu qeyri-adi taktika və əlbəyaxa döyüşlə Şuşanı işğaldan azad edərək
30 ildən sonra “Xarıbülbül”ü yenidən Cıdır düzünə qaytardı. Ölkə başçısı İlham Əliyevin mayın 7-də Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edən
sərəcamından beş gün sonra dağlar qoynundakı şəhər çoxdan bəri həsrətində
olduğu doğma musiqinin sədalarına büründü. Azərbaycan məmləkətimizin
döyünən ürəyi olan Şuşada keçirdiyi ikigünlük “Xarıbülbül” festivalı ilə Qarabağa sahiblik hissini, o torpaqlara ruhi-mənəvi bağlılığını, qurub-yaratmaq
əzmini, eləcə də ölkədə yaşayan xalqların birlik və həmrəyliyini nümayiş etdirdi.
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Gürcü yazıçısı Seretelli Georgi Yefimoviçin (26.05.1842-24.01.1900)
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Xalq artisti, müğənni Rzayeva Həqiqət Əli qızının
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Kitabxanaşünas-alim, pedaqoji elmlər namizədi Kazımov Rasim
Əhməd oğlunun (18.05.1932-18.02.2018) anadan olmasının 90 illiyi....................341a

Teatr. Kino
Хаlq аrtisti, aktyor Abbasov Ələddin Aslan oğlunun
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Əsgər Zərbaliyev Ziyad Nəriman oğlunun (19.05.2002-20.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................367
Gizir Hümbətov Ruslan Səlim oğlunun (20.05.1987-05.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................368
Əsgər Cəbrayılov Ağacan Zakir oğlunun (20.05.2002-10.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................369
Əsgər Məlikməmmədov Elvin Elçin oğlunun (20.05.2002-04.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................369
Əsgər Nurməmmədov Nurlan Niyazi oğlunun (20.05.2002-13.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................370
Əsgər Səfərov Maarif Mikayıl oğlunun (21.05.1997-20.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................370
Əsgər Yusifov Taleh Valeh oğlunun (21.05.1992-03.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................371
MAHXHHQ əsgər Həsrətov Elməddin Sərdar oğlunun
(21.05.1997-02.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................371
Polkovnik-leytenant Baxşəliyev Qərib İnqilab oğlunun
(22.05.1977-03.11.2020) anadan olmasının 45 illiyi................................................372
Gizir Əzimov Cavanşir Calal oğlunun (23.05.1997-04.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................373
MAHHXHQ əsgər Tağıyev Allahverdi Əkbər oğlunun
(24.05.1992-27.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................373
MAHHXHQ çavuş Abbasov Asim Rasim oğlunun
(26.05.1987-28.09.2020) anadan olmasının 35 illiyi...............................................374
MAHHXHQ baş gizir Yunisov Ramil Qardaşxan oğlunun
(26.05.1977-08.11.2020) anadan olmasının 45 illiyi...............................................374
Əsgər Cəfərov Mirmuraz Mirbaba oğlunun (26.05.1997-26.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................375
Əsgər Nəbiyev Yusif Elton oğlunun (27.05.2002-09.10.2020 )
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................375
Əsgər Qasımov Həsən Şöhrət oğlunun (27.05.1997-27.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................376
Əsgər İbrahimov Rafael Emin oğlunun (28.05.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................376
MAHHXHQ çavuş Süleymanov Rauf Allahverdi oğlunun
(29.05.1987-05.10.2020) anadan olmasının 35 illiyi...............................................377
Əsgər Ağayev Əmirağa Mahir oğlunun (29.05.2002-11.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................377
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MAHHXHQ kiçik çavuş Hüseynli İbrahim İsa oğlunun
(30.05.1992-19.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................378
MAHHXHQ əsgər İsaxlı Anar Rəsul oğlunun
(30.05.1997-20.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................378
Əsgər Məmmədli Kənan Vəfadar oğlunun (30.05.2002-30.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................379
Əsgər Şıxızadə Tural Ətraf oğlunun (30.05.2002-13.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................379

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
Görkəmli siyasi xadim, diplomat, hüquqşünas Topçubaşov Əlimərdan bəy
Ələkbər oğlunun (04.05.1862-08.11.1934) аnаdаn оlmаsının 160 illiyi..................380
İctimai xadim Əlizadə Məsud Ağamehdi oğlunun (20.05.1932-27.07.1968)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi
General-mayor, Əməkdar hüquqşünas Novruzov Abbasəli Ramazan
oğlunun (24.05.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi.....................................................381
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi Orucov Sabit Atabala
oğlunun (31.05.1912-20.04.1981) anadan olmasının 110 illiyi...............................382

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Filologiya elmləri doktoru, professor, ədəbiyyatşünas Mirzəyev Knyaz
İbrahim oğlunun (01.05.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Yаzıçı, mааrifçi və tеаtr хаdimi Adıgözəlov Əsgər аğа Haqverdi bəy oğlunun
(Əsgər аğа Gоrаni) (03.05.1857-09.03.1910) аnаdаn оlmаsının 165 illiyi.............383
Əməkdar jurnalist, ədəbiyyatşünas Novruzov Şövqi Heydər oğlunun
(03.05.1937-14.01.2000) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi
Əməkdar artist, diktor Hüseynov Hicran Soltan oğlunun
(06.05.1942-01.03.2013) anadan olmasının 80 illiyi
Maarifçi-alim, ictimai xadim Mirzə Məhəmmədəli xan Sadıq oğlu
Tərbiyətin (26.05.1877-17.01.1940) anadan olmasının 145 illiyi............................384

Geologiya. Coğrafiya
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Babayev Nəriman
İbadulla oğlunun (15.05.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi
AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Quliyev İbrahim Səid oğlunun
(23.05.1947) anadan olmasının 75 illiyi...................................................................385

Fizika. Riyaziyyat. Astronomiya
AMEA-nın müxbir üzvü, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Əməkdar müəllim
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İbrahimov Vaqif Rza oğlunun (09.05.1947) anadan olmasının 75 illiyi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Zamanov Asəf Dağbəyi
oğlunun (10.05.1957) anadan olmasının 65 illiyi.....................................................386

Kimya. Biologiya. Tibb
Əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Sultanov Həsən
Abbas oğlunun (09.05.1932) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi
Akademik Qəniyev Məmmədtağı Qasım oğlunun (09.05.1907-24.05.1979)
anadan olmasının 115 illiyi
Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor Fərəcova Kübra Yəhya
qızının (16.05.1907-1988) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü, zoologiya-ixtiologiya elmləri sahəsində
mütəxəssis Əbdürrəhmanov Yusif Ələkbər oğlunun (18.05.1912-30.11.1977)
аnаdаn оlmаsının 110 illiyi
Akademik, həkim-uroloq Cavadzadə Mirməmməd Cavad oğlunun
(18.05.1927-07.08.2008) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi...............................................387
Akademik, kimyaçı Zeynalov Bahadır Qasım oğlunun
(20.05.1917-27.02.1995) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü Qarayeva Ninel İsrafil qızının
(25.05.1932-05.04.2017) anadan olmasının 90 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü Musayev Səlim Hüseynpaşa oğlunun
(29.05.1937-10.04.2010) anadan olmasının 85 illiyi
Akademik, kimyaçı Quliyev Əli Musa oğlunun (31.05.1912-29.01.1989)
аnаdаn оlmаsının 110 illiyi

Texnika. Mühəndis işi
Texnika elmləri doktoru, professor Hümbətov Həsən Həşim oğlunun
(02.05.1937) anadan olmasının 85 illiyi

İdman
Yunan-roma güləşi üzrə üçqat dünya çempionu, SSRİ və Avropa çempionu
Allahverdiyev Məhəddin İsmayıl oğlunun (08.05.1962) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi

Digər tarixi hadisələr
Beynəlxalq Günəş Günü (03.05.1978)
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü (03.05.1993)
Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi Günü (05.05.1992)..........................388
“Xalçaçı günü” peşə bayramı (05.05.2016)
Şuşa şəhəri “Azərbaycanın Mədəniyyət paytaxtı” elan edilmişdir (07.05.2021)
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Ümumdünya Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Günü (08.05.1953)
Faşizm üzərində Qələbə Günü (09.05.1945)............................................................389
Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı olmuşdur (10.05.2012)......................................390
Qazax rayonunun Qızıl Hacılı kəndi işğal olunmuşdur (11.05.1992)
Beynəlxalq İqlim Günü (15.05.1992)
Bеynəlxalq Ailə Günü (15.05.1994)
Ümumdünya Telekommunikasiya və İnformasiya Cəmiyyəti Günü (17.05.2006)
Beynəlxalq Elektronrabitə Günü (17.05.2006)
Bеynəlxalq Muzеylər Günü (18.05.1977)................................................................391
“Bəhlul” satirik jurnalının nəşrinin (19.05.1907) 115 illiyi.....................................392
Azərbaycan Avropada adi silahlar haqqında konvensiyaya qoşulub (19.05.1997)
Ümumdünya Metrologiya Günü (20.05.1875)
“RUH” Azərbaycan Jurnalistlərinin Müdafiəsi Komitəsi yaranıb (20.05.1992)
Dialoq və İnkişaf Naminə Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik Günü (21.05.2003)
Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü (22.05.2000)
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Əməkdaşlarının
Peşə Bayramı Günü (23.05.2007)
Аzərbаycаn Dövlət Himninin qəbul оlunmasının (27.05.1992) 30 illiyi.................393
Ümumdünya Balıqçılıq Günü (27.06.1985)
Müstəqillik Günü (28.05.1918)................................................................................394
Prezident Heydər Əliyev “İncəsənət xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” fərman imzalamışdır (28.05.2002)
Ağdam Sənaye Parkının yaradılması haqqında fərman imzalanmışdır (28.05.2021)
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü (31.05.1987)
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Milli ədəbiyyat

130
5 illiyi

Ədəbiyyat
Axundzadə, A. Varislər: Anar
Axundzadə: “67 ildən sonra Əhməd Cavadın əmanəti
bizə çatdı” /Anar Axunzadə;
söhbətləşdi: Əyyub Qiyas//
Ədəbiyyat qəzeti.– 2020.– 17
oktyabr.– S.16-17; İrəvanlı,
M. Gəlin Əhməd Cavad
Axundzadəni xatırlayaq /M.
İrəvanlı //Türküstan.– 2021.–
16-22 fevral.– S.11; Mehdi,
A. Şanlı Vətənin qəhrəman
övladı: Dövlətçilik tariximizin mahir təbliğatçısı olan
Əhməd Cavad] /A.Mehdi //
Azad Azərbaycan.– 2020.– 15
oktyabr.– S.9; Su çərşənbəsi
/Ə.Cavad //Azərbaycan.–
2021.– 23 fevral.– S.7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2021/
fevral/735736.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/turkustan/2021/
fevral/734590(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2020/
oktyabr/30(meqale).pdf

Əhməd Cavad
1892-1937
Axundzadə Cavad Məhəmmədəli
oğlu (Əhməd Cavad) 1892-ci il may
ayının 5-də Şəmkir rayonunun Seyfəli
kəndində anadan olmuşdur. 1902-1909cu illərdə, on yaşında Gəncə şəhərindəki
ruhani məktəbinə getmişdir. Məktəbdə
yeddi il oxumuş, sonralar Gəncədə,
Bakıda, Qubada müəllimlik etmişdir.
1922-1927-ci illərdə Azərbaycan Ali
Pedaqoji İnstitutunun tarix və filologiya fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. 1920-1922-ci illərdə Quba Xalq
Maarif şöbəsinin müdiri, 1930-1933cü illərdə Gəncədə Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunda Azərbaycan
və rus dilləri kafedrasında müəllim,
dosent, kafedra müdiri, 1934-cü ildə
Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının
Tərcümə şöbəsində redaktor, 19351936-cı illərdə “Azərbaycanfilm” studiyasında Sənədli filmlər şöbəsinin
müdiri
vəzifələrində
işləmişdir.
Əsrin əvvəllərində Türkiyənin düşdüyü ağır vəziyyət bir türk övladı
kimi Əhməd Cavadı ciddi narahat etmişdir. O, könüllü əsgər kimi köməyə
getmiş, Türkiyənin müstəqilliyi uğrunda türk qardaşları ilə çiyinçiyinə vuruşmuşdur. Birinci Dünya müharibəsi zamanı, 1915-ci ildə
Türkiyədə rus və erməni istilasına, özbaşınalığına qarşı çıxaraq “Azərbaycan
xeyriyyə cəmiyyəti” vasitəsilə vaxtaşırı türk xalqına kömək göstərmişdir.
Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasını sevinclə qarşılayan Ə.Cavad
müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, əməli

Şair
işi, bədii yaradıcılığı ilə xalqının
xoşbəxtliyi, azadlığı üçün əlindən gələni
əsirgəməmişdir.
Yaradıcılığa 1913-cü ildən şeirlə
başlayan şairin 1916-cı ildə “Qoşma” adlı ilk kitabı çapdan çıxmışdır. 1919-cu ildə isə “Dalğa” adlı kitabı nəşr olunmuşdur. Onun məşhur
“İstiqlal uğrunda şeirlər” kitabı 1928ci ildə İstanbulda çap edilmişdir.
İlk yaradıcılığında mücərrəd romantizm əsas yer tutmuşdur. Sovet
dövründə yazdığı “Biz qardaş deyilikmi”, “Kür”, “Pambıq dastanı”, “At bu
çadranı”, “Bayram”, “Mən olaydım”,
“Gürcüstan” və s. şeirlərində yeni həyat,
vətənpərvərlik, xalqlar dostluğu ustalıqla tərənnüm olunmuşdur. Əsərləri lirizmi, yüksək şeiriyyəti, ahəngdarlığı,
bədii obrazlılığı ilə seçilmişdir.
V.Şekspirin “Otello” faciəsini,
Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” poemasını Azərbaycan
dilinə
tərcümə
etmişdir.
Azərbaycanı müstəqil, doğma xalqını xoşbəxt görmək istəyən Əhməd Cavad, haqsız olaraq 1937-ci il oktyabr
ayının 12-də repressiyanın qurbanı olmuş, həbs edilmiş, dəhşətli işgəncələrə
məruz qalmış və güllələnmişdir.
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Milli ədəbiyyat

85
10 illiyi

Ədəbiyyat

Musa Yaqub
1937-2021
Musa Səfiməmməd oğlu Yaqubov 1937-ci il may ayının 10da
İsmayıllı
rayonunun
Buynuz kəndində anadan olmuşdur.
Musa Yaqub Göyçay pedaqoji
məktəbini bitirdikdən sonra 1957-1958ci illərdə Tircan kənd orta məktəbində,
1958-1967-ci illərdə isə Buynuz kənd
ibtidai məktəbində müəllim və müdir
işləmişdir. 1967-1973-cü illərdə ADUnun filologiya fakültəsində qiyabi təhsil
almışdır. Həmin illərdə Buynuz kənd 8
illik məktəbinin müdiri olmuşdur. Bakıya köçəndən sonra Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında bədii ədəbiyyatı
təbliğ bürosunda direktor müavini,
1974-1978-ci illərdə “Azərbaycan”
jurnalında poeziya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. İsmayıllı rayonunda çıxan “Zəhmətkeş”
qəzetinin
redaktoru
olmuşdur.
Ədəbi fəaliyyətə 1957-ci ildə
“Azərbaycan” qəzetində çap olunan
“İki qəlb, iki dünya” poeması ilə başlamışdır. Yarpaqlar oxuyur (1966), Bu
məhəbbət yaşadır məni (1966), Bu
məhəbbət yaşadır məni (1970), Mənim
kainatım (1973), Üzü bəri baxan dağ-

Şair
lar (1977), Yaxşı ki, sən varsan (1979),
Bir sim üstə (1983), İki qəlbin işığı
(1985), Mənim sevgi taleyim (1988),
Ürəyimdə yerin qaldı (1992), Nanə
yarpağı (1996), Payızdan yaza yol varmı (1999), Ruhumla söhbət (2000), Bu
dünyanın qara daşı göyərməz (2007),
Dövrün dəyirmanı (2012) şerlər və
poemalar kitablarının müəllifidir.
Moldovada Sovet ədəbiyyatı, Ukrayna və Özbəkistanda Azərbaycan
ədəbiyyatı günlərində və digər ümumittifaq tədbirlərində iştirak etmişdir. Azərbaycan KP İsmayıllı rayon
komitəsinin büro üzvü, rayon xalq deputatları Soveti ticarət və məişət xidməti
daimi komissiyasının sədri olmuşdur.
İsmayıllı rayon Xalq Deputatları Sovetinin deputatı seçilmişdir. M.F.Axundov
adına mükafata layiq görülmüşdür.
Musa Yaqub 24 may 2019-cu ildə
“Azərbaycan Respublikasının Xalq
şairi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Xalq şairi Musa Yaqub 2021-ci il
may ayının 7-də vəfat etmiş, doğulduğu Buynuz kəndində dəfn edilmişdir.

İki qəlbin işığı: şeirlər /Musa Yaqub Səfi Məmməd oğlu.– Bakı: Gənclik, 1985.– 121, [3] s.
Nanə yarpağı: Şerlər və lirik poemalar /M.Yaqub; Red.: Şirindil.– Bakı: Sabah, 1996.– 388 s.
Ürəyimdə yerin qaldı: Şerlər və lirik poemalar /M.Yaqub; Red. Z. Şahsevənli.– Bakı: Gənclik, 1992.– 168 s.
Bədəlzadə, Ağasən. Musa Yaqub poeziyasının estetik meyarları /A.Bədəlzadə //Ədəbiyyat qəzeti.– 2020.– 22 fevral.– S.24.
Musa Yaqub yaradıcılığı Türkiyənin ədəbiyyat portalında //Mədəniyyət.– 2020.– 6 noyabr.– S.8.
Yaqub, M. Xalq şairi Musa Yaqub: “Həmişə sözümü yerində və zamanında demişəm” /M.Yaqub; müsahibəni apardı: T.Turan //Türküstan.– 2020.– 25
fevral.– 2 mart.– S.22.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2020/fevral/704009.JPG
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Kitabxanaşünaslıq.Biblioqrafiya

90
18 illiyi

Ədəbiyyat
Kitabxana işçisinin məlumat
kitabı / A.A.Xələfov,
R.Ə.Kazımov, E.M.Bədəlov;
rəy ver. F.Əliyev.–Bakı:
Azərnəşr,1986.–286, [2] s.
Kitabxana işinin iqtisadiyyatı: dərs vəsaiti / R. Kazımov;
elmi red. A. Xələfov.–Bakı:
Bakı Universiteti nəşriyyatı,
2004.–88 s.
Baxşəliyev, Z. Kitaba bağlanan ömür / Z.Baxşəliyev,
N.İsmayılov // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.–2002.–№ 1.–S.113-116.
Kazımov Rasim Əhməd oğlu
// Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi,
M.F.Axundzadə adına Milli
Kitabxana.–Bakı, 2015.–
S. 330-331.

Rasim Kazımov
1932-2018
Kitabxanaşünas-alim
Rasim Əhməd oğlu Kazımov 1932ci il mayın 18-də Bakı şəhərində tanınmış ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Atası və qohumları 1930-cu
illərdə repressiya edilmiş, o, nənəsinin
himayəsində böyümüşdür. 1950-ci
ildə 44 saylı orta məktəbi gümüş medalla bitirmiş, həmin il Moskva Kitabxanaçılıq İnstitutunun biblioqrafiya şöbəsinə daxil olmuşdur. İnstitutu
bitirdikdən sonra 1954-cü ildə Bakı
Kitabxanaçılıq Texnikumuna müəllim
göndərilmişdir. R.Kazımov Moskva Mədəniyyət İnstitutunu bitirən ilk
azərbaycanlı mütəxəssisdir. 1957-ci
ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan
Dövlət Kitabxanasının biblioqrafiya şöbəsinə (indiki Azərbaycan Milli Kitabxanasının biblioqrafik və elektron informasiya xidməti şöbəsi) müdir
təyin edilmiş, qısa müddətdə elmi katib, sonra isə elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifələrinə yüksəlmişdir.
R.Kazımov 1962-ci ildə AMEA-nın
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1970-ci ildə
namizədlik dissertasiyası müdafiə
edərək, pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1965-1976-cı
illərdə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasına rəhbərlik etmişdir. 1976-cı
ildən ömrünün sonunadək S.M.Kirov
adına ADU-nun (indiki Bakı Dövlət
Universitetinin)
kitabxanaşünaslıq kafedrasında dosent işləmişdir.
“Azərbaycan Respublika Kitab Palatası: yaddaş 1925-1965” (1965), “Kitabxana işçisinin məlumat kitabı” (1986,
həmmüəllif), “Kitabxana işinin iqtisadiyyatı” (2004) və s. 10-dan artıq kitabın, dərslik və dərs vəsaitinin, 80-dən
artıq elmi məqalənin müəllifidir. Bir
sıra xarici ölkələrdə (Gürcüstan, Rusi-

ya, Latviya, Belarus və s.), beynəlxalq
konfranslarda iştirak etmiş və kitabxana işinin aktual mövzuları üzrə çıxışlar etmişdir. Azərbaycan kitabxanaçılar
Cəmiyyətinin sədr müavini vəzifəsində
çalışmışdır. Xidmətlərinə görə “Əmək
şücaətinə görə” və “Əmək veteranı”
medalları ilə, SSRİ Elmlər Akademiyasının, Mədəniyyət Nazirliyinin və
Həmkarlar İttifaqının fəxri fərmanları
və diplomları ilə təltif edilmişdir.
Rasim Kazımov 2008-ci il fevralın 18-də vəfat etmişdir. R.Kazımovun
kitabxanaçılıq peşəsinin statusunun
yüksəldilməsi, gənc tədqiqatçıların
yetişdirilməsi, respublikamızda kitabxana işinin inkişaf konsepsiyasının elmi əsaslarla işlənməsi sahəsində
çox böyük xidmətləri olmuşdur.
Rasim Kazımovun şəxsi kolleksiyası alimin vəfatından sonra 2008-ci
ildə ailəsi tərəfindən MEK-ə hədiyyə
edilmişdir. Kolleksiyaya 1954-2007ci illərdə nəşr olunmuş 245 ədəbiyyat
daxildir. Kolleksiya həm azərbaycan,
həm də rus dillərində kitabxana işinin müxtəlif istiqamətlərini özündə
əks etdirən ədəbiyyatlardan ibarətdir.
2017-ci ilin may ayında AMEA
Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (MEK)
təşkilatçılığı ilə görkəmli kitabxanaşünas-alim Rasim Kazımovun 85 illik
yubileyinə həsr olunmuş konfrans keçirilmişdir. Mərkəzi Elmi Kitabxananın
təşəbbüsü ilə R.Kazımovun həyatı, elmi
və pedaqoji fəaliyyətini əks etdirən biobiblioqrafik göstərici çap olunmuşdur.
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Milli ədəbiyyat
160 Mirzə Ələkbər Sabir
30 illiyi 1862-1911

Ədəbiyyat
Hophopnamə /M.Ə.Sabir;
tərt. ed., müqəd. və qeyd.
müəl. A.Bayramoğlu; naşir B.Axundov; elmi
red. T.Kərimli; rəssam
A.Hüseynov; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.– Bakı: Təhsil, 2012.–
549 s.; Eminalıyev, E.M.
Mirzə Ələkbər Sabir: həyatı
vəsənəti /E.M.Eminalıyev;
elmi red. B.Nəbiyev.– Bakı:
[s.n.], 2012.– 175 s.; Mirzə
Ələkbər Sabir - 150: biblioqrafiya /Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. M.Həsənova,
G.Misirova; ixtisas red. və
burax. məs. K.Tahirov; red.
M.Vəliyeva.– Bakı, 2012.–382
s.; Mirza Alakbar Sabir, satiric poet, 1862-1911 /Ministry
of Culture and Tourism Republic of Azerbaijan; consulting V.Bahmanli; publishing
M.Khan; trans. K.Nasibova;
editor N.Jabbarli, J.Huseynov;
design T.Farzi; art V.Saftarov.–
Baku: Khan, 2015.– 36 p.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Mirzə_Ələkbər_Sabir

Mirzə Ələkbər Zeynalabdin oğlu
Tahirzadə (M.Ə.Sabir) 1862-ci il may
ayının 30-da qədim Şamaxı şəhərində
anadan olmuşdur. Balaca Ələkbər 1874cü ildə 12 yaşına qədər dini düzgün anlamayan və təbliğ etməyən mövhumatçıların yanında oxumuş, sonra Seyid
Əzimin açdığı yeni üsullu məktəbə
keçmişdir. Bu məktəb onun üçün faydalı olmuş, xüsüsilə biliyinin və şairlik
istedadının inkişafına kömək etmişdir.
Müəllimi Ələkbərə fars dilindən şeirlər
tərcümə etdirir, sonra bu tərcümələri
oxuyub ona məsləhətlər verir, məktəbli
şairin yaradıcılıq həvəsini artırırdı.
Sabir bədii yaradıcılığa kiçik yaşlarında, Seyid Əzim Şirvaninin
məktəbində oxuduğu zaman başlamış,
ilk şeirlərini Şərqin Firdovsi, Sədi, Füzuli kimi böyük klassiklərinin təsiri
ilə qəzəl janrında əsasən, mədhiyyə,
növhə, mərsiyə yazmışdır. Bir müddət
ziyarət adı ilə Aşqabad, Buxara,
Səmərqənd, Mərv, Səbzəvar, Xorasan şəhərlərində yaşayıb, özbək və
türkmən ziyalıları ilə yaxından tanış
olması, həyat müşahidələrini, bilik və
məlumatlarını zənginləşdirmişdir. XIX
əsrin axırı və XX əsrin əvvəllərində
C.Məmədquluzadə, F.Köçərli, A.Səhhət, S.M.Qənizadə və b. ilə dostluğu,
qabaqcıl ictimai ideyaların təsiri onun
yaradıcılıq inkişafına ciddi təkan vermişdir. Milli oyanışa nail olmağın yolunu şair elmə və təhsilə yiyələnməkdə,
özünüdərketmədə, maariflənməkdə görürdü. Ona görədir ki, M.Ə.Sabirin ya-

Şair

radıcılığında məktəb, maarifçi ziyalı, məktəbə gedən uşağa, elmə, təhsilə
köhnəpərəst münasibətin tənqidi mühüm yer tutur. Onun bu mövzuda yazdığı yüzlərlə şeiri Azərbaycan
ədəbiyyatında
satirik-demokratik
janrın ən gözəl nümunələridir.
Sabir yaradıcılığının ən yetkin və məhsuldar dövrü “Molla
Nəsrəddin”
jurnalında
iştirak etdiyi, 1906-1911-ci illərdir.
M.Ə.Sabir 1911-ci il iyul ayının
12-də qaraciyər xəstəliyindən vəfat
etmiş, Şamaxıdakı “Şahi-Xəndan”
xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.
Sabirin əsərlərinin külliyyatı ilk
dəfə olaraq vəfatından sonra, 1912ci ilin axırlarında “Hophopnamə” adıaltında çapdan çıxmışdır. Kitaba ad
seçərkən Abbas Səhhət şairin “Molla Nəsrəddin”də işlətdiyi ilk gizli
(Hop-hop) imzasını əsas götürmüşdür.
Şairin adı Azərbaycan xalqı tərəfindən əbədiləşdirilmiş, adına kitabxanalar açılmış, Şamaxıda ev-muzeyi yaradılmış, 100 illiyi
münasibətilə poçt markası buraxılmışdır. Bakıda Sabir adına kütləvi kitabxana uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir.
1958-ci ildə Bakının mərkəzi
küçələrinin
birində
heykəltəraş
M.Qaryağdının yaratdığı M.Ə.Sabirin
yeni heykəli əvvəllər burada qoyulmuş abidəni əvəz etmişdir.
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Musiqi. Opera. Balet
105 Əliağa Quliyev
illiyi 1917-1998
9

Ədəbiyyat
Azəri, L.Tarzən-komandir:
1941-ci ildə Xarkov olimpiadasında birinci olan ansamblın rəhbəri Əliağa Quliyev adı
üstündə yazılmış saatla təltif
edilib /L.Azəri // Mədəniyyət
.–2020.– 24 aprel.– S.5

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əliağa_Quliyev
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
aprel/709407.htm
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Əliağa Eyvaz oğlu Quliyev 1917ci il may ayının 9-da Bakıda anadan olmuşdur.
1934-cü ildə Ə.Quliyev Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin
tar sinfinə qəbul olunmuş, birinci kursda oxuyarkən Üzeyir bəyin təşkil etdiyi gənc istedadlar - tarzənlər arasında
müsabiqədə iştirak etmiş, yeni yaradılan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə işə
qəbul olunmuşdur. 1936-cı ildə
Ə.Quliyev Opera teatrında və radionun
orkestrində daimi işləməyə başlamışdır.
1937-ci ildə böyük uğurla qarşılanan “Koroğlu” operasının premyerasında, 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı
və incəsənəti ongünlüyündə tar ifaçısı kimi ansamblda ifa etmişdir.
1939-cu ildə konservatoriyanın xordirijorluq fakültəsinə qəbul edilən gənc
tarzən İkinci Dünya müharibəsinin
başlanması ilə təhsilini yarımçıq qoyub cəbhəyə yola düşmüşdür.
1946-cı ildə vətənə qayıdanda döyüşlərdə göstərdiyi şücaətlərə
görə Əliağa Quliyev I və II dərəcəli
“Böyuk Vətən müharibəsi”, “Qırmızı Ulduz” ordenləri, iki “Döyüş xidmətlərinə görə” medalı və mükafatlara layiq görülmüşdür.
Əhməd Bakıxanovun ansamblında əsl məktəb keçən tarzən 1951-ci
ildə yeni bir ansambl yaratmış, Paris, Marsel, Neapol, İstanbul, Ankara, Varşava, Praqa, Qahirə, Tehran,
Dehli, Cakarta, İsgəndəriyyə və baş-

Tarzən
qa şəhərlərdə çıxışları ilə Azərbaycan
musiqisini dünyada təbliğ etmişdir.
Əliağa Quliyev 1971-ci ildə Moskvada Ümumdünya musiqi konqresində,
1973-cü ildə Alma-Atada Asiya
ölkələri xalqlarının musiqi festivalında, 1983-cü ildə “Daşkəndin qızıl payızı” müsabiqəsində, UNESCOnun xətti ilə keçirilən bir çox
tədbirlərdə Azərbaycanın milli musiqi mədəniyyətini ləyaqətlə təmsil etmişdir. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və
Məcnun” operasının radio yazılışını solo
tarda müşayiət edən məşhur sənətkar,
həm də bir sıra mahnıların müəllifidir.
Onun “Dağlar”, “Alyanaq”, “Vüsal” kimi populyar nəğmələrini tanınmış müğənnilər ifa ediblər. Əliağa Quliyev həm də fəal ictimaiyyətçi idi.
Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında partiya təşkilat katibi, Azərbaycan Dövlət Qastrol - Konsert Birliyi Həmkarlar
Təşkilatının
sədri
olmuşdur.
Onun
Azərbaycan
musiqisinin təbliğində xidmətləri dövlətimiz
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
Azərbaycanın
“Əməkdar
artist”, sonra isə “Xalq artisti”
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Əliağa Quliyev 1998-ci il yanvar ayının 11-də vəfat etmişdir.

MAY

Musiqi. Opera. Balet
115 Səid Rüstəmov
illiyi 1907-1983
12

Ədəbiyyat
Rzayeva, G. Səid Rüstəmov
yaradıcılığının Azərbaycan
musiqi mədəniyyətində rolu
/G.Rzayeva.– Bakı: Gənclik,
2015.– 119 s.; Abdullayeva, Z. Səid Rüstəmov: həyat
və yaradıcılığı //Abdullayeva Z. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı: dərslik.–
Bakı, 2009.– H.II.– S.22-30;
Nəğmələri ilə ürəklərdə yaşayan böyük sənətkar: Xalq artisti Səid Rüstəmovun anadan
olmasından 113 il ötdü // Kaspi.– 2020.– 13 may.– S.12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Səid_Rüstəmov
http://www.anl.az/down/
meqale/kaspi_az/2020/
may/707764(meqale).pdf

Səid Əli oğlu Rüstəmov 1907-ci il
may ayının 12-də İrəvan şəhərində anadan olmuşdur. 1918-ci ildə İrəvanda baş
verən erməni təcavüzü zamanı ailəsi ilə
qaçqın düşmüş - Türkiyəyə, Gəncəyə,
Ağdaşa, sonra isə Bakıya köçmüşlər.
1921-ci ildə Bakı Müəllimlər Seminariyasında təhsil almış, ancaq
musiqiyə olan həvəsi 1924-cü ildə
onu Azərbaycan Musiqi Texnikumuna gətirmişdir. O, Xalq çalğı alətləri
şöbəsində məşhur tarzən Mirzə Mansur
Mansurovun sinfində oxumuş, Üzeyir
Hacıbəylidən not savadını öyrənmişdir.
1926-cı ildə Müəllimlər Seminariyasını bitirən S.Rüstəmov məktəbdə
pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduğu illərdə Pedaqoji İnstituta daxil olmuş və 1932-ci ildə oranı bitirmişdir.
Səid Rüstəmovun 1937-ci ildə nota
aldığı “Azərbaycan xalq rəqsləri”,
1938-ci ildə Cabbar Qaryağdının oxumasından “50 Azərbaycan xalq mahnısı”, həmin ildə “Aşıq mahnıları” adı ilə nəşr olunmuş 4 məcmuəsi
musiqi
folklorşünaslığının
inkişafında mühüm addım olmuşdur.
Səid
Rüstəmovun
pedaqoji fəaliyyətinin mühüm bir dövrü
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyası ilə bağlı olmuşdur.
Dahi Üzeyir Hacıbəyovun vəfatından
sonra Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri vəzifəsinə seçilməsi və 1953cü ilədək həmin postda ustad müəllimin
adına layiq çalışması həm də onun icti-

Bəstəkar
mai xadim kimi yetişməsini göstərirdi.
1946-cı ildə Səid Rüstəmov
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni ilə təltif
o l u n m u ş d u r.
Bəstəkar 1947-ci ildə Süleyman Rüstəmin mətni əsasında “Durna” musiqili komediyasını, 1961ci
ildə
Məhərrəm
Əlizadənin
librettosu əsasında “Rəisin arvadı”
musiqili komediyalarını yazmışdır.
Səid Rüstəmovun mahnı yaradıcılığı sahəsində böyük uğurları vardır. “Sürəyya”, “Neftçi qız”, “Həkim
qız”, “Sumqayıt”, “Mən sülhə səs
verirəm” mahnıları geniş dinləyici
kütləsi tərəfindən böyük rəğbətlə qəbul
olunmuşdur. “Ana məktəb”, “Dəstə
rəhbəri”, “Şaxta baba”, “Kəpənəyim”,
“Qaranquşum”, “Uşaq və buz” və s.
uşaq mahnılar bu gün də uşaq bağçalarında, məktəblərdə sevilə-sevilə oxunur.
Səid Rüstəmov 1938-ci ildə
Azərbaycan Respublukasının “Əməkdar incəsənət xadimi”, 1957-ci ildə
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına, 1951ci ildə isə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmuşdür. İki dəfə “Qırmızı
Əmək Bayrağı” və “Xalqlar Dostluğu” ordeni və bir sıra medallarla təltif
o l u n m u ş d u r.
Səid Rüstəmov 1983-cü il iyun ayının 10-da Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Musiqi. Opera. Balet
100 Rauf Hacıyev
1922-1995
15 illiyi

Ədəbiyyat

Rauf Soltan oğlu Hacıyev 1922ci il may ayının 15-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur.
1938-ci ildə Bakı Orta İxtisas Musiqi
Məktəbinin nəzəri-bəstəkarlıq şöbəsinə
daxil olmuşdur. 1940-cı ildə, 18 yaşında olarkən Mustafa Mərdanovun librettosu əsasında “Tələbələrin kələyi”
adlı musiqili komediyasını yazmışdır.
1941-ci
ildə
Rauf
Hacıyev
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuş, təhsilini yarımçıq
qoyaraq könüllü ordu sıralarına getmişdir. Ordudan tərxis olunduqdan
sonra, 1948-ci ildə yenidən Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuş və bir müddətdən sonra Moskva Dövlət Konservatoriyasına təhsilini
davam etdirmək üçün göndərilmişdir.
Rauf Hacıyev müxtəlif illərdə 150dən artıq mahnı bəstələmişdir. “Mənim
Azərbaycanım”, “Sevgilim”, “Lirik mahnı”, “Leyla”, “Bahar gəlir”,
“Məhəbbət haqqında mahnı” və onlarca bəstə onun yaradıcılığının nadir sənət nümunələri hesab olunur.
Rauf Hacıyev 15-dən artıq bədii
və sənədli filmə musiqi yazmış-

Bəstəkar
dır. Onların arasında “Əhməd haradadır?”, “Qara daşlar”, “Bir qalanın sirri”, “Mən rəqs edəcəyəm”
kinofilmlərinin adını çəkmək olar.
Rauf Hacıyevin axırıncı operettası Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr
olunmuş “Ordan-burdan” əsəridir.
1964-cü ildə M.Maqomayev adına
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında
direktor, 1965-ci ildə isə Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət naziri vəzifəsində çalışmışdır. Böyük
bəstəkar 1971-ci ildə xaricə işləməyə
getmiş, 1971-1975-ci illərdə Əlcəzair
Xalq Demokratik Respublikasında çalışan mədəniyyət qrupunun rəhbəri olmuşdur. 1976-cı ildən Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının katibi, 19791985-ci illərdə birinci katib, 1986-cı ildə
isə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının katibi
o l m u ş d u r.
1978-ci ildə “SSRİ Xalq artisti”
fəxri adına layiq görülmüş, “Lenin”,
“Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf
nişanı” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabr
ayının 19-da Bakıda vəfat etmişdir.

Zöhrabov, R. Rauf Hacıyev: monoqrafiya /R.F.Zöhrabov.– Bakı: Şur, 1993.– 24 s.
Aygün. Rauf Hacıyevin yaradıcılığı özünəməxsus cəhətləri ilə seçilib /Aygün // Üç nöqtə.– 2013.– 15 may.– S.13.
Əsgərova, Safura. Rauf Hacıyevin Əlcəzairdə keçirilən 50 illik yubileyində aparıcılıq edən azərbaycanlı xanım: Safura Əsgərova: “Raufun Əlcəzairin
musiqi həyatındakı xidmətləri çox böyükdür” /S.Əsgərova; müsahibəni apardı: F.Xəlilzadə // Kaspi.–2018.– 26 sentyabr.– S.15.
Sevgi bəstəkarı //Ekran-efir.– 2013.– 28 iyun.– S.4, 8.
Мирзоева, Э. Рауф Гаджиев /Э.Мирзоева; ред. А.Аббасов.– Москва: Ишыг, 1983.– 130 c.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Rauf_Hacıyev
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2018/sentyabr/607115.htm
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Musiqi. Opera. Balet
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1907-1969
20 illiyi
Həqiqət Əli qızı Rzayeva 1907-ci il
may ayının 20-də Lənkəran şəhərində
anadan olmuşdur. Şaqraq səsi ilə
Lənkəranda həvəskar xanəndə kimi tanınan atası Əlinin vaxtsız vəfatı ailəyə
çətin günlər yaşatmış, ailə üç uşaq anası Zinyət xanımın ümidinə qalmışdır.
Həqiqət ilk təhsilini maarifçi Teymur
bəy Bayraməlibəyovun qızı Məryəm
xanımın Lənkəranda, evində açdığı məktəbdə almışdır. 1923-cü ildə ali
təhsil almaq məqsədilə Bakıya gəlmiş
və Pedaqoji Texnikuma daxil olmuşdur.
Burada dram dərnəyinə də yazılmışdı.
Oynadığı tamaşalarda ara-sıra muğam
parçaları ifa edirdi. Həmin dövrdə Bakıda “Damğa” adlı satirik teatr açılmışdı. Aktyorluq həvəsi onu bu teatra
gətirir, bir çox tamaşalarda iştirak edir.
Həqiqət Rzayeva 1928-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının muğam şöbəsinə qəbul olunmuş, Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid
Şuşinski və Qurban Pirimov kimi
sənətkarlardan dərs almışdır. 1927-ci
ildə Müslüm Maqomayevin “Şah İsmayıl” operasında Ərəbzəngi rolu-

Müğənni
nu ilk dəfə olaraq 20 yaşlı Həqiqət
xanım oynamışdır. Sonralar eyni opera səhnəsində Ərəbzəngini, Leylini,
Əslini, həm də Şahsənəmi ifa etmişdir.
O, həm də pedaqoji fəaliyyət
göstərmiş, A.Zeynallı adına Bakı
Musiqi Məktəbində dərs demişdir.
1939-cu ildə Moskvada keçirilən
Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti
ongünlüyündə “Arşın mal alan” operasında Telli obrazını özünəməxsus
şəkildə ifa edən Həqiqət xanım tanınmış
tənqidçilərin, sənət adamlarının marağına səbəb olmuş, rəğbətini qazanmışdır.
1946-cı ildə görkəmli sənətkarın
əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, ona
“Xalq artisti” fəxri adı verilmişdir.
Həqiqət Rzayeva bir neçə bədii
filmdə çəkilmişdir. “Ögey ana”
filmində yaratdığı Qəmər xala obrazı bu gün də maraqla izlənilir.
Azərbaycan xalq mahnı və muğamlarını böyük məhəbbətlə sevən və
təbliğ edən görkəmli sənətkar 1969cu il avqust ayının 2-də, 62 yaşında vəfat etmişdir.
.

Ədəbiyyat
Cəfərov, C. Həqiqət Rzayeva /C.Cəfərov; [red. S.Dadaşov]; Azərbaycan Teatr Cəmiyyətinin Rəyasət Heyəti.– Bakı: Azərb. Teatr Cəmiyyəti, 1957.– 55 s.
Fərəcov, S. Fərqli xarakterlərin mahir ifaçısı /S.Fərəcov // Mədəniyyət.– 2015.– 3 iyun.– S. 15.
Həqiqət Rzayeva //Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında.– Bakı, 2004.– S.20-21.
Əsgərova, V. Həqiqət Rzayevanın opera yaradıcılığı /F.Əsgərova // Mədəni həyat.– 2013.– № 1/2.– S.52-54.
Fərəcov, S. Opera səhnəmizin Həqiqəti: “Unudulmayanlar” layihəsində Həqiqət Rzayeva xatırlandı /S.Fərəcov //Mədəniyyət.–2018.– 11 aprel.– S. 13.
Orucoğlu, Z. Bəstəkara həsr olunmuş tədbir /Z.Orucoğlu //Mədəniyyət.– 2020.–17 yanvar.– S.5.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Həqiqət_Rzayeva
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2018/aprel/585337.htm
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Aqşin Əlizadə
1937-2014
22 illiyi
Aqşin Əliqulu oğlu Əlizadə 1937ci il may ayının 22-də Bakıda anadan olmuşdur. 1962-ci ildə Bakı Konservatoriyasının Cövdət Hacıyevin
bəstəkarlıq sinfini bitirmişdir. 1962ci ildə tələbə olarkən yazdığı sonata Gənc Bəstəkarların I Ümumittifaq
Müsabiqəsində I dərəcəli diploma,
daha sonra yazdığı Birinci simfoniya “Zaqafqaziya Baharı” festivalında
I diploma layiq görülmüşdür. 16 simli alətlər üçün yazılan “Ekspressiya”
əsəri aleatorik və sonor texnikası üçün
maraqlı təcrübədir. “Bayatılar” əsəri
Azərbaycan musiqisində özünəməxsus
eksperiment olaraq, daha çox monodik xarakter daşıyır. Aqşin Əlizadənin
yaradıcılığının ümumi cəhətləri virtuoz etnoqrafizm, dərin fəlsəfi
ümumiləşdirmə, emosional genişlik,
konstuktivlik, şərqsayağı əlvan dekor və ciddi forma mütənasibliyidir.
Əsas əsərləri “Babək”, “Qаfqаzа
səyаhət” , “Ümid vаlsı” baletləri, 5 simfoniya, xor üçün “Bayatılar”, “Təntənə”,
“Azərilər” kantatası, “Ana torpaq”,
“Qədim lay-lay”, kamera orkestri üçün

Bəstəkar
“Pastoral”, “Aşıqsayağı”, “Cəngi”,
“Kənd süitası”, “Uşaq süitası”, fortepiano üçün sonata, “Dastan”, “Qədim
oyunlar”, “Portret”, xoreoqrafiq simfoniya musiqisevərlərə yaxşı tanışdır.
Aqşin Əlizadə 50-dən artıq bədii
filmə, cizgi filminə və tamaşaya musiqi yazmışdır.
1979-1985-ci illərdə Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin katibi, 1985-1990-cı illərdə birinci katibi olmuşdur. 30 ildən artıq Bakı Musiqi Akademiyasında, Y.Məmmədəliyev
adına Naxçıvan Universitetlərində və
Türkiyənin Van Universitetində dərs
deyən bəstəkarın musiqiçilər nəslinin
yetişməsində böyük xidmətləri olm u ş d u r.
1978-ci ildə Azərbaycan SSR
Dövlət mükafatına, 1987-ci ildə “Xalq
artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür.
1997-ci ildə “Şöhrət”, 2012-ci ildə
“Şərəf” ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli bəstəkar Aqşin Əlizadə
2014-cü il may ayının 3-də vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Aqşin Əlizadənin xor əsərləri: “Dirijorluq” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəyli ad. Bakı
Musiqi Akad.; tərt. ed. A.M.Qafulov; elmi red. G.İmanova.– Bakı: [s.n.], 2015.– 103 s.
Baxşıyeva, G. Aqşin Əlizadənin “Dastan əsərində janr-üslub və faktura xüsusiyyətləri /G.Baxşıyeva //Müasir mədəniyyətşünaslıq: elmi, metodiki, publisistik jurnal.– 2012.– №1(9).– S.51-55.
Tağızadə, A. İstedadla, zəhmətlə: (bəstəkar A.Əlizadə haqqında) //Tağızadə A. XX əsr Azərbaycan musiqisi: məqalə, oçerk, esse toplusu.– Bakı, 2011.–
S.135-138.
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Habil Əliyev
1927-2015
28 illiyi

Ədəbiyyat
Rəhimli, İ. Habil Əliyev
/İ.Ə.Rəhimli; [baş red. G.
Cəfərova; buraxıl. məsul
S. İsmayılova; dizayner
Z.Abbasov].– Bakı: ŞərqQərb, 2017.–143, [1] s.
Ol, Ə. Habil Əliyev ucalığı /Əjdər Ol.– Bakı: Nurlar,
2007.– 128 s.; Rəhimli, İ. Habil kaman /İ.Rəhimli.– Bakı:
İşıq, 1987.– 79 s.
Habil Əliyev - 80= Habil Aliyev - 80 /Heydər Əliyev Fondu; tərt. ed. B.Axundov;
mətnlərin müəl. M.Çəmənli;
tərc. B.Hacıyev; rəssam:
A.Ələkbərov, N.Zeynalov.–
[Bakı]: [Heydər Əliyev Fondu], [2008].– 94, [2] s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Habil_Əliyev

Habil Mustafa oğlu Əliyev 1927ci il may ayının 28-də Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olmuşdur. Ağdaşda orta məktəbi və eyni
zamanda yeddiillik musiqi məktəbini
bitirdikdən sonra Pedaqoji Texnikumda təhsil almışdır. 1952-1956cı illərdə Bakı Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin
kamança
sinfində
oxumuşdur.
O, ustad sənətkarlar - tarzən Qurban
Pirimov və xanəndə Xan Şuşinskidən
Azərbaycan xalq musiqisinin, muğamlarının bütün incəliklərini öyrənməklə
ifaçılıq sənətinin sirlərini dərindən
mənimsəmişdir.
Habil Əliyev əmək fəaliyyətinə
Nəcəf bəy Vəzirov adına Ağdaş Dövlət
Dram Teatrında başlamış, 1953-cü
ildən isə Bakıya gələrək, Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında muğam üçlüyündə
kaman ifaçısı olaraq fəaliyyət
göstərmişdir. 1956-1978-ci
illərdə
Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının, 1978-ci
ildən Azərbaycan Dövlət QastrolKonsert Birliyinin solisti olmuşdur.
Ötən əsrin 50-ci illərinin sonunda böyük sənət aləminə qədəm qoyduğu ilk vaxtlardan o, özünəməxsus
səs tembrinə malik kamançanın təsirli
avazına yeni guşələr, xallar və rənglər
qatmaqla imkanlarını görünməmiş
yüksəkliklərə
qaldırmışdır.
Kamança ilə solo ifaçılığının musiqi mədəniyyətimizdəki hazırkı möv-

Kamança ifaçısı
qeyi mütəxəssislər tərəfindən Habil
Əliyev fenomeni kimi qiymətləndirilir.
Sənətkarın ifasında “Sarı gəlin”,
“Qaragilə”, “Sona bülbüllər” və digər
xalq mahnıları mədəniyyətimizin
qızıl
fonduna
daxildir.
Habil
Əliyevin ifaçılıq üslubu şəxsən ona
həsr olunmuş simfonik bəstələrin
işıq üzü görməsinə yol açmışdır.
Habil Əliyev “Segah”, “BayatıQacar”,
“Bəstənigar”,
“BayatıŞiraz”, “Rahab”, “Bayatı-Kürd”,
“Cahargah”, “Rast”, “Zabul” muğamlarına yeni kamança həyatı vermişdir. Virtuoz ifaçı eyni zamanda onlarla mahnıların müəllifidir.
Milli mədəniyyətin inkişafı və təbliği
sahəsində mühüm nailiyyətlərinə görə,
Habil Əliyev 1964-cü ildə Azərbaycan
SSR-in “Əməkdar artist”, 1978-ci
ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1998-ci il avqust ayının 21-də “Şöhrət” ordeni,
2007-ci il oktyabr ayının 19-unda isə
“İstiqlal” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli sənətkar, bənzərsiz kaman ifaçısı, qayğıkeş və səmimi insan Habil Mustafa oğlu Əliyev 2015ci il sentyabr ayının 8-də vəfat etmiş,
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Firəngiz Əlizadə
1947
28 illiyi

Ədəbiyyat
Qara Qarayev /müəl. və tərt.
F.Əlizadə.– Bakı: [s. n.],
1997.– 111, [1] s., [24] v.; Babayeva, H. Firəngiz Əlizadə
/H.Babayeva.– Bakı, 2014.–
31 s.; Франгиз Али-заде:
триумфальные пересечения
Востока и Запада /Heydər
Əliyev Fondu; [авт. исост.
Х.Ордуханова; худож.
Оформление Н.Новрузов].–
Баку: 2009.– 415, [1] c.;
Frangis Ali-Sade: Aserbaidschachen Komponistin und
Pianistin /com. U.Patow.–
Hamburg: PFAU-verlag,
2007.– 192, [1] s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Firəngiz_Əlizadə
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Firəngiz Əliağa qızı Əlizadə 1947ci il may ayının 28-də ziyalı bir ailədə
anadan olmuşdur. Balaca Firəngizin
musiqiyə olan həvəsi elə uşaq yaşlarından özünü büruzə verməyə başlamışdı.
İlk musiqi təhsilini Ü.Hacıbəyov
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində Orta İxtisas Musiqi Məktəbində almışdır. F.Əlizadənin
konservatoriyaya daxil olduğu ildə
rektor - professor Cövdət Hacıyev
qəbul imtahanında F.Əlizadəni bir pianoçu kimi dinlədikdən sonra, bəstəkar
kimi də ikinci ixtisas almasını məsləhət
görmüşdür. Firəngiz Əlizadə 1970ci ildə U.Xəlilovun fortepiano sinfini, 1972-ci ildə isə Q.Qarayevin
bəstəkarlıq sinfini bitirmişdir.
Fortepiano üçün sonata (1970),
fortepiano ilə orkestr üçün konsert
(1972), simli kvartet (1974), simfoniya (1976), “Vətən haqqında nəğmələr”
oratoriyası (N.Xəzrinin sözlərinə), violonçel ilə fortepiano üçün “Habilsayağı” (1979), orqan üçün fantaziya (1982), “Ağ atlı haqqında əfsanə”
rok-operası (1985), “Üç akvarel” vokal silsiləsi (N.Rəfibəylinin sözlərinə),
simli kvartet üçün “Dilogiya-1” (1988),
“Dilogiya-II” (1989), “Boş beşik”
(1993) baleti, “Dərviş” (Nəsiminin
sözlərinə, 2000) əsərlərinin müəllifidir.
Bir çox müasir musiqi festivallarında iştirak etmişdir (İtaliya, İsveç,
Qərbi Berlin, Meksika, ABŞ, İngiltərə,
Hollandiya).
A.Şönberq, A.Berq, O.Messian,

Bəstəkar
C.C.Keys, A.Şnitke, S.Qubaydulina,
E.Denisov, V.Silvestrov kimi XX əsr
avanqard musiqi klassiklərinin və öz
əsərlərinin ilk ifaçısıdır. Zəmanəmizin
tanınmış amerikalı skripkaçısı Xilari
xanımın xahişi ilə “İmpuls” əsərini yazmış və bu əsər artıq İstanbuldan Rio-deJaneyroya qədər konsert salonlarında
böyük müvəffəqiyyət qazanmış və dünyanın ən nüfuzlu musiqi mükafatına Qremmi mükafatına layiq görülmüşdür.
1970-ci ildən Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) dərs deyir. 1990-cı ildən
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə
Heyətinin katibi, 2007-ci ildən sədridir.
Firəngiz Əlizadənin yaradıcılığı və fəaliyyəti dövlət tərəfindən
yüksək
qiymətləndirilmiş,
1990cı ildə Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 2000ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2017-ci ilmay ayının 22-də “Şərəf” ordeni ilə
təltif olunmuşdur. 1999-cu ildə professor elmi rütbəsini almışdır. Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
Himayəçilik
Şurasının
üzvüdür.
2008-ci ildə YUNESKO tərəfindən
“Sülh uğrunda YUNESKO-nun artisti” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bəstəkarın əsərlərinin çoxluq təşkil
etdiyi albom “İlin ən yaxşı kamera musiqisi” nominasiyasının qalibi seçilmişdir. 2017-ci ildən AMEAnın
müxbir
üzvüdür.
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100 Sara Qədimova
1922-2005
31 illiyi

Ədəbiyyat
Mirzəliyev, M. Sara
Qədimovanın həyat və yaradıcılığı /M.Mirzəliyev //
Hürriyyət.– 2020.– 17-19 oktyabr.– S.14; Sara Qədimova
//Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında /Tərt. və red.
A.Bayramova.– Bakı, 2004.–
S.46-47.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Sara_Qədimova
http://www.anl.az/down/
meqale/hurriyyet/2020/
oktyabr/724468.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2019/
oktyabr/678679.htm

Sara Bəbiş qızı Qədimova 1922ci il may ayının 31-də Bakıda anadan
olmuşdur. Uşaq yaşlarından mahnı ifa
etməyə başlayan Sara Qədimovanın
gələcəkdə müğənni olacağına heç
kimdə şübhə yeri qalmamışdı. Xanəndə
Zülfü Adıgözəlov 16 yaşlı Saranı Əbilov adına Mədəniyyət evində
rəhbərlik etdiyi musiqi dərnəyinə cəlb
edir. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Tibb Texnikumuna daxil olan Sara,
sonra Tibb İnstitutuna qəbul edilir.
Ancaq institutun 4-cü kursundan o,
təhsilini yarımçıq qoyub 1938-1941ci illərdə A.Zeynallı adına musiqi
məktəbində H.Sarabskinin sinfində
muğamdan dərs alır. O, 1941-ci ildə,
19 yaşında ikən Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasına solist qəbul olunur.
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında aparıcı partiyalarda çıxış edən Sara Qədimovanın adı opera
səhnəsində yaratdığı Leyli və Əsli obrazları ilə yadda qalıb. Onun oxuduğu
“Bayatı-Şiraz”, “Şur”, “Şahnaz”, “Qatar”, “Mahur-hindi”, “Xaric segah”
muğamları, müxtəlif Azərbaycan xalq
mahnıları ifaçılıq sənəti tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Müğənninin ifasında “Qarabağ şikəstəsi” isə Azərbaycan
musiqisi tarixində özünəməxsus yer
tutur. Dinləyicinin daxili aləminə
nüfuz etmək, onda güclü emosional təsir yaratmaq bacarığı Sara
Qədimova yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyəti idi. Müğənninin altmış
ildən artıq bir dövrü əhatə edən yaradıcılığının başlıca qayəsi Azərbaycan
mədəniyyətinə xidmət göstərmək olub.
Sara Qədimovanın milli musiqimizə

Xanəndə
hədsiz
sədaqətlə
səciyyələnən
həyat yolu gənc xanəndələr nəsli
üçün daim örnək olacaq.
Sara xanım mahnı ifaçılığı ilə yanaşı bütün əsas muğamlarımızı ifa etmiş yeganə qadın xanəndə olmuşdur.
O, 1965-ci ildə xanəndələrin çox ehtiyatla müraciət etdikləri son dərəcə
mürəkkəb “Şur” dəsgahı və “Cahargah” muğamlarını da ifa etmişdir.
Sara xanım ən çətin və ən mürəkkəb
mahnıları ustalıqla ifa edirdi. Güclü səs
tələb olunan xalq mahnısı “Qara qaşın
vəsməsi”, Şəfiqə Axundovanın “Lirik
mahnısı”, “Axı mən nə dedim”, “Nə
deyim”, Əfrasiyab Bədəlbəylinin Cəfər
Cabbarlının “Od gəlini” tamaşasına
yazdığı “Solmazın mahnısı”, Ramiz Mirişlinin “Səni tapdım”, Habil Əliyevin
“Ürəkdir sevən səni”, Arif Məlikovun
“Naz edirsən”, Hacıbaba Həsənovun
“Xatirələr”, “Tar çalan oğlan” və
digər mahnıları ilk dəfə Sara xanım ifa
edərək, onlara öz “möhürünü” vurmuşdur. 1950-1960-cı illər onun şöhrətinin
və məşhurluğunun zirvəsi idi. Onlarca xarici ölkələrdə olub, Azərbaycan
musiqisini layiqincə təmsil etmişdir.
Sara xanımın əməyi və istedadı dövlət və xalq tərəfindən yüksək
qiymətləndirmişdir. O,Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar artist”, 1963-cü
ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq
görülmüşdür. Keçmiş SSRİ-nin “Şərəf
nişanı”, Azərbaycan Respublikasının
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Sara Qədimova 2005-ci il may ayının 12-də vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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MAY

Teatr. Kino
100 Ələddin Abbasov
1922-2014
5 illiyi
Ələddin Aslan oğlu Abbasov 1922ci il may ayının 5-də Gəncədə doğulmuşdur. On beş yaşında Gəncə DDTnin nəzdindəki aktyor studiyasına qəbul
olunmuş, iki il təhsil müddətində teatrın yardım heyətində çalışıb, repertuardakı tamaşalarda kütləvi səhnələrə çıxmışdır. 1939-cu ildən C.Cabbarlı adına
Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru
kimi fəaliyyətə başlamış və yaradıcılığı yalnız bu kollektivlə bağlı olmuşdur.
Ə.Abbasovun yaradıcılığı romantik və
realist aktyor məktəblərinin poetika
göstəriciləri çərçivəsində formalaşmışdır. Onun xarakterik səs tembri, ifadəli
üz cizgiləri, cazibəli səhnə görkəmi
vardı. Aktyorluq təhsili olmasa da yaradıcılığı yüksək peşəkarlıq zəminində
formalaşmışdır. Ələddin Abbasov
müxtəlif xarakterli dolğun, emossional səhnə obrazları yaratmışdır.
Əsas rolları: Səyavuş (“Səyavuş”,
H.Cavid), Fərhad (“Fərhad və Şirin”, S.Vurğun), Nəbi (“Qaçaq
Nəbi”, S.Rüstəm), Qatır Məmməd
(“Qatır Məmməd”, Z.Xəlil), Ay-

Aktyor
dın, Səməd bəy (“Aydın”, “Oqtay
Eloğlu”, C.Cabbarlı), Otello (“Otello, U.Şekspir), Kreont (“Antiqona”, Sofokl), Silvio (“İki ağanın bir
nökəri”, K.Qoldoni), Domrul (“Dəli
Domrul”, A.Məmmədov; “KitabiDədə Qorqud” dastanı əsasında),
Əli müəllim (“Unutmaq istəyirəm”,
N.Məmmədova), Böyük bəy (“Mahnı dağlarda qaldı”, İ.Əfəndiyev) və s.
Ə.Abbasov “Mən ki, gözəl deyildim”
(1968), “Qatır Məmməd” (1974), “Nizami” (1982), “Məkanın melodiyası”
(2005) və s. kinofilmlərə də çəkilmişdir.
İ.Şıxlının eyniadlı romanı əsasında
ekranlaşdırılmış “Dəli Kür” (1969)
filmində yaratdığı Cahandar ağa obrazı ona böyük şöhrət qazandırmışdır.
Ə.Abbasov sənət uğurlarına görə
1958-ci ildə Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar artist”, 1971-ci ildə “Xalq
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş,
1981-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.
Fədakar aktyor 2014-cü il iyul ayının 13-də, 92 yaşında vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Abbasov Ələddin //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə.– Bakı, 2009.– C.I.– S.18.
Rəhimli, İ. 7 sənət aşiqi: [monoqrafiya] /İ.Rəhimli; red. E.Nuri; Azərb. Teatr Xadimləri İttifaqı.– Bakı: [Letterpress], 2020.– 492, [3] s.
Cəbhədə əsgər, səhnədə general, yaddaşlarda bəy oğlu bəy-həyat hekayəti //Unikal.– 2020.– 9 may.– S.21.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Ələddin_Abbasov
http://www.anl.az/down/meqale/unikal/2020/may/708359.htm
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70
Şahlar Şükürov
1952-1990
17 illiyi
Şahlar Əvəz oğlu Şükürov 1952-ci
il may ayının 17-də Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndində doğulmuşdur.
Məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan
Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki
İqtisad Universiteti) daxil olmuşdur.
1972-ci ildə təhsilini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağırılmışdır. Ordu
sıralarından tərxis olunduqdan sonra
Bakıdakı islah-əmək müəssisələrinin
birində əmək fəaliyyətinə başlamış,
sonra fəaliyyətini Ucar rayon Daxili İşlər Şöbəsində davam etdirmişdir.
1986-cı ildə Rostov Ali Polis Akademiyasını bitirmişdir. 1987-ci ildə
Zərdab rayon DİŞ-də əməliyyat işləri
üzrə rəis müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. Polis mayoru rütbəsi almışdır.
O, tez-tez qaynar nöqtələrdə olur,
erməni yaraqlılarına qarşı aparılan
əməliyyatlarda fəal iştirak edirdi. 1990cı il iyul ayının 11-də hərbi qulluqçula-

Milli Qəhrəman
rın müşayiəti ilə Tərtər-Kəlbəcər yolu
ilə hərəkət edən maşın karvanı Ağdərə
ərazisindən keçərkən, düşmənin qəfil
hücumu ilə rastlaşır. O, bu qeyri-bərabər
döyüşdə son nəfəsinədək döyüşmüş
və qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı Fərmanı ilə polis mayoru Şükürov Şahlar Əvəz oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndində dəfn edilmişdir. Zərdab
rayonunda adına küçə var. Rayondakı məktəblərin birinə qəhrəmanın
adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: (Şükürov Şahlar Əvəz
oğlu- Zərdab Polis Şöbəsinin rəis müavini, polis mayoru – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə): Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //
Azərbaycan.– 1992.– 9 oktyabr.– S.1. (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Şükürov Şahlar Əvəz oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Sumqayıt, 2010.– S.271.
Əliyev, O. Şükürov Şahlar Əvəz oğlu //Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları - Müqəddəs amal.– Bakı, 2015.–
S.345.
Qaraxanov, Yunis Azərbaycan polisi dünəndən bu günə: Şanlı tariximiz: [Azərbaycan polisinin 100 illik yubileyinə həsr olunur] /[Y. B. Qaraxanov]; red.
və naşiri M.Borçalı.– Bakı: [Borçalı], 2018. 56 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Şahlar_Şükürov
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50
Mərifət Nəsibov
1972-1992
22 illiyi
Mərifət Əhməd oğlu Nəsibov 1972ci il may ayının 22-də Qazax rayonunun Məzən kəndində dünyaya göz
açmışdır. 1979-cu ildə məktəbə getmiş, 1989-cu ildə isə Aşağı Əskipara
kənd orta məktəbini bitirmişdir.
1990-cı ildə Qazax rayon Hərbi Komissarlığının göndərişi ilə sürücülük peşəsinə yiyələnmişdir. Elə həmin
il hərbi xidmətə çağırılmışdır. Sovet Ordusu sıralarında bir il xidmət
etdikdən sonra Vətənə qayıtmış və könüllü olaraq Milli Orduya yazılmışdır. M.Nəsibov ilk gündən torpaqlarımızın müdafiəsində fəal iştirak etmiş,
şəxsi igidlik və fədakarlıq nümunəsi
göstərmişdir. Mərifət Nəsibov torpağa, döyüş dostlarına çox sadiq bir gənc
idi. O, Həmişə öndə gedir, Qazax rayonunun Ermənistanla sərhəd kəndlərini
cəsur bir əsgər kimi qoruyurdu.

Milli Qəhrəman
Mərifət Nəsibov 1992-ci il yanvar ayının 28-i Quşçu Ayrım
kəndində gedən mövqe döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid oldu.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 1992-ci il tarixli 833 saylı Fərmanı ilə Nəsibov Mərifət Əhməd
oğluna ölümündən sonra “Azərbaycan
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Qazax rayonunun Məzəm kəndində
dəfn edilmişdir. Qazax rayonundakı H.Əliyev adına parkda adına bulaq
tikilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycan Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: (Nəsibov Mərifət Əhməd
oğlu-sıravi - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi
şəxsi igidlik və şücaətə görə): Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.–
1992.– №13.– S.25. (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Nəsibov Mərifət Əhməd oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Sumqayıt, 2010.– S.227.
Əliyev, O. Nəsibov Mərifət Əhməd oğlu //Əliyev O., Abbasov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları - Müqəddəs amal.– Bakı, 2015.–
S. 306.
Nəsibov Mərifət Əhməd oğlu (1972-1992) //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.M.Həmidova.–
B., 2008.– S.163.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Mərifət_Nəsibov
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55
Aytəkin Məmmədov
1967-1991
29 illiyi
Aytəkin İsrail oğlu Məmmədov
1967-ci il may ayının 29-da Gədəbəy
rayonunun Göyəmli kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini başa
vurduqdan
sonra
Bakıdakı
54
nömrəli texniki peşə məktəbində
rəngsaz
peşəsinə
yiyələnmişdir.
1985-1987-ci illərdə Əfqanıstanda
hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi
xidmətdən sonra Bakı şəhərində
müxtəlif tikinti idarələrində rəngsazsuvaqçı işləmişdir.
1991-ci ilin fevral ayında Aytəkin
Məmmədov Azərbaycan Respublikası DİN-nin xüsusi təyinatlı milis
dəstəsinə
daxil
olmuşdur.
1991-ci ilin aprelində döyüşçü dostları ilə birgə Xanlar rayonunun erməni yaraqlıların hücumuna
məruz qalan azərbaycanlı kəndlərinə
ezam olundu. Xanlar rayonunda-

Milli Qəhrəman

kı Quşçu kəndini erməni quldurları
çoxdan gözaltı eləmişdilər. Düşmən
hər gün kəndi aramsız atəşə tuturdu. Baş serjant Aytəkin Məmmədov
ən çətin nöqtələrin birində növbəni
qəbul edərək keşik çəkirdi. Düşmən
tərəfdən davamlı pulemyot atəşi yağırdı. Həmin döyüşdə ermənilər
geri çəkilməyə
məcbur oldular.
1991-ci il Xanlar rayonu erməni
işğalçıları tərəfindən yenidən hücuma məruz qalanda Aytəkin Məmmədov qəhrəmancasına döyüşmüş
və aldığı yaradan həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı Fərmanı ilə Məmmədov
Aytəkin İsrail oğluna ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri
adı verilmişdir. Gədəbəy rayonu Göyəli
kənd qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: (Məmmədov Aytəkin
İsrail oğlu- polis nəfəri -Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə): Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.– 1992.– 9 oktyabr.– S.1.–
(Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Məmmədov Aytəkin İsrail oğlu /V.Əsgərov //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Bakı, 2005.– S.138.
Nazim, N. Məmmədov Aytəkin İsrail oğlu: (1967-1991) //İstiqlal ulduzları.– Bakı, 1995.– S.108-110.
Zeynalov, R. Məmmədov Aytəkin İsrail oğlu //Zeynalov R. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Bakı, 1996.– S.5

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Aytəkin_Məmmədov
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30
1 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

1

25
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

354

Nurlan Fərəməzov
1992-2020
Nurlan Əhliman oğlu Fərəməzov
1992-ci il may ayının 1-də Astara rayonunun Təngərüd kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi Təngərüd
kənd tam orta məktəbində bitirmişdir. 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan
Tibb Universitetinin (ATU) Hərbi tibb
fakültəsində təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun tibb xidməti
baş leytenantı Nurlan Fərəməzov 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı gedən döyüşlərdə

Vüsal Tahirov
1997-2020
Vüsal Mehdi oğlu Tahirov 1997-ci il
may ayının 1-də Şərur rayonunun Danyeri kəndində anadan olmuşdur. 20042015-ci illərdə Xırdalan şəhərində 9
nömrəli tam orta məktədə təhsil almışdır. Vüsal Tahirov 2015-2017-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan şəhərində yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Vüsal Tahirov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşa-

Baş leytenant
yaralı hərbçiləri döyüş meydanından
çıxararkən oktyabrın 9-da şəhid olmuşdur. Astara rayonunun Təngərüd
kəndində dəfn edilmişdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Nurlan Fərəməzov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Gizir

nın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə
qatılmışdır. Vüsal Tahirov noyabrın
16-da Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Vüsal Mehdi oğlu Tahirov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

MAY
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25
2 illiyi

Coşqun Səfərov
1997-2020
Coşqun Əhməd oğlu Səfərov 1997ci il may ayının 2-də Salyan şəhərində
anadan olmuşdur. Salyan şəhər
Qulu Əsgərov adına Uşaq İncəsənət
Məktəbinin portapiano şöbəsində
təhsil almışdır. 2016-cı ildə müddətli
hərbi xidmətdə olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsində könüllü
olaraq döyüşlərə qatılmışdır. Coşqun
Səfərov noyabr ayının 25-də şəhid olmuşdur.
Coşqun Səfərov ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

2

30
illiyi

Emin Rüstəmov
1992-2020
Emin Səid oğlu Rüstəmov 1992-ci
il may atının 2-də Yevlax rayonunda
anadan olmuşdur. 1999-cu ildən 5 saylı tam orta məktəbdə 9 illik təhsil almışdır. 2009-2011-ci illərdə müddətli
hərbi xidmət keçmişdir. 2019-cu ilin
iyun ayından “N” saylı hərbi hissədə
müddətdən artıq hərbi xidmətə başlamışdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri

Əsgər
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində Tərətərin
Suqovuşan istiqamətində döyüşlərə
qatılmışdır. Emin Rüstəmov oktyabr
ayının 2-də şəhid olmuşdur. Ailəli idi.
2 övladı yadigar qalmışdır.
Emin Rüstəmov ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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İnternetdə

Səbuhi Hüseynli
1997-2020
Səbuhi Babək oğlu Hüseynli 1997ci il may ayının 2-də Xaçmaz rayonunda anadan olmuşdur.
Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu olan Səbuhi Hüseynli 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Ağdam rayonlarında və digər
istiqamətlərdə kəşfiyyatçı snayper

Əsgər
kimi döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.
Oktyabrın 26-da Xocavənd ətrafında
gedən döyüşlərdə baş nahiyəsindən
ağır yaralanan Səbuhi Hüseynli uzun
müddət idi ki, Silahlı Qüvvələrin Kliniki Baş Hospitalında və Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasında
müalicə olunurdu. Səbuhi Babək oğlu
Hüseynli 15 aprel 2021-ci ildə şəhid
olmuşdur. 16 aprel 2021-ci ildə doğulduğu Xaçmaz rayonunun Maqsudkənd
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir. Ailəli
idi. 1 övladı yadigar qalıb.

https://vetenugrunda.az/garabagh/alti-ay-komada-olan-qazimiz-s-buhi-huseynli-s-hid-oldu
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Məhəmməd Abdullayev
1992-2020
Məhəmməd Ramazan oğlu Abdullayev 1992-ci il may ayının 3-də Balakən
rayonunun Talalar kəndində anadan olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə 2 saylı Talalar kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır. 2010-2012-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Məhəmməd Abdullayev
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad

Əsgər

edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə könüllü olaraq iştirak ermişdir. Məhəmməd
Abdullayev oktyabrın 16-da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Balakən Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur.
Məhəmməd Abdullayev ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Nicat Səfərov
1992-2020
Nicat Vaqib oğlu Səfərov 1992-ci
il may ayının 4-də Yevlax rayonunda
anadan olmuşdur.
Nicat Səfərov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Talış,
Suqovuşan bölgəsində döyüşmüşdür.
O, oktyabrın 3-də Goranboy rayonu
Tapqaraqoyunlu kəndi, Kəhrilər xara-

Gizir
balığı istiqamətində düşmən tərəfindən
odlu silahla və digər silah növlərindən
atılan mərminin partlayışı nəticəsində
şəhid olmuşdur.
“Nicat Səfərov ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
”İgidliyə görə”, “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

30
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Tağı Abdullazadə
1992-2020
Tağı İlham oğlu Abdullazadə 1992ci il may ayının 5-də Sədərək şəhərində
anadan olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə
Sədərək şəhərində 1 nömrəli tam orta
məktəbdə təhsil almışdır. Tağı Abdullazadə
2010-2011-ci illərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olmuşdur. 2019-cu ildən
isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu idi.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu
olan Tağı Abdullazadə 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın

Kiçik çavuş
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır.
Tağı Abdullazadə noyabrın 2-də Hadrut
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Sədərək
şəhərində dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. Bir
övladı yadigar qalmışdır.
Tağı
İlham oğlu
Abdullazadə
ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına görə” və “Hərbi
xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Elvin Abbasov
1992-2020
Elvin Şamil oğlu Abbasov 1992-ci
il may ayının 6-da Ağdərə rayonunun
Umudlu kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş çavuşu olan Elvin Abbasov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Baş çavuş
müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qatılmışdır. Elvin Abbasov noyabrın 7-də
Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Ailəli idi. 2 övladı yadigar qalmışdır.
Asim Abbasov ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

40
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Azər Həsənov
1982-2020
Azər Aydın oğlu Həsənov 1982ci il may ayının 6-da Bərdə rayonunun
Qaradəmirçi kəndində anadan olmuşdur.
Azər Həsənov 2014-cü ildən Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan
Azər Həsənov 2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşan

Çavuş
qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Azər Həsənov
oktyabrın 13-də Ağdərə istiqamətində
şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına
qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il
tarixli Sərəncamına əsasən Azər Həsənov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Pərviz Rüstəmov
1992-2020
Pərviz Tufan oğlu Rüstəmov 1992-ci il
may ayının 6-da Samux rayonunda anadan
olmuşdur. 2010-2012-ci illərdə müddətli
hərbi xidmət keçmişdir.
Pərviz Rüstəmov 2018-ci ildə MAXE
olaraq fəaliyyətə başlamışdır. 27 sentyabr
2020-ci il tarixində başlayan İkinci Qarabağ müharibəsinin hələ ilk günlərindən könüllü olaraq ordu sıralarına qatılmışdır və
müxtəlif istiqamətlərdə döyüşərək böyük
şücaət göstərmişdir. Füzuli və Cəbrayıl rayonu istiqamətlərində döyüş yolu keçmişdir. Ən son 14 oktyabr 2020-ci il tarixində
Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndinin

Əsgər
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmanlıq göstərmiş, lakin düşmən pusqusuna düşərək, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Bir müddət nəşi neytral ərazidə
qalmışdır. 30 oktyabr 2020-ci il tarixində
ailəsinə təvil verilmiş və Samux Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Pərviz Rüstəmov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “İgidliyə görə medalları”,
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.–
16 dekabr.– S.6-12

Ədalət Hüseynli
1992-2020
Ədalət Səadət oğlu Hüseynli 1992ci il may ayının 8-də Cəlilabad rayonu
Fərəcullalı kəndində anadan olmuşdur.
2000-2010-cu illərdə Cəngan kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 20102011-ci illərdə “N” saylı hərbi hissədə
xidmət etmişdir.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüş əməliyyatlarına könüllü olaraq qatılmışdır. Noyabr ayının 8-də Qubadlı
uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı yol-

Əsgər
daşına yardım edərkən ağır yaralanmışdır. 4 dəfə əməliyyat keçirməsinə
baxmayaraq dekabr ayının 21-də şəhid
olmuşdur.
Ədalət Səadət oğlu Hüseynli ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Cəsur döyüşçü”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə”, “Qubadlının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Pərviz Gülmalıyev
1997-2020
Pərviz Zaur oğlu Gülmalıyev 1997-ci
il may ayının 10-da Füzuli rayonu Böyük
Bəhmənli kəndində anadan olub.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Pərviz Gülmalıyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır.

Əsgər
Pərviz Gülmalıyev noyabrın 11-də Şuşa
şəhəri istiqamətində gedən döyüşlərdə
düşmən tərəfindən atılan artilleriya atəşi
nəticəsində şəhid olmuşdur.
Zaur Gülmalıyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Şuşanın azad olunmasına görə”, “İgidliyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.5.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.18-21.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

360

Məmmədağa Səfərov
1997-2020
Məmmədağa Balakişi oğlu Səfərov
1997-ci il may ayının 10-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Yasamal
rayonu 20 saylı tam orta məktəbdə orta
təhsil almışdır. 2014-2019-cu illərdə
Türkiyənin Balıkəsir Universitetinin Makina mühəndisliyi fakültəsində
təhsil almışdır. Oxuduğu universitetdə
akt zalına Şəhidimizin adı verilmişdir. Məmmədağa öz istəyi ilə təhsilini
donduraraq hərbi xidmətə yollanmışdır. 2020-ci ilin oktyabrın 8-də hərbi
xidmətə başlamış və Qusar rayonunda xidmət etmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
27 sentyabr 2020-ci il tarixindən baş-

Əsgər

layan Vətən müharibəsində Xocavənd,
Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 21-də Xocavənd uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Məmmədağa Balakişi oğlu Səfərov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunması
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Zamin Ağayev
2002-2020
Zamin Zülfiqar oğlu Ağayev 2002-ci
il may ayının 11-də Qobustan rayonunda
anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi
zamanı döyüşlərə qatılmışdır. Zamin Ağa-

Əsgər
yev oktyabr ayının 23-də Füzuli və Şuşa
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur. Qobustan rayonu Sündü kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Zamin Zülfiqar oğlu Ağayev ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

30
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Kamran Quliyev
1992-2020
Kamran Dadaş oğlu Quliyev 1992ci il may ayının 11-də Salyan rayonunda anadan olmuşdur. Salyan rayon
7 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
2011-ci ildə əsgəri xidmətini Daxili
Qoşunların “N” saylı hərbi hissəsində
başa vursa da elə həmin ildən gizir
rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlamışdır. 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında

Gizir
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində Cəbrayıl və
Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə
qatılmışdır. Kamran Quliyev oktyabr
ayının 6-da Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Ailəli idi.
2 övladı yadigar qalmışdır.

Kamran Quliyev ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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MAY
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25
14 illiyi

Ədəbiyyat

Rəhman Əjdərov
1997-2020
Rəhman Rasim oğlu Əjdərov 1997ci il may ayının 14-də Babək rayonunun Kalbaoruc Dizə kəndində anadan
olmuşdur. 2014-2018-ci illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində (AAHM) ali hərbi təhsil
almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Rəhman Əjdərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Leytenant
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Xocavəndin, Laçının və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.
Rəhman Əjdərov noyabrın 9-da Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Rəhman
Rasim oğlu Əjdərov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda”,
“Azərbaycan
Bayrağı”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”,
“Laçının azad olunmasına görə” orden
və medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
14 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

362

Röyal Mədətov
1992-2020
Röyal Şahin oğlu Mədətov 1992ci il may ayının 14-də Qazax rayonunun Hüseynbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə
Hüseynbəyli kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır. Röyal Mədətov 20102011-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2011ci ildən isə “gizir” hərbi rütbəsində
müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu
olaraq xidmət edirdi. 2016-cı ilin 2-5
aprelində baş verən Aprel döyüşlərinə
qatılmış və yaralanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun kiçik giziri olan Röyal Mədətov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Kiçik gizir
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Hadrut qəsəbəsinin, Füzulinin və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmışdır. Röyal Mədətov oktyabrın 22-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Qazax rayonunun
Hüseynbəyli kəndində dəfn olunmuşdur. Ailəli idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
Röyal Mədətov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad
olunmasına görə”, “İgidliyə görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25
14 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.–
16 dekabr.– S.6-12.

30
14 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Romir Əliyev
1997-2020
Romir Rəşadət oğlu Əliyev 1997-ci
il may ayının 14-də Lənkəran rayonunun Aşağı Nüvədi kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2015-2016-cı illərdə müddətli hərbi
xidmətdə olmuşdur.
27
sentyabr
2020-ci
ildən
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən Müharibəsində Romir Əliyev könüllü əsgər olaraq iştirak etmişdir. Cəbrayılın, Füzulinin,
Zəngilanın azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Romir

Müqəddəs Qədirov
1992-2020
Müqəddəs Nail oğlu Qədirov 1992ci il may ayının 14-də Xaçmaz rayonu
Dədəli kəndində anadan olmuşdur.
2010-cu ildə həqiqi hərbi xidmətə
çağrılmışdır. 2017-ci ildə müddətdən
artıq xidmət etmək üçün müraciət etmiş və qəbul olunmuşdur. Azərbaycan
Ordusunun əsgəri olan Müqəddəs
Qədirov 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində Cəbrayıl və
Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə
qatılmışdır. Müqəddəs Qədirov oktyabrın 5-də Füzuli istiqamətində gedən

Əsgər
Əliyev 2020-ci il oktyabr ayının 21də Qubadlının azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını
yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Romir Əliyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Müqəddəs
Qədirov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25
15 illiyi

Rövşən Təhməzov
1997-2020
Rövşən Zahid oğlu Təhməzov
1997-ci il may ayının 15-də Sumqayıt
şəhərində anadan olmuşdur
Rövşən Təhməzov 27 sentyabr
2020-ci il tarixdə başlayan İkinci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq
iştirak etmiş, oktyabrın 5-də TərtərAğdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə

Əsgər
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Rövşən Təhməzov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

30
16 illiyi

Asif Abışov
1992-2020
Asif Əlövsət oğlu Abışov 1992-ci
il may ayının 16-da Bərdə rayonunun
Lək kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Asif Abışov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin və

Kiçik çavuş
Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərə qatılmışdır. Asif Abışov noyabrın 2-də Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Bərdə rayonunun
Lək kəndində dəfn olunmuşdur.
Asif
Əlövsət
oğlu
Abışov
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1; 4; 13; 14.
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25
17 illiyi

Üzeyir Rüstəmov
1997-2020
Üzeyir Əyyub oğlu Rüstəmov
1997-ci il may ayının 17-də Şəmkir rayonu Qılıncbəyli kəndində anadan olmuşdur. Üzeyir Rüstəmov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə

Gizir
qatılmışdır. Üzeyir Rüstəmov oktyabrın
1-də Kəlbəcər rayonu uğrunda aparılan
döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuşdur. Üzeyir Rüstəmov ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə “Kəlbəcərin azadlığı uğrunda”, “Vətən müharibəsi iştirakçısı”, “Vətən uğrunda” medalları
ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.24-28.

20
17 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.– S.24-28.

Əhliman Mehdiyev
2002-2020
Əhliman Rəhman oğlu Mehdiyev
2002-ci il may ayının 17-də İmişli rayonu Məzrəli kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci il İyul ayının 8-i müddətli
hərbi xidmətə başlamışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Əhliman Mehdiyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Oktyabr ayının 2-si Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı
Kəlbəcər rayonunda qəhrəmancasına

Əsgər
şəhid olmuşdur.
Əhliman Mehdiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə”, “Vətən müharibəsi
iştirakçısı” medalları ilə təltif edilmişdir.

365

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20
17 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

20
18 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

366

İsmayıl Salmanov
1997-2020
İsmayıl Rəhman oğlu Salmanov
1997-ci il may ayının 17-də İmişli rayon Bəhrəmtəpə qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
İsmayıl Salmanov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl, Xocavənd, Füzuli
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, Vətən müharibəsinin 28-ci
günündə, oktyabrın 24-də Füzuli ra-

Fərid Hüseynzadə
2002-2020

Fərid Eldəniz oğlu Hüseynzadə
2002-ci il may ayının 18-də Ucar rayon
Qəzyan kəndində anadan olmuşdur.
Bakı şəhəri 79 saylı tam orta məktəbdə
9 illik təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Fərid Hüseynzadə 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli
rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. Fərid
Hüseynzadə oktyabr ayının 15-də Fü-

Əsgər
yonu ərazisində İlandağ deyilən yerdə
şəhid olmuşdur. İsmayıl Salmanov Füzuli rayonu Alxanlı kəndində dəfn edilmişdir.
İsmayıl Salmanov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
zuli istiqamətində şəhid olmuşdur. Suraxanı rayon şəhidlər xiyabanında dəfn
olunmuşdur.
Fərid Hüseynzadə ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin
azad olunmasına görə”, “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20
19 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

20
19 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Yasər Bəkirov
2002-2020
Yasər Əfqan oğlu Bəkirov 2002-ci
il may ayının 19-da Şamaxı rayonunun Quşçu kəndində anadan olmuşdur.
2008-2019-cu illərdə F.Əzməmmədov
adına Quşçu kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır.
Yasər Bəkirov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Goranboy rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində
xidmət edirdi. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Yasər Bəkirov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır.

Ziyad Zərbaliyev
2002-2020
Ziyad Nəriman oğlu Zərbaliyev
2002-ci il may ayının 19-da Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.
2008-2017-ci illərdə Şamaxı şəhər
S.M.Qənizadə adına 1 saylı tam orta
məktəbində, 2017-2019-cu illərdə isə
Şamaxı Dövlət Regional Kollecində
təhsil almışdır. Ziyad Zərbaliyev
2020-ci ildə müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri olan Ziyad Zərbaliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli-

Əsgər
Yasər Bəkirov oktyabrın 1-də Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Şamaxı Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Yasər Bəkirov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
nin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Ziyad Zərbaliyev oktyabrın 20-də Füzuli döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Şamaxı Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılmışdır.
Ziyad Nəriman oğlu Zərbaliyev
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.
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Ruslan Hümbətov
1987-2020
Ruslan Səlim oğlu Hümbətov 1987ci il may ayının 20-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. 2006-cı ildə Gəncə
şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbi bitirmişdir. 2006-cı ildə Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Gəncə Şəhər Kəpəz Rayon
Şöbəsindən hərbi xidmətə çağrılmış,
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının “N” saylı hərbi hissəsində
xidmət etmişdir. 2010-cu ildə Müdafiə
Nazirliyinin SQ Təlim Tədris Mərkəzi
və Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə
xidmət etmişdir. 2014-cü ildə XTQya qəbulla bağlı keçirilən kursda 217
nəfər içindən xüsusi fərqlənmə ilə seçilib. 2016-cı ildə gedən döyüşlərdə
göstərdiyi xidmətlərə görə medal və
xüsusi fərmanla mükafatlandırılıb.
2018-ci ildə Xüsusi Təyinatlı Qoşunlar arasında keçirilən beynəlxalq yarışda Azərbaycanı təmsil edib və birinci
yerə layiq görülüb.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl
və Qubadlı rayonlarında gedən döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. Ruslan Hümbətov oktyabr ayının 5-də
Cəbrayıl-Qubadlı istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. 7 oktyabr
2020-ci ildə Gəncə şəhərinin Şəhidlər
xiyabanında torpağa tapşırılmışdır.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə

Gizir
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Ruslan Hümbətov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilib. Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda
aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 24.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən, Ruslan Hümbətov
ölümündən sonra “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib. Azərbaycanın Füzuli rayonunun
işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən, Ruslan Hümbətov
ölümündən sonra “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib.
Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad
olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını
yerinə yerinə yetirən zaman mərdliyin
və igidliyin göstərilməsinə görə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən, Ruslan Hümbətov ölümündən
sonra “İgidliyə görə” medalı ilə təltif
edilib. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücaət nümayiş
etdirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən, Ruslan Hümbətov
ölümündən sonra “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilib.
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Ədəbiyyat

Ağacan Cəbrayılov
2002-2020
Ağacan Zakir oğlu Cəbrayılov
2002-ci il may ayının 20-də Şamaxı
şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ağacan Cəbrayılov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsində döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Ağacan
Cəbrayılov noyabrın 10-da şəhid olmuşdur. Şamaxı Şəhidlər Xiyabanında

Əsgər
dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən Ağacan
Cəbrayılov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elvin Məlikməmmədov
2002-2020
Elvin Elçin oğlu Məlikməmmədov
2002-ci il may ayının 20-də Xaçmaz
rayonunun Xudat qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elvin Məlikməmmədov 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsində döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır. Oktyabr
ayının 4-ü Suqovuşan döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-

Əsgər

nün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə
yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən Elvin
Məlikməmmədov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Nurlan Nurməmmədov
2002-2020
Nurlan Niyazi oğlu Nurməmmədov
2002-ci il may ayının 20-də Şabran rayonunun Sincanboyad kəndində anadan olmuşdur. O, həmin kənddə orta
təhsil almışdır.
Nurlan Nurməmmədov 2020-ci
ilin iyul ayında hərbi xidmətə yollanmışdır. O, 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində döyüşlərə

Əsgər

qatılmışdır. Nurlan Nurməmmədov
Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. O, oktyabrın 13-də Füzuli rayonu ərazisində şəhid
olmuşdur. Nurlan Nurməmmədov oktyabrın 14-də Şabran Şəhər Şəhidlər
Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Nurlan Nurməmmədov ölümündən
sonra Prezident İlham Əliyevin
Sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

25
21 illiyi

Maarif Səfərov
1997-2020
Maarif Mikayıl oğlu Səfərov 1997ci il may ayının 21-də anadan olmuşdur.
Maarif Səfərov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində döyüşlərə
qatılmış, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan
və Qubadlı istiqamətində gedən

Əsgər
döyüşlərdə böyük şücaət göstərmişdir.
Maarif Səfərov 2020-ci il oktyabr ayının 20-də Qubadlı istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Maarif Səfərov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən
‘’Vətən uğrunda’’ medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://www.memorial.az/az/news/1787/--maarif-seferov--qubadlida-sehid-olan-ilahiyyatci-
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
21 illiyi

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Elməddin_Həsrətov
https://www.youtube.com/
watch?v=2A3horonqVw
https://sputnik.az/

Taleh Yusifov
1992-2020
Taleh Valeh oğlu Yusifov 1992-ci il
may ayının 21-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Taleh Yusifov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır. Taleh Yusifov oktyabrın 3-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Uzun müddət nəşi tapıla bilməmişdir.

Elməddin Həsrətov
1997-2020
Elməddin Sərdar oğlu Həsrətov
1997-ci il may ayının 21-də anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elməddin Həsrətov 2020-ci ilin
27 sentyabrından Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmişdir.
Elməddin Həsrətov 2 oktyabr 2020ci ildə Murovdağ istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur. Uzun müddət
nəşi tapıla bilməmişdir. Müdafiə Na-

Əsgər
2020-ci il dekabr ayının 18-də dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Taleh Yusifov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
zirliyi tərəfindən rəsmi olaraq itkin
düşən hərbi qulluqçu hesab olunmuşdur. Onun tapılıb ailəsinə məlumat
verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Nəticədə,
Elməddin
Həsrətovun nəşi 26 iyun 2021-ci ildə
tapılmış və 27 iyun tarixində Goranboy rayonunun Qarasuçu kəndində
dəfn olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Səxavətqızı, M. Son atəş /
Manya Səxavətqızı //Hərbi
And.–2021.– 28 may.– S.24
//Hürriyyət.– 2021.– 20-21
may.– S.13; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçularının
“Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.– S.6-12;
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

İnternetdə
https://www.memorial.az/az/
news/366/--qerib-baxseliyev-son-gullesini-ozune-vuranpolkovnik-leytenant-
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Qərib Baxşəliyev
1977-2020
Polkovnik-leytenant
Qərib İnqilab oğlu Baxşəliyev 1977ci il may ayının 22-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1984-1994-cü illərdə
Nərimanov rayonunda 82 nömrəli
tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
1995-1999-cu illərdə isə Bakı Ali
Birləşmiş Komandanlıq Məktəbində
(BABKM) ali hərbi təhsil almışdır.
Qərib Baxşəliyev 1999-2000-ci
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Tərtər rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində Motoatıcı Taqımın Komandiri vəzifəsində xidmət
etmişdir. 2000-ci ildə Tərtər rayonu istiqamətində xəsarət alması
nəticəsində xidmətini Azərbaycanda
zabitlərin
yetişdirilməsində
xüsusi rolu olan C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə davam etdirmişdir.
Qərib Baxşəliyev 2000-2002-ci illərdə
C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə Taqım Komandiri, 2002-2010-cu illərdə
hərbi liseyin Tədris Bölüyünün Komandiri, 2010-2014-cü illərdə hərbi liseyin tərbiyəvi işlər bölməsində psixoloq, 2014-2016-cı illərdə isə hərbi
liseyin şəxsi heyətlə iş üzrə şöbənin
psixoloqu vəzifəsində xidmət etmişdir.
2016-2019-cu illərdə Qərib Baxşəliyev
əvvəl Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseydə, sonra isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
(AAHM) hərb tarixini tədris etmişdir.
Polkovnik-leytenant
Baxşəliyev
Qərib İnqilab oğlu “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi” yubiley medalı, “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü
dərəcəli medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” yubiley medalı, “Qüsursuz xidmətə görə” 2-ci

dərəcəli medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley medalı, “Qüsursuz xidmətə görə” 1-ci
dərəcəli medalı, “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Veteranı” medalları ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun polkovnikleytenantı olan Qərib Baxşəliyev 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl,
Füzuli və Zəngilan istiqamətlərində
gedən döyüşlərdə Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçularının mənəvipsixoloji hazırlığının artırılmasında rol
oynamışdır. Qərib Baxşəliyev noyabrın
3-də Zəngilan istiqamətində xidməti
avtomobilində düşmənə əsir düşməmək
üçün silahı ilə özünə başından açdığı
atəş nəticəsində şəhid olmuşdur. Onun
nəşi 32 gün erməni tərəfində saxlanılmışdır. Qərib Baxşəliyev II Şəhidlər
Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ailəli
idi. Üç övladı yadigar qalmışdır.
Qərib Baxşəliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları medalları ilə təltif edilmişdir.

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25
23 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

30
24 illiyi

Cavanşir Əzimov
1997-2020
Cavanşir Calal oğlu Əzimov 1997ci il may ayının 23-də Beyləqan rayonunun Birinci Şahsevən kəndində
anadan olmuşdur. 2014-cü ildə Gəray
Əsədov adına 1 saylı tam orta məktəbi
bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. Hərbi xidmətini bitirdikdən
sonra Azərbaycan Respublikasının
Silahlı Qüvvələrinin Təlim Tədris
Mərkəzinin “Gizir hazırlıq” kursuna
qəbul olmuş, gizir hərbi rütbəsini alaraq hərbi xidmətini ön cəhbədə Füzuli rayonunun ərazisində yerləşən hərbi
hissədə davam etdirmişdir.
27
sentyabr
2020-ci
ildən

Allahverdi Tağıyev
1992-2020
Allahverdi Əkbər oğlu Tağıyev
1992-ci il may ayının 24-də İmişli rayonunda anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır. Allahverdi Tağıyev oktyabr ayının

Gizir
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən Müharibəsində Cavanşir Calal oğlu Əzimov döyüş
əməliyyatlarına qatılmışdır.
2020ci il oktyabr ayının 4-də Füzuli rayonunun azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Əzimov Cavanşir Calal oğlu
ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif
edilmişdir.

Əsgər
27-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Allahverdi Tağıyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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35
26 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

45
26 illiyi

Ədəbiyyat

Asim Abbasov
1987-2020

Çavuş

Asim Rasim oğlu Abbasov 1987-ci
il may ayının 26-da İmişli rayonunun
Hacırüstəmli kəndində anadan olmuşdur.
Asim Abbasov 2012-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu olaraq xidmət edirdi. 2016-cı ilin 2-5 aprel tarixində baş
vermiş Aprel döyüşlərinə qatılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu
olan Asim Abbasov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Ramil Yunisov
1977-2020

və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır.
Asim Abbasov sentyabrın 28-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Asim Abbasov ölümündən sonra
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Baş gizir

Ramil Qardaşxan oğlu Yunisov
1977-ci il may ayının 26-da anadan
olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
baş giziri olan Ramil Yunisov 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşmışdır. O, noyabrın 8-də Şuşa şəhəri

26

istiqamətində gedən döyüşlərdə, döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid
olmuşdur.
Ramil Yunisov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə”, “İgidliyə
görə”,“Vətən müharibəsində arxa
cəbhədə xidmətlərə görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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25
26 illiyi

Ədəbiyyat

Mirmuraz Cəfərov
1997-2020
Mirmuraz Mirbaba oğlu Cəfərov
1997-ci il may ayının 26-da Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur.
Mirmuraz Cəfərov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
döyüş əməliyyatlarına könüllü olaraq
qatılmışdır. Oktyabr ayının 26-da Qubadlı rayonu uğrunda gedən döyüşlər

Əsgər
zamanı şəhid olmuş, 27 oktyabr 2020ci ildə Gəncə şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Mirmuraz Cəfərov ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.13-14.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

20
27 illiyi

Yusif Nəbiyev
2002-2020
Yusif Elton oğlu Nəbiyev 2002-ci
il may ayının 27-də Ağdaş rayonunda
anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Yusif Nəbiyev 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savamışdır.

Əsgər
Yusif Nəbiyev oktyabrın 9-da Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Yusif Nəbiyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

375

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25
27 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.– S.24-28.

20
28 illiyi

Həsən Qasımov
1997-2020
Həsən Şöhrət oğlu Qasımov 1997-ci
il may ayının 27-də Hacıqabul rayonunun Tağılı kəndində anadan olmuşdur.
2003-2014-cü illərdə Hacıqabul rayon
Əzizə Cəfərova adına Tağılı kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 20162017-ci illərdə Goranboy rayonunun
Ballıqaya kəndində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur.
Həsən Qasımov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Rafael İbrahimov
2002-2020
Rafael Emin oğlu İbrahimov 2002ci il may ayının 28-də anadan olmuşdur.
Rafael İbrahimov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış və

İnternetdə
https://www.youtube.com/watch?v=7rBlr-FIgaE
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Əsgər
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır. O, oktyabr ayının 27-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuş, noyabr
ayının 7-də Hacıqabul rayonunun Tağılı kənd qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. Bir övladı yadigar qalıb.
Həsən Qasımov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə”,
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
şəhid olmuşdur.
Rafael İbrahimov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

35
29 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 25 dekabr.– S.6-13.

20
29 illiyi

İnternetdə

Rauf Süleymanov
1987-2020
Rauf Allahverdi oğlu Süleymanov
1987-ci il may ayının 29-da Neftçala
rayonunun Abasallı kəndində anadan
olmuşdur. 1994-2005-ci illərdə Abasallı kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır. Rauf Süleymanov 20052007-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2007ci ildən isə Daxili Qoşunların sıralarında xidmət edirdi. Azərbaycanın Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının
çavuşu olan Rauf Süleymanov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Əmirağa Ağayev
2002-2020

Əmirağa Mahir oğlu Ağayev 2002ci il may ayının 29-da Şabran rayonu
Surra kəndində anadan olmuşdur. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Əmirağa
2020-ci ilin iyul ayında hərbi xidmətə
yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Əmirağa Ağayev 2020-ci il sentyabrın
27-dən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində döyüşlərə
qatılmışdır. Oktyabr ayının 11-də Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən

Çavuş
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə
qatılmışdır. Rauf Süleymanov oktyabrın 5-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Neftçala rayonunun Abasallı kəndində dəfn olunmuşdur. Ailəli
idi. Bir qızı yadigar qalmışdır.
Rauf Allahverdi oğlu Süleymanov ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə
yetirərkən şəhid olmuşdur. Uzun
müddət itkin olaraq axtarılan Əmirağa
Ağayevin nəşi 10 fevral 2021-ci ildə
tapılmış və 11 fevral tarixində Şabran
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan
Prezidenti
İlham
Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli
Sərəncamlarına əsasən Əmirağa Ağayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

https://az.wikipedia.org/wiki/Əmirağa_Ağayev
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30
30 illiyi

İbrahim Hüseynli
1992-2020
İbrahim İsa oğlu Hüseynli 1992-ci
il may ayının 30-da Yevlax rayonunun
Qoyunbinəsi kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan İbrahim Hüseynli 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün baş-

Kiçik çavuş
lanan Vətən müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən
döyüş əməliyyatlarına qatılmışdır. İbrahim Hüseynli oktyabrın 19-da Hadrut döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
İbrahim
İsa
oğlu
Hüseynli ölümündən sonra Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1; 4; 13; 14.

25
30 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.
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Anar İsaxlı
1997-2020
Anar Rəsul oğlu İsaxlı 1997-ci il
may ayının 30-da Tərtər rayonunun
Cəmilli kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Anar İsaxlı 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində döyüş əməliyyatlarına
qatılmışdır. Anar İsaxlı yaralandığı üçün qısa müddətli məzuniyyətə
göndərilmişdir. Oktyabr ayının 20-si
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tərtər
rayonunu atəşə tutması nəticəsində

Əsgər
şəhid olmuşdur. Tərtər rayonunda dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Anar İsaxlı ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

MAY

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20
30 illiyi

Kənan Məmmədli
2002-2020
Kənan Vəfadar oğlu Məmmədli
2002-ci il may ayının 30-da Qax rayonunun Tasmalı kəndində anadan olmuşdur.
Müddətli hərbi xidmətdə olan
əsgər Kənan Məmmədli 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində döyüş əməliyyatlarına

Əsgər
qatılmışdır. Sentyabr ayının 30-u
Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Kənan Məmmədli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına
əsasən “İgidliyə görə” , “Laçının azad
olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə”, “Vətən uğrunda”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat

MAY

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Laçının azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.29-34.

20
30 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il //Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

Tural Şıxızadə
2002-2020
Tural Ətraf oğlu Şıxızadə 2002-ci il
mayın 30-da İsmayıllı rayonunun Diyallı kəndində anadan olmuşdur. Tural
Şıxızadə 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə idi.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Tural Şıxızadə 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərə qatılmışdır. Tural Şıxızadə oktyabrın 13-də

Əsgər
Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Tural Şıxızadə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.
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MAY

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
160 Əlimərdan bəy Topçubaşov
1862-1934
İctimai-siyasi xadim
4 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycanın təşəkkülü
/Ə.Topçubaşov.– [İstanbul]: [s.
n.], 1918.– 46 s.; Əlimərdan
bəy Topçubaşov Azərbaycan
mətbuatı səhifələrində /
AMEA Məhəmməd Füzuli
ad. Əlyazmalar İnstitutu; topl.
və tərt. ed. H.Həsənov; red.:
H.Həsənov, M.Adilov.– Bakı:
Elm, 2005.– 156 s.; Həsənli,
C. Tarixi şəxsiyyətin tarixi:
Əlimərdan bəy Topçubaşov
/C.Həsənli; red. H.Paşayev.–
Bakı: ADA, 2013.– 587, [1] s.;
Kürdəmir, G. Topçubaşinin nəvəsi: “Babam öldüyü gün hər tərəf qaraya bürünmüşdü” /G.Kürdəmir;
söhbətləşdi: D.Əhməd //Türküstan.– 2020.– 5-11 may.–
S.5; International conference
dedicated to the 150th anniversary of birth of Alimardan
bay Topchubashov. Baku, april, 2014 /Ministry of Foreign
Affairs and National Academy
of Sciences of the Republic of
Azerbaijan.– [Baku]: [Chashioglu], 2014.– 83, [5] p.
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Əlimərdan bəy Ələkbər bəy oğlu
Topçubaşov (Topçubaşi) 1862-ci il may
ayının 4-də Tiflisdə anadan olmuşdur.
Əlimərdan bəy Topçubaşov ilk
təhsilini 1884-cü ildə Birinci Tiflis
gimnaziyasında almış və 1884-cü ildə
oranı müvəffəqiyyətlə bitirərək Peterburq Universitetinin tarix-filologiya
fakültəsinə daxil olmuşdur. Lakin birinci semestrdən sonra o, hüquq fakültəsinə
keçmiş və 1888-ci ildə təhsilini uğurla
bitirərək hüquq elmləri namizədi adını
almışdır. 1894-cü ildə Bakıya gələrək
hüquq-mühafizə orqanlarında çalışmış,
sonralar müstəqil vəkil kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Azərbaycan və rus
dillərindən əlavə, fars, fransız, ingilis
və gürcü dillərini də mükəmməl bilən
Topçubaşov tezliklə H.Z.Tağıyevin
diqqətini cəlb etmiş və 1897-ci ildə
“Kaspi” qəzetinin redaktorluğu ona
tapşırılmışdır. Bakının ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak edən Topçubaşov Bakı Şəhər Dumasının üzvü seçilmiş, bir müddət onun sədri olmuşdur.
Əlimərdan bəy Topçubaşov 1914-cü
idə Bakıda 45 nəfərdən ibarət “Məşvərət
məclisi” təşkil etmişdir. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti elan olunduqdan sonra, Topçubaşov yeni yaranmış
müstəqil milli dövlətin dünyada tanıdılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir.
Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il iyunun 17-də Gəncədə təşkil etdiyi 2-ci
hökumət kabinəsi tərkibində əvvəlcə
portfelsiz nazir, avqustun 20-dən Xarici İşlər naziri olmuş, avqustun 23-də
isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
fövqəladə elçisi və səlahiyyətli naziri kimi İstanbula göndərilmişdir.

1918-ci
il
dekabrın
28-də
Azərbaycan Hökumətinin və Parlamentin ağsaqqallar şurasının birgə iclasında Ə.Topçubaşov Paris Sülh konfransına göndərilmiş, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti nümayəndə heyətinin
sədri təyin olunmuş və İstanbuldan birbaşa Parisə yola düşmüşdür.
Parisdə olmağına baxmayaraq,
o, 1919-cu ilin dekabrında yenidən
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
Parlamentinin
sədri
seçilmişdir.
Vətənimizin 1920-ci il aprel işğalından sonra Parisdə qalıb, mühacir həyatı yaşamağa məcbur olan
Topçubaşov siyasi fəaliyyətini dayandırmamış, bolşeviklərin Azərbaycanda
törətdikləri cinayətlər haqqında bir çox
toplantıda geniş məlumat vermişdir.
Həyatını təkcə öz xalqının deyil, həm də bütün Rusiyanın türkmüsəlmanlarının istiqlalı uğrunda
mübarizəyə həsr etmiş Topçubaşov
xaricdəki digər siyasi mühacirlərlə
birlikdə Azərbaycan müstəqilliyinin
bərpa olunması yolunda fəaliyyətini ömrünün sonuna qədər davam etdirmişdir.
Əlimərdan bəy Topçubaşov 1934cü il noyabr ayının 8-də Parisdə, SenDeni şəhərində vəfat etmiş, Sen Klu
şəhər qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.

MAY

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
85
Abbasəli Novruzov
24 illiyi 1937

Ədəbiyyat
A.R.Novruzovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 may 2017-ci il /İ.Əliyev //
Azərbaycan.– 2017.–26 may.–
S.2; Qabiloğlu, M. General Novruzov: Hərbçinin uğur
qazanması üçün təkcə istedad və zəhmət kifayət deyil,
onun qəlbində Vətənə böyük
məhəbbət olmalıdır /M. Qabiloğlu //Xalq qəzeti.– 2017.–
25 may.– S.9.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Abbasəli_Novruzov
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2017/
may/544521.htm

Abbasəli Ramazan oğlu Novruzov 1937-ci il may ayının 24-də anadan
olmuşdur.
Hər şey əsgərlik illərindən başlamışdır. Çağırışçı kimi Sərhəd Qoşunlarına düşmüşdür və taleyini əbədi
olaraq sərhədə bağlamışdır. Əvvəlcə
SSRİ DTK Sərhəd məktəbinin hüquq bölməsini, sonra isə Dövlət
Təhlükəsizlik Akademiyasını bitirmişdir. SSRİ dövründə sıravi əsgərdən polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlmişdir.
Hüquqşünas, hərbi tərcüməçi, kəşfiyyatçı Abbasəli Novruzov zastava
rəisinin müavini vəzifəsindən Zaqafqaziya Sərhəd Dairəsinin Kəşfiyyat
İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə qədər
şərəfli bir yol keçmişdir. Əfqanıstanda
Sərhəd Qoşunları üzrə baş müşavir
vəzifəsində göstərilən etimadı ləyaqətlə
doğrultmuşdur. Səhhətiylə bağlı ehtiyata buraxıldıqdan sonra Azərbaycan
Ədliyyə Nazirliyində idarə rəisinin müavini və rəis vəzifələrində çalışmışdır.
1979-cu ildə Lənkəran Sərhəd
Dəstəsinin kəşfiyyat rəisi işləyərkən
o vaxt Mərkəzi Komitənin 1-ci katibi olan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Azərbaycanın “Əməkdar hüquqşünas”ı
fəxri adına və “SSRİ DTK-nın fəxri
əməkdaşı” adına layiq görülmüşdür.
1984-cü ildə SSRİ Sərhəd Qoşunlarından
ehtiyata
buraxıldıqdan sonra Azərbaycanda Ədliyyə
Nazirliyində məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 1993-cü ildə sabiq prezident
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün sahələrdə olduğu kimi orduda, o cümlədən sərhəddə
də quruculuq işlərinə başlanıldı. 1994-

Hüquqşünas
cü il aprelin 8-də Prezident Heydər
Əliyev təcrübəsinə yaxşı bələd olduğu
Abbasəli Novruzovu Komandan timsalında - müstəqil Azərbaycanın milli
təhlükəsizlik nazirinin müavini, Sərhəd
Qoşunlarının komandanı kimi yenidən
sərhədə qaytardı. Az sonra Abbasəli
Novruzov
general-mayor
hərbi
rütbəsinə layiq görüldü və “Azərbaycan
bayrağı” ordeni ilə təltif olundu.
Abbasəli Novruzovun sərhəd qoşunlarının maddi-texniki bazasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində xarici
dövlətlərə etdiyi səfərlər də bəhrəsini
verirdi. Alınan yeni texnikalar, katerlər,
rabitə qurğuları sərhədlərimizin etibarlı qorunmasında böyük rol oynayırdı.
Səhhəti ilə əlaqədar istefaya çıxmasına
baxmayaraq, general-mayor Abbasəli
Novruzov bu gün də sərhədçi olaraq
fəaliyyətini davam etdirir. Sərhəd Qoşunları komandanının baş müşaviridir.
O özünü bir gün də sərhədsiz təsəvvür
edə bilmir. Bunu isə bir cümləylə ifadə
edir: “Sərhəd mənim taleyimdir”.
Abbasəli
Novruzov
2017ci il may ayının 25-də “Şöhrət”
ordeni
ilə
təltif
edilmişdir.
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MAY

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
110 Sabit Orucov
31 illiyi 1912-1981

Ədəbiyyat
Fəcri, F. Od oğullar /F.Fəcri.–
Bakı: Mütərcim, 2004.– 144
s.; Diasporumuzun keçdiyi şanlı tarixi yola nəzəri baxış: Azərbaycan diasporunun
formalaşmasında görkəmli tarixi şəxsiyyətlərimiz xüsusi
rola malikdir /Bilman //Azad
Azərbaycan.– 2017.– 27 yanvar.– S.5; Nəsiboğlu, S. SSRİni dirçəldən Sabit Orucov
/S.Nəsiboğlu //Kredo.–2020.–
3 sentyabr.– S.10.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Sabit_Orucov
http://www.anl.az/down/
meqale/kredo/2020/
sentyabr/715103(meqale).pdf
https://azerbaycan.
li/2018/12/02/sabit-orucov/
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Sabit
Atabala
oğlu
Orucov 1912-ci il may ayının 31-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini Bakıda almış, 19291931-ci illərdə orta məktəbdə dərs demiş, 1931-1936-cı illərdə Azərbaycan
Sənaye İnstitutunda (indiki Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyası) oxumuşdur.
Sabit Orucov 1936-1946-cı illərdə
Kompressor təsərrüfatında mexanik, neftçıxarma ustası, Suraxanı mədənlərində direktor olmuşdur.
O, “Orcenikidzeneft”in idarə rəisi,
“Azərneftkombinat”da qazma üzrə rəis
müavini, “Azneftdə” baş mühəndis
işləmişdir. Xəzər dəniz neft yataqlarında, xüsusilə də Neft Daşlarında neft çıxarılmasına böyük əmək
sərf etmişdir. Bütün bu xidmətlərinə
görə o, 1964-cü ildə Azərbaycan
SSR Əməkdar elm və texnika xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Sabit Orucov 1946-1947-ci illərdə
SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyində şöbə
müdiri, 1947-1949-cu illərdə “Krasnodarneft” Birliyində rəisin birinci
müavini – baş mühəndis, 1949-1953
və 1955-1957-ci illərdə SSRİ Neft
Sənayesi nazirinin müavini, 1957-1959cu illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı
Şurasının sədri, Nazirlər Soveti
sədrinin müavini, 1959-62-ci illərdə
Azərbaycan Nazirlər Sovetinin SSRİ
Nazirlər Sovetindəki nümayəndəsi,
1962-1965-ci illərdə SSRİ Dövlət
Plan Komitəsində neft və qaz sənayesi
məsələlərilə məşğul olmuş, 19651972-ci illərdə SSRİ Neft Sənayesi
nazirinin birinci müavini, SSRİ Neft
Komitəsinin sədri və Dünya Neft

İctimai-siyasi xadim
konqreslərinin sədr müavini seçilmişdir.
Sabit Orucov 1972-1981-ci illərdə
SSRİ Qaz Sənayesi naziri olmuşdur. Onun SSRİ qaz sənayesinin inkişafında böyük xidmətləri olmuşdur. Xüsusilə Sibirdə qaz sənayesinin
inkişafına
diqqət
yetirmişdir.
Texnika elmləri doktoru, professor
S.Orucov elmi fəaliyyətini də davam
etdirir. O, “Yüksəkdərinlikli iribloklu dəniz neft buruqları özülləri”, “İranın neft sənayesi”, “Qaz sənayesi inkişaf yolunda” kimi əsərlərin müəllifidir.
Sabit Orucov 1950-1951-ci illərdə
SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, 1970ci ildə Lenin mükafatı, 1980-cı ildə
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür.
Sabit Orucov 3 dəfə Lenin ordeni, Oktyabr İnqilabı ordeni, 4 Qırmızı
Əmək Bayrağı ordeni, medallarla təltif
olunmuşdur. O dəfələrlə Azərbaycan və
SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir.
Sabit Atabala oğlu Orucov 1981ci il aprel ayının 20-də Moskvada
vəfat etmişdir.

MAY

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
165 Əsgər ağa Gorani
1857-1910
3 illiyi

Ədəbiyyat

Əsgər ağa Haqverdi bəy oğlu
Adıgözəlov (Gorani) 1857-ci il may
ayının 3-də Gəncə qəzasının Goran
kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan
yazıçısı, maarifçi, publisist, teatr xadimi və ictimai xadim Mirzə Adıgözəl
bəyin nəvəsidir. 1874-cü ildə Bakı realnı məktəbini qızıl medalla bitirmişdir. 1873-cü ildə məktəbdə Həsən
bəy Zərdabinin təşəbbüsü, Nəcəf bəy
Vəzirovun rəhbərliyi ilə hazırlanmış
Mirzə Fətəli Axundzadənin “Mərdixəsis” (“Hacı Qara”) komediyasının
ilk tamaşasında baş rolda oynamışdır.
Təhsilini Moskvada PetrovskiRazumovski Kənd Təsərrüfatı və
Meşəçilik Akademiyasında davam etdirmişdir. 1878-ci ildə akademiyanı torpaqşünas ixtisası üzrə bitirsə də,
Qafqazda aqrar münasibətlərdə hərcmərclik hökm sürdüyündən ixtisası
üzrə işləməmişdir. Ədliyyə orqanlarında fəaliyyət göstərmiş, Kutaisi və Tiflis şəhərlərinin dairə məhkəmələrində
prokuror müavini vəzifəsində çalışmış, Suxumi, Gəncə və Cəbrayılda mühüm ədliyyə xidmətləri icra etmişdir.
Akademiyada oxuduğu illərdən
tələbə hərəkatında iştirak etmiş, gizli “İmdadiyyə” cəmiyyətinin üzvü

Maarifçi
olmuşdur.
H.Zərdabi,
N.Vəzirov
və digər maarifpərvər ziyalılar ilə
bərabər Azərbaycan milli teatrının
yaranmasında, “Əkinçi” qəzetinin
nəşrində
fəal
iştirak
etmişdir.
1905-ci ildə Gəncə şəhər bələdiyyə
idarəsinin sədri vəzifəsinə seçilmiş
və1909-cu ildə Gəncədə öz hesabına qız məktəbi açmışdır. Ədəbi-bədii
yaradıcılıqla məşğul olan Əsgər ağa
Məhəmməd şah Qacarın Güney Qafqaza hücumundan bəhs edən “Qara yel”
tarixi romanının, “Hənək, hənək, axırı dəyənək” pyesinin, cəhalət, nadanlıq və qadın hüquqsuzluğu əleyhinə
yazılmış “Qocalıqda yorğalıq” vodevilinin müəllifidir. A.S.Puşkin və
M.Y.Lermontovdan tərcümələri var.
Əsgər ağa Goraninin “Qara yel”
romanı dünya xalqlarının 20-dən artıq dilinə tərcümə olunmuşdur.
Nizami Gəncəvinin türbəsi vaxtilə
Mirzə Adıgözəl bəy Qarabaği və Əsgər
ağa Gorani tərəfindən təmir edilmişdir.
Əsgər ağa Adıgözəlov 1910-cu
il mart ayının 9-da Gəncə şəhərində
vəfat etmişdir.

Kazımlı, G. Qaranlıqdan işığa /G.Kazımlı; red. R.Hüseynov.– Bakı: [Şuşa], 2016.– 223, [1] s.
Tarverdiyeva, K. Əsgərağa Adıgözəlov Gorani /K.M.Tarverdiyeva.– Bakı: İşıq, 1977.– 37, [3] s.
Abbaslı, T. Səhnəmizin ilk əsgəri... Milli peşəkar teatrıımızın ilkini iki baş rolla başlamış Əsgər ağa Gorani /T.Abbaslı //Mədəniyyət.– 2016.– 4 may.–
S.13.
Adıgözəlov Əsgər ağa Haqverdi ağa oğlu // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə.– Bakı, 2009.– C.I.– S.92.
Gorani Əsgər ağa //Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası.– Bakı, 2004.– C.1.– S.397-398.

İnternetdə

https://az.wikipedia.org/wiki/Əsgər_ağa_Gorani
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145 Mirzə Məhəmmədəli xan Tərbiyət
1877-1940
Maarifçi
26 illiyi

Ədəbiyyat
Danişməndani-Azərbaycan
/M.Tərbiyət; elmi red.
M.C.Cəfərov; tərc. ed.
İ.Şəms, Q.Kəndli.– Bakı:
Azərnəşr, 1987.– 458,
[3] s.; Məmmədova, K.
Azərbaycanda təzkirəçilik
ənənəsi və Məhəmmədəli
Tərbiyətin “DanişməndaniAzərbaycan” təzkirəsi:
10.01.01- Azərbaycan
ədəbiyyatı; filologiya elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş
dissertasiyanın avtoreferatı
/K.Məmmədova.– Bakı, 2005;
Savalan, F. Dumanlı Təbrizin
işıqlı ədibi /F.Savalan //
Mədəniyyət.– 2014.– 5 noyabr.– S. 15; Tərbiyət
Məhəmmədəli Mirzə Sadıq
oğlu //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.–
Bakı, 1986.– C.IX.– S.254255.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Məhəmmədəli_Tərbiyət
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Mirzə Məhəmmədəli xan Sadıq
oğlu Tərbiyət 1877-ci il may ayının
26-da (bəzi mənbələrdə 1875-ci il kimi
də göstərilmişdir) Təbriz şəhərində,
ziyalı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Şəhərdə mütərəqqi fikirli ziyalı kimi tanınan Mirzə Sadıq oğlunu
məhəllədəki Molla Zeynalabdinin açdığı ibtidai məktəbə qoymuşdu. Təbrizin
adlı-sanlı həkimlərindən olan Mirzə
Nəsrulla xan və Məhəmmədəli xan
Küfrinin məsləhəti ilə Məhəmmədəli
fransız və alman dillərini öyrənmiş,
nücum, riyaziyyat və tibb elmlərini
mənimsəmişdir. M.Tərbiyət Təbrizin
müasir təhsil sahəsinə töhfələri olan
elm adamlarından idi.
M.Tərbiyət 1899-cu ildə Təbrizdə
yeni tipli “Tərbiyət” mədrəsəsi və eyniadlı kitabxana açmış, Təbrizin Milli
Kitabxanasının qurucusu kimi ad çıxarmışdır. 1903-cü ildə “Gəncineyi-fünun”
(“Bilik xəzinəsi”) jurnalını nəşr etdirmiş, 1908-ci ildə “İttihad” qəzetinin
redaktoru olmuş, bunun sayəsində İran
xalqına və təhsilinə öz töhfələrini vermişdir. Bir müddət Bakıda iranlıların
“İttihad” məktəbində müdir işləmişdir.
1905-1911-ci il İran inqilabının fəal iştirakçısı olmuş, onun
məğlubiyyətindən sonra Berlində və
İstanbulda mühacirətdə yaşamışdır.
1921-ci ildə vətənə qayıtmış, Cənubi
Azərbaycan Maarif İdarəsinin rəisi,
Təbrizin bələdiyyə rəisi olmuş, bir
neçə dəfə İran Milli Məclisinə deputat
seçilmişdir. Onun 1935-ci ildə yazıl-

mış “Danişməndani-Azərbaycan” əsəri
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti
tarixinə dair mühüm mənbədir.
“Danişməndani-Azərbaycan”
ifadəsinin
mənası
fars
dilində
“Azərbaycan alimləri” deməkdir. Əsər
orta əsr təzkirələrindən fərqli olaraq isə
bütöv Azərbaycan - Şimali və Cənubi
Azərbaycanın 919 müxtəlif elm sahəsi
ilə məşğul olan ziyalıları və şairləri
haqqında məlumat verən ensiklopedik
əsərdir. Bu əsər müəllifin 40 ildən artıq elmi araşdırmalarının nəticəsidir.
“Danişməndani-Azərbaycan”
təzkirəsinin ədəbiyyat tariximizin
öyrənilməsindəki xüsusi əhəmiyyətlərindən biri də odur ki, bu təzkirə
Azərbaycan mənbələri içərisində ilk
əsər olaraq ədəbiyyat tariximizi – VII
əsrdən başlayaraq XX əsrə qədər əsasən
əks etdirir.
Mirzə
Məhəmmədəli
xan
Tərbiyət 1940-cı il yanvar ayının 17-də Tehranda vəfat etmişdir.
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23 illiyi

Ədəbiyyat
Əliyev, A. Palçıq vulkanları haqqında nə bilirik?
/A.Ə.Əliyev, İ.S.Quliyev,
Ə.Ə.Feyzullayev; AMEA, Geologiya İn-tu.– Bakı: NaftaPress, 2015. – 200, [1] s.;
Neft haqqında nə bilirik? /İ.S.
Quliyev, Ə.Ə.Feyzullayev,
M. Ə.Əfəndiyeva; elmi red.
F.R.Babayev; AMEA, Geologiya İn-tu. – Bakı: [s. n.],
2012.– 286, [1] s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İbrahim_Quliyev_(akademik)

İbrahim Quliyev
1947
İbrahim Səid oğlu Quliyev 1947-ci il may
ayının 23-də Qırğızıstan Respublikasının BazarKurqan kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə
Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Geoloji-kəşfiyyat fakültəsini bitirmişdir.
İbrahim Quliyev 1978-ci ildə geologiyamineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru, 1989-cu
ildə geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini, 1999-cu ildə professor elmi adını almışdır. 2001-ci ildə AMEAnın müxbir üzvü, 2007-ci ildə isə AMEA-nın
həqiqi üzvü seçilmişdir. İbrahim Quliyev əmək
fəaliyyətinə 1970-ci ildə AEA Geologiya İnstitutunda başlayaraq, böyük laborant, mühəndis,
kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi vəzifələrində
işləmişdir. O, Geologiya İnstitutunda elmi
işlər üzrə direktor müavini, həmçinin AMEAnın vitse-prezidenti vəzifələrində çalışır.
İbrahim Quliyev təbii qazların geologiyası
və geokimyası, neft-qaz yataqlarının geologiyası və palçıq vulkanizmi sahələrində tanınmış
alimdir. Onun rəhbərliyi və iştirakı ilə qırışıq
zonaların qaz rejiminin öyrənilməsi üçün orijinal tədqiqatlar aparılmış və karbon tərkibli qazın çıxma həcmi kəmiyyətcə dəyərləndirilmiş
və atmosferin aşağı qatlarında paylanması öyrənilmişdir. O, AMEA Geologiya və Almaniyanın Təbii Resurslar institutlarından
olan həmkarları ilə birlikdə dünyada ilk dəfə
Azərbaycan palçıq vulkanlarından qazın çıxmasının monitorinqinin elmi - texnoloji prinsipləri
şərh edilmiş və uzunmüddətli monitorinq aparılması təşkil edilmişdir. Bu tədqiqatların
nəticəsində yer qazlarının həcmində kosmik və geoloji faktorlardan asılı olan periodik dəyişmələrin olduğu göstərilmişdir. Bu
elmi tədqiqatlar “greenhouse effecti” mexanizminin öyrənilməsində əsas rol oynayır. İbrahim Quliyev həmkarları ilə birlikdə palçıq
vulkanlarının püskürmə məhsullarının, süxurların, neftin, qazın və suyun izotop-geokimyəvi
tərkibinin öyrənilməsi üçün ilk dəfə olaraq
klassik tədqiqatlar aparmış, palçıq vulkanizminin ən güclü və böyük paroksizmlər müfəssəl
surətdə şərh edilən püskürmə kataloqu tərtib
edilmişdir. Bu tədqiqatlar çöküntü süxurları-

Akademik
nın spontan həyəcanlanması və sıxlıq azalmasının modelini vermiş və seysmik məlumatlar
əsasında Cənubi Xəzər hövzəsində böyük
dərinlikdə sıxlıq azalma zonasının olduğunu göstərmişdir. Mövcud məlumatların nəzəri
tədqiqatı əsasında palçıq vulkanının beynəlxalq
elmi ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən orijinal fiziki-kimyəvi modeli hazırlanmışdır.
Xəzər dənizində subdəniz palçıq vulkanlarının, palçıq vulkanı qaz-hidratlarının tapılması və geoloji-geokimyəvi öyrənilməsinin dünya prioriteti İbrahim Quliyevə və onun AMEA
Geologiya və VNİİ Okeanologiya (Rusiya)
institutlarından olan həmkarlarına məxsusdur.
Quliyevin önəmli praktik əhəmiyyəti olan
tədqiqatlarından biri də Cənubi Xəzər hövzəsi
timsalında sürətlə çökən hövzələrin karbohidrogen sistemlərinin öyrənilməsidir. Sürətlə
çökmə şərti daxilində karbohidrogenlərin
əmələgəlmə, miqrasiya və yığılma surətlərinin
və miqyasını öyrənmək üçün orijinal tədqiqatlar
aparılmışdır; hövzə modelləməsi, geokimyəvi
və izotop tədqiqatları əsasında Cənubi-Xəzər
hövzəsində karbohidrogenlərin əmələgəlmə
və toplanmasının limit dərinlikləri və geniş
dərinlik intervalı müəyyənləşdirilmişdir. Bu
tədqiqatlar Azərbaycanda karbohidrogen yataqları axtarışının effektivliyinin artırılmasına və quruda və dənizdə yeni neft-qaz yataqlarının tapılmasına köməklik etmişdir.
İbrahim Quliyev 2008-ci ildə “Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar elm xadimi” fəxri adına, 2010-cu ildə Cənubi Xəzər hövzəsinin palçıq vulkanizmi və neftqazlılığının öyrənilməsi
üzrə silsilə işlərə görə müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ilk Dövlət mükafatı laureatı adına, 2017-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür.
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Ədəbiyyat
Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və
Yenidənhazırlanma İnstitutu75 /A.Zamanov; kitabın hazırlanmasında iştirak ed.:
A.Əhmədov, F.Aslanova,
T.Quliyev; red. S.Quliyeva.–
Bakı: Hədəf Nəşrləri,
2015.– 191, [1] s.; Riyaziyyat və məntiq: dərs vəsaiti
/A.D.Zamanov, V.A.Vəliyev;
elmi red. M.H.Yaqubov.–
Bakı: [ADPU], 2017.– 448,
[1] s.; Riyaziyyat və məntiq:
dərs vəsaiti /A.D.Zamanov,
V.A.Vəliyev; elmi red.
M.H.Yaqubov.– Bakı: [n.
y.], 2019.– 411, [2] s.; Sosial işin əsasları: [dərslik] /A.
D.Zamanov, H.İ.Əliyeva;
elmi red. İ.Ə.Rüstəmov;
[red. İ. Hüseynova]. – Bakı:
[Təhsil işçisi mətbəəsi MMC],
2015.– 451, [1] s.; Distant
təhsil: tərəddüdlər və çağırışlar: Tədrisin yeni formalarını axtarmaq, onun
həyata keçirilməsinin ən
səmərəli yollarını tapmaq
bizim vəzifəmizə çevrilir /A.Zamanov, H.Əlizadə //
Azərbaycan müəllimi.–2021.–
9 aprel.– S.10; Münaqişədən
müharibəyə gedən yol
/A.Zamanov, R. Əliyev //
Azərbaycan müəllimi.– 2020.–
6 noyabr.– S.13.
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Asəf Zamanov
1957
Asəf Dağbəyi oğlu Zamanov 1957-ci il
may ayının 10-da Şahbuz rayonunda anadan olmuşdur. 1974-cü ildə orta məktəbi bitirib Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinə daxil olmuş,
1979-cu ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 19781979-cu tədris ilində M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsində
təhsil almış, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı professor A.S.İlinskinin rəhbərliyi ilə
diplom işini yerinə yetirmişdir. 19831986-cı illərdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun aspiranturasında əyani təhsil almışdır.
Asəf Zamanov 1979-1994-cü illərdə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda böyük laborant, kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi,
1994-1997-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Rəyasət Heyətinin FizikaRiyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin elmi
katibi, 1997-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elm İdarəsinin rəisi,
2000-2001-ci illərdə, həmçinin Azərbaycan
Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun
direktoru, 2007-2016-cı illərdə Bakı Pedaqoji
Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma
İnstitutunun (Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutunun) rektoru, 2015-2016-cı illərdə
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rektoru
vəzifələrini icra etmişdir. 2016-cı il mart ayının 18-dən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektorudur.
1986-cı ildə
«Устойчивостъ полых
цилиндрических тел под одновременном
действии «мертвых» и «следящих»
нагрузок»
mövzusunda
dissertasiya
müadafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri
namizədi alimlik dərəcəsinə, 2003-cü ildə
“Собственные и вынужденные колебания
пластин из композитного материала с
искривленными структурами” mövzusunda
dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə, 2009-cu
ildə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
Asəf
Zamanov
deformasiya
olunan bərk cisim mexanikası sahəsində tanınmış mütəxəssisdir. 100-dən çox elmi

Fizik, riyaziyyatçı
əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın, ali
məktəblər üçün Riyaziyyat, Sosial işin əsasları
dərsliklərinin, 6 dərs vəsaitinin müəllifidir.
Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu elmi jurnallarında çap olunmuşdur. Rusiyada, Ukraynada, Özbəkistanda, Latviyada,
Almaniyada, Fransada, Macarıstanda, ABŞda, İtaliyada, İspaniyada, İsveçdə, Türkiyədə,
İranda, Gürcüstanda elm və təhsil sahəsində
keçirilən beynəlxalq konfranslarda, simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmiş, elmi
bölmələrə rəhbərlik etmiş, Azərbaycanı yüksək
səviyyədə təmsil etmişdir. 12 beynəlxalq elmi
konfransın Təşkilat Komitəsinə rəhbərlik etmişdir. Elmi rəhbərliyi ilə 7 namizədlik dissertasiyası hazırlanmış və müdafiə edilmişdir.
2005-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komissiyasının Riyaziyyat və Mexanika ixtisasları üzrə Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur. 1997-ci ildən Beynəlxalq
Elmlər Akademiyaları Hesablama Riyaziyyatı
üzrə Koordinasiya Komitəsinin üzvüdür. ABŞda və Latviyada nəşr edilən impact-faktor
göstəricili “Mechanics of Composite Materials” Beynəlxalq elmi jurnalının Beynəlxalq
redaksiya heyətinin üzvü, “Beynəlxalq
Mexanika-Maşınqayırma” elmi jurnalının
baş redaktorunun müavini, “Nəzəri və tətbiqi
mexanika”,”Gənc istedad”elmi jurnallarının baş redaktorunun müavini, Azərbaycan
məktəbi, Təhsildə İKT elmi jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. YUNESKO-nun
“Elmi Biliklərin və Texnologiyaların Etikası”
Azərbaycan Komitəsinin, Riyaziyyat Mexanika İnstitutunun nəzdindəki doktorluq dissertasiya şurasının, fasiləsiz Pedaqoji Təhsil üzrə
Respublika Koordinasiya Şurasının üzvüdür.
2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə elmin və təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə
“Tərəqqi” medalı, 2007-ci ildə Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının “Yubiley medalı”, Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
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Mirməmməd Cavadzadə
1927-2008
Mirməmməd Cavad oğlu Cavadzadə
1927-ci il may ayının 18-də Lənkəran
şəhərində anadan olmuşdur. 1943cü ildə 1 saylı Lənkəran şəhər orta
məktəbini, 1948-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun müalicəprofilaktika fakültəsini bitirmişdir.
1948-1951-ci illərdə Astara rayon xəstəxanasında baş həkim və
Cərrahiyyə şöbəsinin müdiri işləmişdir.
1954-cü ildən Simferopol Tibb İnstitutunun Fakültativ cərrahlıq kafedrasında assistent, dosent, 1957-ci ildən 2-ci
Moskva Tibb İnstitutunun urologiya
kafedrasında assistent, 1963-cü ildən
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda Urologiya və operativ nefrologiya kafedrasının müdiri, 1975-ci ildən həmin
institutun rektoru və eyni zamanda
Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin
baş uroloqu vəzifələrində çalışmışdır.
1954-cü ildə elmlər namizədi,
1962-ci ildə isə “Böyrəklərin polikistozu” mövzusunda doktorluq disser-

Akademik

tasiyası müdafiə edərək tibb elmləri
doktoru elmi dərəcələrini, 1964-cü
ildə professor elmi rütbəsini almışdır.
1968-ci ildə Azərbaycan SSR
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 1974-cü ildə SSRİ Tibb
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
seçilmiş, Azərbaycan SSR və SSRİ
Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur.
1982-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
M.Cavadzadənin təşəbbüsü ilə Bakıda ixtisaslaşdırılmış Urologiya klinikası açılmışdır. Uzun müddət bu klinikaya
rəhbərlik edərək insanların sağlamlığı uğrunda mübarizə aparmışdır.
Tibb
elminin
inkişafındakı
xidmətlərinə görə 1997-ci ildə “Şöhrət”,
2007-ci ildə “İstiqlal” ordenləri ilə
təltif edilmişdir.
Akademik M.Cavadzadə 2008ci il avqust ayının 7-də vəfat etmişdir. Respublika Uroloji Klinikaya Mirməmməd Cavadzadənin
adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Xroniki böyrək çatışmazlığı:etiopatogenezi klinikası, diaqnostika və müalicəsi: monoqrafiya: praktiki həkimlər üçün vəsait /M.C.Cavad-Zadə,
İ.M.Həmidov, F.H.Babayev.– Bakı: Çaşıoğlu, 2007.– 175 s.
Urologiya: Tibb İnstitutu üçün dərslik /M.C.Cavadzadə, K.A.İsmayılov; rəyçilər: X.Quliyeva, B.Ağayevə.– Bakı: Maarif, 1974.– 400 s.
Uroloji xəsətəliklərin farmokaterapiyası /M.C.Cavadzadə, A.Ə.Nəzərov, İ.M.İsmayılov.– Bakı: Azərnəşr, 1983.– 217, [3] s.
Cavadzadə Mirməmməd Cavad oğlu //Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: 25 cilddə.– Bakı, 2009.– C.V.– S.197.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Mirməmməd_Cavadzadə
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2017/may/542897.jpg
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Ədəbiyyat
Əliyeva, S. Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
beynəlxalq hüquq normalarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə implementasiyası /S.Əliyeva; elmi
red. Ə.İ.Əliyev.– Bakı: Red N
Line, 2019.– 254 s.
Əlillərin hüquqlarının müdafiəsi sahəsində
beynəlxalq hüquq normalarının Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə implementasiyası: hüquq üzrə fəls.
d-ru e. dər. al. üçün təq. ed.
dis.: 5603.01 /Ə.Y.Əliyeva;
AR Təhsil Nazirliyi, BDU.–
Bakı: 2016.– 225 s.
Конвенция о правах
инвалидов /Управление
верховного комиссара по
правам человека ООН;
[предисл. Н.Пиллэй].–НьюЙорк: Женева: ООН, 2014.–
174 с.
“Əlillərin Hüquqlarının
Beynəlxalq Müdafiəsi günü”
adlı virtual sərgi açılb //525-ci
qəzet.–2020.– 6 may.– S.13.
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Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq
Müdafiəsi Günü
1992
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qərarı ilə 1992-ci ildən etibarən
hər il 5 may bütün dünyada “Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq Müdafiəsi Günü”
kimi qeyd olunur. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin hüquqlarının qorunmasını beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırmaq, bu kateqoriyadan olan insanların
cəmiyyətə inteqrasiyasını gücləndirməkdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev əlillərin
hüquqlarının müdafiəsi, onların sağlamlığının
qorunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər görmüş, zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. 1998-ci il iyunun 18-də “İnsan Hüquqlarının Müdafiəsinə dair Dövlət Proqramı”nın
təsdiq edilməsi ölkəmizdə insan hüquqlarının qorunmasına göstərilən yüksək diqqətin
ifadəsi olmaqla yanaşı, əlillərin hüquqlarının
müdafiəsində də mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Bu gün bu siyasət və qayğı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2006-cı il dekabrın 28-də
“Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı”, 2011-ci il dekabrın 27-də “Azərbaycan
Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”
təsdiq olunmuş, əlilliyi olan şəxslər üçün sosial, iqtisadi və hüquqi təminatlar müəyyən
edən yeni normativ aktlar qəbul edilmişdir.
Əlillərin, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi və
cəmiyyətə fəal inteqrasiyasının təmin edilməsi
məqsədilə bir sıra normativ hüquqi aktlar
qəbul edilmişdir. Belə ki, “Əlilliyin və uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun qarşısının alınması, əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və
sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu əlilliyi və uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu doğuran

səbəblərin aradan qaldırılmasına, onların reabilitasiyasına, ictimai həyatın bütün sahələrində
fərdi qabiliyyətlərinə və maraqlarına müvafiq
fəaliyyət göstərmələrinə hüquqi təminat yaradır.
Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların yaş həddinin 18-dək yüksəldilməsi,
mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
qeydiyyata alınmış müharibə əlili vəfat etdiyi halda, güzəştli mənzil qeydiyyatının onun ailə üzvlərində saxlanılması ilə
əlaqədar mövcud qanunvericilikdə edilən
dəyişikliklər, özəlləşdirilən, ləğv olunan dövlət
müəssisələrinin əmək xəsarəti və peşə xəstəliyi
ilə əlaqədar zərərçəkənlərinə kompensasiyanın
verilməsinin təmin edilməsi kimi yeniliklər bu
sahədə aparılan islahatların tərkib hissəsidir.
2020-ci ildə Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli
Fərmanına əsasən “YAŞAT” Fondu yaradılıb.
Fond Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi
müəyyən olunmuş hərbi qulluqçulara və şəhid
olmuş şəxslərin ailələrinin üzvlərinə; işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə xidməti vəzifələrini
yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar
bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi
müəyyən olunmuş dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşlarına və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə; sosial
müdafiəsi sahəsində dövlət tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi
(maliyyə yardımlarının göstərilməsi və digər
dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi)
üçün şəffaf, effektiv və əlçatan platformanın formalaşdırılması məqsədilə yaradılıb.

MAY

Digər tarixi hadisələr

9

Faşizm üzərində Qələbə Günü
1945
XX əsrdə İkinci Dünya müharibəsi
illəri bəşəriyyət üçün ən ağır və dəhşətli
dövr olmuşdur. Almaniyada və İtaliyada yaranmış faşizm nəinki bu ölkələrin
özünü və hətta bütün bəşəriyyəti təhlükə
altına almışdı. İkinci Vətən müharibəsi
illərində Azərbaycan xalqı həm cəbhə
bölgələrində, həm də arxa cəbhədə böyük qəhrəmanlıq və igidlik nümunələri
göstərmişlər. Qısa bir müddətdə respublikada 87 qırıcı təyyarə batalyonu
və 1124 özünümüdafiə dəstələri təşkil
olunmuşdu. 1941-1945-ci illərdə 600
mindən çox Azərbaycan oğul və qızları
cəbhəyə yollanmışdılar. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək mübariz yol keçmiş, 130-a yaxın həmyerlimiz
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq
görülmüş, 30 nəfəri “Şərəf ordeni” ilə
təltif olunmuşdur. 170 min azərbaycanlı
əsgər və zabit SSRİ-nin müxtəlif orden və medalları ilə təltif edilmişdir.
İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi
Aslanov, Sovet İttifaqı qəhrəmanları
İsrafil Məmmədov, Ruslan Vəzirov,
Adil Quliyev, Gəray Əsədov, Məlik
Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə; generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıba-

ba Zeynalov və bir çox başqaları öz
qəhrəmanlığı ilə bizim xalqın şərəfli
tarixinə yeni sətirlər yazmışlar.
Az bir zamanda Bakı döyüşən ordunun ən mühüm cəbbəxanasına (arsenal) çevrilmişdi. Böyük çətinliklərə
baxmayaraq, neftçilərimiz fədakarlıqla
çalışaraq cəbhəni və sənayemizi yanacaqla təmin etmişlər. Akademik Yusif
Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə hava
flotu (aviasiya) benzini almaq üçün
yeni texnologiya yaradılmışdır. 1941ci ildə neftçilərimizin fədakar əməyi
nəticəsində Azərbaycanın tarixində
ən çox neft (23,5 milyon ton) istehsal
olunmuşdu ki, bu da SSRİ-də istehsal
olunan neftin 71.4%-ni təşkil etmişdir. Ümumiyyətlə, müharibə illərində
Azərbaycan neftçiləri ölkəni 75 milyon
ton neft, 22 milyon ton benzin və başqa neft məhsulları ilə təmin etmişlər.
Qətiyyətlə demək olar ki, faşizm
üzərində qələbənin qazanılmasında
Bakı nefti əsas amillərdən biri olmuşdur.
İkinci Dünya müharibəsində əldə
edilən qələbə Azərbaycan xalqının
fədakar, qəhrəman, cəsərətli olmasını
bir daha bütün dünyaya sübut etmişdir.

Ədəbiyyat
Mirzəbəyli, İ. “1941-45-ci illər müharibəsində Bakı nefti olmasaydı, faşizm üzərindəki qələbədən söhbət belə gedə bilməzdi”: Artıq 71 ildir ki, dünya
tarixçilərinin bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşür /İttifaq Mirzəbəyli //Xalq qəzeti.– 2016.– 8 may.– S.10.
Musayev, Vaqif. Həmvətənlərimizin xatirəsini əbədiləşdirək: 9 may faşizm üzərində qələbə günüdür /V. Musayev //Xalq qəzeti.–2019.– 9 may.– S.12.
9 Mayla bağlı nəşrlər sərgisi //525-ci qəzet.– 2019.– 9 may.– S.9.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2019/may/651638(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/meqale/525/2019/may/651157.htm
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Ədəbiyyat
Heydər Əliyev Mərkəzi: Fotoalbom.– Bakı: Heydər
Əliyev Mərkəzi, 2014.– 493
s.; Heydər Əliyev Mərkəzi,
“Alov qüllələri” və Bakı
Olimpiya Stadionu şəhidlərin
əziz xatirəsinə Azərbaycan
bayrağı ilə işıqlandırılıb //
Azərbaycan.– 2020.– 6 dekabr.– S.8; Heydər Əliyev
Mərkəzi: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva
sərginin açılışında iştirak etmişdir //Azərbaycan qadını.–
2014.– yaz.– S.80-86; Heydər
Əliyev Mərkəzi binasının memarlıq təqdimatı olmuşdur //
Memar.– 2014.– №2.– S.96100; Heydər Əliyev Mərkəzi
- fransızların ən çox sevdiyi
məkan //Azərbaycan.– 2020.–
1 may.– S.7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
may/707209.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
dekabr/730946(meqale).pdf
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Heydər Əliyev Mərkəzinin
açılışı olmuşdur
2012

2012-ci il may ayının 10-da ulu
öndərin anadan olmasının 89 illiyi
qeyd edildiyi ərəfədə, Bakıda ölkə başçısının iştirakı ilə möhtəşəm Heydər
Əliyev Mərkəzinin açılışı gerçəkləşdi.
2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr
2006-cı il tarixli Sərəncamı əsasında
yaradılan Mərkəzin açılışının 10 ili tamam olur. Mərkəz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
dövlətçilik fəlsəfəsi və azərbaycançılıq
məfkurəsinin dərindən öyrənilməsi,
geniş təbliği, Azərbaycan tarixi və dilinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi
dəyərlərinin yaşadılması istiqamətində
sistemli fəaliyyət göstərir.
Dünya memarlığının incilərindən
sayılan bu bina müasir Bakının
rəmzlərindən biri hesab olunur. Binanın layihəsinin müəllifi dünya şöhrətli
memar, Pritsker memarlıq mükafatının
sahibi Zaha Hadiddir. Binanın quruluşu - yerdən dalğavari şəkildə səmaya
doğru yüksəlməsi, sonra isə süzülərək
yenidən yerə qovuşması təkcə memarlığın postmodern tərzini deyil, eyni
zamanda davamlılığı, sonsuzluğu,
üzərindəki xəttlər isə keçmişlə gələcəyin
bir-birinə bağlılığını təcəssüm etdirir.
Mərkəzin ümumi sahəsi 57 min
kvadrat metrdir. Struktura muzey,
10.854 kvadrat metr sahəsi olan mədəni
irs mərkəzi, 985 nəfərlik konfrans zalı,
27.880 kvadrat metrlik çoxfunksiyalızal, kitabxana və 12.920 kvadrat metrlik media mərkəzi daxildir. Mərkəz həm

də beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin,
konfransların, müsabiqələrin, festivalların, sərgi, konsert və ziyafətlərin
təşkili
üçün
nəzərdə
tutulub.
Heydər Əliyev Mərkəzinin ən
cəlbedici hissələrindən birində Heydər
Əliyev Muzeyi fəaliyyət göstərir. Dizaynı və burada tətbiq olunan yeni
texnologiyaları ilə fərqlənən muzey
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini əks etdirir. Burada Heydər Əliyevin həm Sovet hakimiyyəti dövründə, həm də
müstəqillik illərində həyata keçirdiyi fəaliyyət konsepsiyasının müxtəlif
aspektləri virtual formada təqdim edilir. Heydər Əliyev haqqında çəkilən
filmləri izləmək istəyənlər üçün müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş xüsusi
zal fəaliyyət göstərir. Muzeydə maraq
doğuran bölmələrdən biri də ümummilli liderin müxtəlif ölkə rəhbərləri
ilə görüşlərini əks etdirən multimediya
zalıdır. Burada təqdim olunan Heydər
Əliyevin hərbi və mülki geyimləri,
iş masası, şəxsi əşyaları, müxtəlif
illərdə layiq görüldüyü orden və medallar, dünya ölkələrinin rəhbərləri
tərəfindən aldığı hədiyyələr də nümayiş etdirilən eksponatlar siyahısındadır.
Heydər Əliyev Mərkəzinin binasının memarı Zaha Hadid 2014-cü ildə
“Design Museum” təşkilatının təsis etdiyi “İlin dizaynı 2014” mükafatına
layiq görülmüşdür. Görkəmli memar
Zaha Hadid 2016-cı ildə vəfat etmişdir.
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Ədəbiyyat
AMEA Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin 100
yaşı tamam olur: 18 may
Beynəlxalq Muzeylər günüdür /M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan.–2020.–
17 may.– S.7; 18 mayBeynəlxalq Muzeylər Günüdür / AZƏRTAC //Hərbi
And.– 2020.– 22 may.– S.21;
Lalə. “Muzeylər bərabərlik
üçün: müxtəliflik və inklüzivlik” /Beynəlxalq onlayn
konfransda mövzu ətrafında
müzakirələr aparılıb /Lalə
// Mədəniyyət.–2020.–20
may.– S.3; Nərimanoğlu,
M. Milli-mənəvi, maddimədəni sərvətimizin saxlanc yeri: Bu il AMEA Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
100 yaşı tamam olur: 18 may
Beynəlxalq Muzeylər günüdür // Azərbaycan.– 2020.– 17
may.– S.7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/herbi_and/2020/
may/709130.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
may/708910.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
may/708558.htm

Beynəlxalq Muzeylər Günü
1977
Beynəlxalq
Muzeylər
Şurasının
(ICOM) təşəbbüsü ilə 1977-ci il may ayının
18-i dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü
kimi geniş qeyd edilməyə başlanmışdır.
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində
1919-cu ildə - Xalq Cümhuriyyətinin
dövründə təməli qoyulmuş “Doğma diyarın
öyrənilməsi muzeyi” adlanan ilk milli muzey 1920-ci ildə Bakıda, ilk memorial muzey isə 1938-ci ildə Şəkidə yaradılmışdır.
Azərbaycanda muzey fondu ölkə milyonçularının sovet hakimiyyətinin ilk illərində
müsadirə edilmiş sənət əsərləri əsasında yaradılmışdır. H.Z.Tağıyevə, M.Muxtarova,
M.Nağıyevə, bir sözlə, Bakı milyonçularına məxsus qiymətli sənət əsərləri
ilk muzeyimizin eksponatları olmuşdur.
Cənab prezident İlham Əliyevin
“Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində “İstiqlal muzeyinin yaradılması və İstiqlal abidəsinin ucaldılması haqqında” 18 dekabr 2006-cı il,
“Müasir İncəsənət Muzeyinin yaradılması haqqında” 19 dekabr 2006-cı il,
“Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 6 mart tarixli 2007-ci
il, “Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət
göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və
zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi tədbirlər planı” 22 may tarixli 2009-cu
il, həmçinin “Azərbaycan Xalça Muzeyinin yeni binasının maddi-texniki təminatı
haqqında” 29 dekabr tarixli 2013-cü il,
eləcə də qoruq muzeylərin təşkilinə, muzey işçilərinə fəxri adların verilməsinə dair
sərəncamları, bu mədəniyyət obyektlərinin
açılış mərasimlərində şəxsən iştirak
etməsi müvafiq sahəyə göstərilən böyük
diqqət və qayğıya bariz nümunələrdir.

Hazırda ölkəmizdə 200-dən çox
muzey fəaliyyət göstərir və onların
ekspozisiyaları
azərbaycançılıq
məfkurəsini
uğurla
təbliğ
edir.
Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə
Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin
respublika müşavirəsi keçirilmiş,1994cü ildə isə bu müşavirənin materialları əsasında “Respublikada muzey işinin
vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilmişdir. 2000-ci il
martın 24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər
haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin
fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını
və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. Bu
sənədə əsasən muzey - maddi mədəniyyət
abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi
mədəniyyət, elmi-tədqiqat müəssisəsidir.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyasını həyata keçirmək
məqsədilə Prezident İlham Əliyevin
27 dekabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq olunan “Daşınmaz tarix və
mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq milli mədəni irsimizin qorunması dövlət əhəmiyyətli prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur.
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115
illiyi
19

“Bəhlul” satirik jurnalı
1907
Azərbaycanda nəşr edilən ilk satira
jurnallarından biri də “Bəhlul” jurnalıdır.
“Bəhlul”un ilk nömrəsi 1907-ci il may ayının 19-da, Bakı şəhərində çıxmışdır. Jurnalın redaktoru Azərbaycanın görkəmli
inqilabçı və maarif xadimlərindən olan
Ələsgər Abdulla oğlu Əliyev (1883-1938)
idi. Görkəmli inqilabçının redaktə etdiyi
“Bəhlul”un hər nömrəsi 15 gündə bir dəfə
buraxılırdı. “Bəhlul”un nəşri 1907-ci ildə
noyabr ayının 4-də, 9-cu nömrədən sonra
“zərərli məsləkinə görə” dayandırılmışdır.
Çünki jurnalın səhifələrində zəhmətkeş
kütlələrin 1905-1907-ci illərdəki inqilabi mübarizəsi geniş işıqlandırılmışdı.
Jurnalın cəmi doqquz nömrəsi çıxmışdır. Buna baxmayaraq “Bəhlul” mətbuat
və ədəbiyyat tarixini öyrənmək üçün
diqqəti cəlb edir. “Bəhlul” ilk nömrəsindən
etibarən “Molla Nəsrəddin” ədəbi-siyasi
cəbhəsini müdafiə etməyə başlamışdı. Jurnalın adı da Molla Nəsrəddin kimi xalq
arasında məzmunlu lətifələri ilə məşhur
olan ədalətpərəst, həqiqətpərəst Bəhlul
Danəndənin adından götürülmüşdür.
“Bəhlul” səhifələrində olan bütün materiallarda fəhlə həyatı, daha

Ədəbiyyat
Axundov, N. “Bəhlul” jurnalı /N.Axundov //Azərbaycan.– 1957.– №10.– S.211-219.
“Bəhlul” jurnalı yeni təqdimatda //525-ci qəzet.– 2020.– 13 noyabr.– S.9.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/525/2020/noyabr/727905.htm

392

doğrusu Bakı fəhlələrinin inqilabi
mübarizəsi çox geniş işıqlandırılmışdır.
1905-1907-ci illər inqilabının təsiri
ilə Yaxın Şərq xalqlarının oyanıb
mütləqiyyətə və müstəmləkə zülmünə qarşı mübarizə aparmasına “Bəhlul” jurnalı
öz münasibətini açıq bildirmişdir. “Bəhlul”
Azərbaycanın tərəqqipərvər ziyalılarına arxalanır və çox qısa müddətdə “Molla Nəsrəddin”in yazıçı və rəssamları ilə
əməkdaşlıq edirdi. M.Ə.Sabir kimi qüdrətli
bir sənətkarın “Bəhlul” jurnalında iştirakı
da bu faktı aydın sübut edir. Bu hadisə jurnalın sonadək “Molla Nəsrəddin” ənənələrinə
sadiq qalmasına, həm də M.Ə.Sabirin
ədəbi və jurnalistik fəaliyyətinin mühüm bir sahəsinin öyrənilməsində
böyük
rol
oynamasına
sübutdur.
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30
27 illiyi

Ədəbiyyat
Abbas, İ. Himnimizin
müəllifi... /İ.Abbas; red.:
Ə.Tanrıverdi.– Bakı: Elm və
təhsil, 2015.– 98 s.; Əliyev,
İ. Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri
/İ.Əliyev, E.Məhərrəmov;
red. Y.Mahmudov; AMEA
A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu;
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.– Bakı: Nurlan, 2008.– 54 s.; “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 27 may
tarixli 142 nömrəli Qanununun ləğvi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 29
mart tarixli 1546-VQ nömrəli
Qanununun tətbiqi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 22
may 2019-cu il //Azərbaycan.–
2019.– 26 may.– S.5.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
may/654728.htm

Azərbaycan Dövlət Himni
1992
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni onun əsas dövlətçilik atributlarından biri olub Vətənimizin dövlət
müstəqilliyinin və ölkəmizin milli birliyinin müqəddəs rəmzidir. Hər
bir müstəqil dövlətdə olduğu kimi,
Azərbaycanın da müstəqilliyini, milli mentalitetini və dövlətçiliyini əks
etdirən özünəməxsus milli himni - Dövlət himni vardır. Dövlət himni dövlət müstəqilliyinin musiqi və
sözlə ifadə edilən müqəddəs simvolu,
rəmzi, atributu olaraq milli və dövlət
bayramlarında, tarixi günlərdə, rəsmi
mərasimlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə,
təhsil müəssisələrində və mövcud
qanunvericiliklə müəyyən edilən digər
hallarda həmişə ayaqüstə, böyük coşqu
ilə, milli qürurla oxunur və dinlənilir.
28 may 1918-ci il tarixində
Azərbaycanın istiqlaliyyəti elan olunduqdan sonra Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin
Dövlət
bayrağı və gerbi ilə bərabər, Dövlət himninin də yaradılması və qəbul
edilməsi məsələsi qarşıya çıxmışdı.
1920-ci
il
yanvarın
30-da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
Nazirlər Şurası milli himnin hazırlanması haqqında qərar qəbul etdi
və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan olundu.
Bununla əlaqədar bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli və şair Əhməd Cavad
“Azərbaycan marşı” adlı əsər yazdılar və müsabiqəyə təqdim etdilər. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Xalq

Cümhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın
milli himninin qəbuluna imkan vermədi.
1991-ci ildə ölkəmiz yenidən
müstəqillik əldə etdikdən sonra
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himninin qəbulu məsələsi gündəmə çıxdı. 1992-ci il mayın 27-də Milli Məclis
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət
himni haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu qəbul etdi. Qanuna əsasən, 1919-cu ildə musiqisi böyük
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli və sözləri
Əhməd Cavada məxsus “Azərbaycan
marşı” Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni kimi təsdiq olundu.
1993-cü il Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2 mart tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin əsasnaməsi təsdiq
edilmişdir. Bütün dövlət rəmzlərinə,
dövlətçilik atributlarına, o cümlədən
də Dövlət himninə dərin hörmət və
məhəbbətlə yanaşmaq, himnimizin səslənməsindən böyük milli iftixar hissi keçirmək hər bir Azərbaycan
vətəndaşının
Konstitusiya
ilə
müəyyənləşən vətəndaşlıq vəzifəsidir.

393

MAY

Digər tarixi hadisələr

28

Ədəbiyyat
Abdullayev, İ. 28 May Respublika Günü tədrisdə: Qürur duyduğumuz müstəqillik
tariximizi şagirdlərə necə
öyrədirəm / İ.Abdullayev //
Azərbaycan müəllimi. –
2017.– 26 may. – S.12; Aslanova, E. 28 may-Respublika
Günü ilə əlaqədar Türkiyədə
silsilə tədbirlər / E.Aslanova //
Respublika.– 2020.– 1 iyun. –
S.12; “Müstəqillik, suverelik,
öz taleyimizi təyin etmək imkanı vətənimizin inkişafı üçün
başlıca şərtdir”: Birinci vitseprezident Mehriban Əliyeva
28 May - Respublika Günü
münasibətilə xalqımızı təbrik
edib // Azərbaycan. – 2019. –
30 may. – S.1.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2020/
iyun/709290(meqale).pdf
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Müstəqillik Günü
1918
1918-ci il may ayının 28-də
müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət-Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti (1918-1920) yaradılmışdır. Bu respublika millətimizin tarixi
yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin
ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur.
Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Demokratik Cümhuriyyət Türk və İslam dünyasında ilk Parlamentli
Respublika və ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi.
1918-ci il may ayının 28-də
Azərbaycan milli Şurası İstiqlaliyyət
Bəyannaməsi ilə Azərbaycanın şimal torpaqlarında Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti yarandığını elan etmişdir. Bu tarixi sənədə
görə Azərbaycan qonşu xalqlar və
dövlətlərlə dostluq münasibəti quracaqdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
təşkil idarəsi xalq cümhuriyyəti idi.
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
millət, məzhəb, sinif və cins fərqi
qoymamış və bütün vətəndaşların siyasi hüquqlarını təmin etmişdir.
Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin
ilk başçısı isə Fətəli Xan Xoyski seçilmişdir. 10 gün Milli Şura Tiflisdə
işlədikdən sonra Gəncəyə köçürülmüş,
yalnız 1918-ci ilin sentyabrında Türkiyə
ordusunun rəhbərliyi ilə Bakı daşnakrus qüvvələrindən təmizləndikdən
sonra milli hökumət Gəncədən Bakıya köçmüşdür. Müstəqil Azərbaycan
Cümhuriyyəti qısa ömründə böyük
nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə etmişdir. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini

təmin edən Müstəqil Azərbaycan
Cümhuriyyəti, o cümlədən milli ordu,
milli pul, demokratlaşma, milli bank,
azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr
və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
Azərbaycan istiqlalının tanınması,
Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etmiş,
iqtisadi islahatları həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Demokratik Respublikasını rəsmi surətdə 1918ci il iyun ayının 4-də tanıyan ilk
dövlət Osmanlı dövləti olmuşdur.
1918-ci il 9 noyabr tarixində
M.Ə.Rəsulzadənin təklifi əsasında Azər
baycan Demokratik Respublikasının üç
rəngli bayrağı qəbul edilmişdir. O zamana qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı qırmızı rəngdə idi.
Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi
şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə
bilmişdir. Təəssüflər olsun ki, Müstəqil
Azərbaycan Cümhuriyyəti iki yaşına çatmadan bolşeviklərin hücumuna
məruz qalmış, müvəqqəti olaraq devrilmişdir. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı
məcburi surətdə öz tərkibinə daxil etmişdir. Bolşeviklər tərifindən
devrilməsinə baxmayaraq, istiqlal ideyası yenilməmiş və M.Ə.Rəsulzadənin
“BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ,
BİR DAHA ENMƏZ” şüarı öz əksini
tapmış və nəhayət, 1991-ci ildə Sovet
İmperiyasının dağılması ilə Azərbaycan
yenidən öz müstəqilliyini elan etmişdir.
1990-cı ildən 2021-сi ilin 11 oktyabr
tarixinə qədər 28 may Respublika günü,
11 oktyabr tarixindən isə Müstəqillik
günü kimi qeyd olunur.
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Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü (01.06.1950)
Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv qəbul edilməsinin 30 illiyi
(03.06.1992)
Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1997)
İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında
fərman imzalanmışdır (22.06.2021)
Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1998)

ŞUŞA - 270 il

2021-ci il iyunun 15-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
təkbətək görüşündən sonra “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi” imzalanıb.
Şuşa Bəyannaməsinin məhz Azərbaycan xalqının Qurtuluş günü 15 iyun tarixinə və Qarabağ, Zəngəzur üçün çox vacib sayılan Qars
müqaviləsinin 100-cü ildönümünə təsadüf etməsinin xüsusi rəmzi mənası var.
Təsadüfi deyil ki, Şuşada Türkiyə lideri ilə Bəyannamə imzalayarkən
Azərbaycanın dövlət başçısı hər kəsin yadına Qars müqaviləsini saldı. O
qeyd etdi: “Birgə Bəyannamədə tarixi Qars müqaviləsinə istinad edilir. Tarixi Qars müqaviləsi düz 100 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu da böyük rəmzi
məna daşıyır. Azad edilmiş Şuşa şəhərində 100 ildən sonra müttəfiqlik haqqında imzalanan Birgə Bəyannamə bizim gələcək iş birliyimizin istiqamətini göstərir.
Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə
birgə əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi-ticarət əlaqələri,
mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti, demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Enerji təhlükəsizliyinin, Cənub Qaz Dəhlizinin önəmi Türkiyə, Azərbaycan
və Avropa üçün göstərilir və hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır. Mən onların
arasında iki məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Birincisi, müdafiə sahəsində
əməkdaşlıq, iş birliyi məsələsi. Müdafiə sənayesi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu Bəyannamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir
daha göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik, necə ki, bu günə qədər Türkiyə
və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir, bundan sonra da bu, belə olacaq.
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Milli ədəbiyyat
Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi Vəliyeva Afaq Məsud qızının
(Afaq Məsud) (03.06.1957) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi...........................................403
Yazıçı-dramaturq Məcnunbəyov Cabbar Hüseyn oğlunun anadan
olmasının (20.06.1912-1967) 110 illiyi
Şair Ağayev Eldar Baxış oğlunun (Eldar Baxış) (22.06.1947-22.05.1996)
аnаdаn оlmаsının 75 illiyi........................................................................................404

Dünya ədəbiyyatı

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
İlk azərbaycanlı heykəltəraş qadın Məmmədova Zivər Nəcəfqulu qızının
(14.06.1902-22.04.1980) anadan olmasının 120 illiyi.............................................406
Əməkdar memar Zeynalova Şəfiqə Mikayıl qızının (26.06.1922-11.05.1979)
anadan olmasının 100 illiyi

Musiqi. Opera. Balet
Xalq artisti, müğənni Haşımova Şahnaz Həsən qızının (02.06.1957)
anadan оlmаsının 65 illiyi
Akademik, musiqişünas Səfərova Zemfira Yusif qızının (10.06.1937)
аnаdаn оlmаsının 85 illiyi........................................................................................407
Xalq artisti, opera müğənnisi Drozdov Aleksandr Aleksandroviçin
(11.06.1892-15.08.1968) anadan olmasının 130 illiyi
Xalq artisti, bəstəkar Sücəddinov Faiq (Mirfaiq) Miri oğlunun (14.06.1947)
аnаdаn оlmаsının 75 illiyi........................................................................................408
Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar, professor Dadaşova Elnarə
Rəhimağa qızının (25.06.1952) anadan olmasının 70 illiyi....................................408a
Хаlq аrtisti, opera müğənnisi Qаsımоvа Fidаn Əkrəm qızının (17.06.1947)
аnаdаn оlmаsının 75 illiyi........................................................................................409
Хаlq аrtisti, Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkаr Hаcıyеv Cövdət
396
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Rus şairi Rojdestvenski Robert İvanoviçin (02.06.1932-19.08.1994) аnаdаn
оlmаsının 90 illiyi
Türk yazıçısı Orxan Pamukun (07.06.1952) anadan olmasının 70 illiyi..................405

(Əhməd Cövdət) İsmayıl oğlunun (18.06.1917-18.01.2002)
аnаdаn оlmаsının 105 illiyi......................................................................................410
SSRİ Хаlq аrtisti, müğənni Məmmədоv Murtuzа Məşədi Rzа оğlunun
(Bülbül) (22.06.1897-26.09.1961) аnаdаn оlmаsının 125 illiyi...............................411

Teatr. Kino
Görkəmli rejissor, pedaqoq, ictimai xadim, Əməkdar incəsənət xadimi
Nemətov Zəfər Əlipaşa oğlunun (05.06.1917-19.11.1971)
аnаdаn оlmаsının 105 illiyi......................................................................................412
Xalq artisti, aktyor Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlunun
(12.06.1932-04.10.2006) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi ..............................................413
Xalq artisti, kino aktrisası, baletmeysteri, xoreoqrafı və pedaqoqu,
sənətşünaslıq elmləri doktoru Şıxlinskaya Leyla Fərrux qızının
(12.06.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Хаlq аrtisti, aktrisa Hаcıyеvа Sоnа Salman qızının (25.06.1907-24.12.1979)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi......................................................................................414

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məmmədov Mövsüm Şahin oğlunun
(06.06.1967) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...................................................................415
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğlunun
(11.06.1952-13.01.1994) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi................................................416
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Behbudov Səfiyar Abuzər oğlunun
(18.06.1967-11.03.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi................................................417
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsədov Malik Hamil oğlunun
(27.06.1962-18.01.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi...............................................418
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Fərəcov Ənvər Səyyad oğlunun
(28.06.1952-11.09.1991) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi...............................................419

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
Kiçik gizir Namazov Elcan Hidayət oğlunun (01.06.1997-09.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................420
MAHHXHQ Əsgər Yaqubov Yaqub İlham oğlunun (01.06.1997-2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................420
Əsgər Məmmədov Vüsal Avtandil oğlunun (02.06.1997-2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................421
Leytenant Əliyev Ənvər Nizami oğlunun (04.06.1997-15.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................421
Gizir Babayev Rəşad Ağabəy oğlunun (04.06.1992-10.10.2020)
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аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................422
Əsgər Hüseynov Nicat Ziyafət oğlunun (04.06.1997-11.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................422
Əsgər Piriyev Raul Zabid oğlunun (04.06.1997-2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................423
Əsgər Əliyev Elşad Mehman oğlunun (04.06.1992-16.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................423
Əsgər Həmidov Vasif Natiq oğlunun (04.06.1987-27.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi........................................................................................424
Leytenant Aslanov Tural Elşən oğlunun (05.06.1992-07.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................424
Əsgər Babayev Sahil Coşqun oğlunun (05.06.2002-20.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................425
Leytenant Məmmədov Ruslan Ramiz oğlunun (06.06.1997-01.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................425
Əsgər İdrisov Ruslan Qabil oğlunun (06.06.2002-2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................426
Əsgər Əliyev Əli Ələsgər oğlunun (06.06.1997-02.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................426
Əsgər Əhmədov Səbuhi Ziyafət oğlunun (06.06.2002-11.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................427
MAHHXHQ Əsgər Qeybiyev Arif İsmayıl oğlunun (06.06.1997-2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................427
Gizir Novruzlu Ümid Bahadur oğlunun (07.06.1992-05.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................428
Əsgər Məmmədov İkram Ehtiram oğlunun (08.06.2002-13.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................428
Gizir Quliyev Aqşin Mehdi oğlunun (09.06.1992-2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................429
Əsgər Rəhimli Xəyal Rahil oğlunun (09.06.1992-07.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................429
Əsgər Tağıyev Elnur Aydın oğlunun (10.06.1997-2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................430
Leytenant İslamov Bəxtiyar Saleh oğlunun (11.06.1997-12.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................430
MAHHXHQ Çavuş Əlizadə Qurbani Ziyafəddin oğlunun
(11.06.1992-01.10.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi ...............................................431
Polkovnik-leytenant Tağıyev Ruslan Fuad oğlunun (12.06.1982-04.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 40 illiyi........................................................................................431
Baş çavuş Qasımov Nayib Akif oğlunun (12.06.1997-06.10.2020)
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аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................432
Leytenant Şükürlü Elvin Azad oğlunun (14.06.1997-28.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi .......................................................................................432
MAHHXHQ Əsgər Balabəyov Pərviz Tofiq oğlunun
(14.06.1987-2020) аnаdаn оlmаsının 35 illiyi.........................................................433
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov İsmayıl Vahid oğlunun
(14.06.1997-29.09.2020) аnаdаn оlmаsının 25 illiyi...............................................433
Gizir Xəlilov Namiq İlyas oğlunun (15.06.1992-2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................434
Əsgər Vəliyev Əli Kamran oğlunun (15.06.2002-2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................434
Əsgər Sultanov Səlim Sultan oğlunun (15.06.2002-03.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................435
Əsgər Abdullayev Səməd Sədiyar oğlunun (17.06.2002-02.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................435
MAHHXHQ Əsgər Bayramov Həsən Bəhrəm oğlunun
(17.06.1992-05.11.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi................................................436
Əsgər Əhmədov Rəşad Ələkbər oğlunun (17.06.2002-2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................436
Əsgər Səidov Ələddin Azər oğlunun (17.06.1992-03.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................437
Əsgər Hüseynov Fərid Yaşar oğlunun (17.06.1997-30.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................437
Əsgər Məhəmmədov Musa Bəhrəm oğlunun (18.06.2002-02.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................438
Əsgər İsrafilov Vidadi Vaqif oğlunun (18.06.1987-11.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi........................................................................................438
MAHHXHQ Əsgər Əliyev Həndi Elbrus oğlunun
(19.06.1992-14.10.2020) аnаdаn оlmаsının 30 illiyi...............................................439
Əsgər Əzizov Qüdrət Bəhruz oğlunun (19.06.1997-09.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................439
Əsgər Musayev Rəşadət Vüqar oğlunun (20.06.2002-25.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................440
Leytenant Əzizov Teymur Əli oğlunun (22.06.1987-06.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi........................................................................................440
Əsgər Teymurzadə Nahid Üzeyir oğlunun (23.06.1997-2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................441
Əsgər Salıyev Əfsan İlkin oğlunun (24.06.2002-2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................441
Əsgər Bayramov Elmin Elməddin oğlunun (24.06.2002-06.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................442
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Əsgər Murtuzov Məhəmməd Ramazan oğlunun (24.06.2002-09.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................442
Əsgər İbrahimov İlqar Elçin oğlunun (25.06.2002-03.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................443
Əsgər Bahadurov Anar Süleyman oğlunun (26.06.1992-08.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi .......................................................................................443
Əsgər Quluyev Hüseyn Həbib oğlunun (26.06.2002-25.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 20 illiyi........................................................................................444
Əsgər Əhmədov Bəhruz Səttar oğlunun (27.06.1997-19.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................444
MAHHXHQ Kiçik çavuş Nəsirov Xəqani Kamran oğlunun
(29.06.1982-02.10.2020) аnаdаn оlmаsının 40 illiyi...............................................445
MAHHXHQ Əsgər Abbasov Aysənan Əsgər oğlunun (29.06.1992-2020)
аnаdаn оlmаsının 30 illiyi........................................................................................445
Əsgər Bayramov Cavid Azər oğlunun (29.06.1997-08.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................446
Əsgər İskəndərli Kamran Yaşar oğlunun (29.06.1997-22.10.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................446
Əsgər Məmmədov Fikrət Elşad oğlunun (29.06.1997-11.11.2020)
аnаdаn оlmаsının 25 illiyi........................................................................................447
Mayor Bərxudarov Toğrul Məmməd oğlunun (30.06.1987-30.09.2020)
аnаdаn оlmаsının 35 illiyi........................................................................................447

Siyasət. Hərbi iş
Hərbi xadim, artilleriya general-leytenantı Rəsulbəyov Hüseyn Cümşüd
oğlunun (26.06.1917-17.09.1984) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi...............................448

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Azərbaycan əsilli rus şərqşünası, tarixçi, türkşünas və filoloq
Məhəmməd Əli Kazımbəy Məhəmməd Qasım Kazımbəy oğlunun
(Mirzə Kazım bəy) (22.06.1802-27.11.1870) anadan olmasının 220 illiyi..............449
Maarif xadimi, görkəmli mütəfəkkir, publisist Məlikov Həsən bəy Səlim bəy
oğlunun (Həsən bəy Zərdabi) (28.06.1842-28.11.1907)
anadan olmasının 180 illiyi......................................................................................450

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
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Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Azərbaycanda nəzəri nüvə fizikası üzrə
ilk professor qadın Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızının
(02.06.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi...................................................................451
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Axundov Qüdrət Əli oğlunun

(05.06.1932-05.11.1973) anadan olmasının 90 illiyi................................................452
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Cəfərova Elmira Əsəd qızının (07.06.1937)
anadan olmasının 85 illiyi........................................................................................453

Kimya. Biologiya. Tibb
Əməkdar həkim, tibb elmləri doktoru, professor Quliyeva Səmayə
Əli qızının (01.06.1927) anadan оlmаsının 95 illiyi
Tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar həkim Mahmudbəyova Məhbubə
Kərim qızının (11.06.1902-13.01.1976) аnаdаn оlmаsının 120 illiyi

Texnika. Mühəndis işi
Texnika elmləri doktoru Cəlilov Mərdan Fərəc oğlunun (29.06.1952)
anadan olmasının 70 illiyi........................................................................................454

Digər tarixi hadisələr
Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü (01.06.1950)
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (02.06.2006)
Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv qəbul edilməsinin (03.06.1992) 30 illiyi...........455
Günahsız Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə Günü (04.06.1982)
İstanbulda Azərbaycanın da iştirakı ilə Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılmasının (04/25.06.1992) 30 illiyi
Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günü (05.06.1972)....................................456
Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü (05.06.2014)
Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü (07.06.2018)
Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara kəndi işğal olunmuşdur (08.06.1992)
Ümumdünya Okeanlar Günü (08.06.1992)
“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun
yaradılması haqqında Sərəncam imzalanmışdır (08.06.2020)
Bakıda Azərbaycan peşəkar vokal sənətinin banisi Bülbülün ev muzeyinin
açılışı olmuşdur (10.06.1982)
Ümummilli lider Heydər Əliyev elm, mədəniyyət, incəsənət, təhsil və digər sahələrdə
xidməti olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis
edilməsi haqqında” fərman imzalamışdır (11.06.2002)
Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyası (12.06.2007)
Beynəlxalq Donor Günü (14.06.2005)
Milli Qurtuluş Günü (15.06.1997)............................................................................457
Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası (15.06.1992)
Ümumdünya Səhralaşma və Quraqlıqla Mübarizə Günü (17.06.1994)
Azərbaycanda Tibb İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (17.06.2001)
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Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü (18.06.2007)
Ümumdünya Qaçqınlar Günü (20.06.2000)
Qaz Təsərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (20.06.2006)
Azərbaycanın BMT-nin Uşaq hüquqları Konvensiyasına qoşulmasının
(21.06.1992) 30 illiyi
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında
fərman imzalanmışdır (22.06.2021)
Beynəlxalq Olimpiya Qaçış Günü (23.06.1948)
Dövlət Qulluqçularının Pеşə Bayramı Günü (23.06.2006)
“Televiziya və Radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul edilmişdir (25.06.2002)
Dənizçilərin Peşə Bayramı Günü (25.06.2014)
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradılmışdır (26.06.1945)
Milli Silahlı Qüvvələr Günü (26.06.1918)...............................................................458
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə Qarşı Bеynəlxalq
Mübarizə Günü (26.06.1987)...................................................................................459
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65
3 illiyi

Ədəbiyyat
Cəfərov, N. Afaq Məsud
dünyası /N.Cəfərov; red.
R.Məcid.– B.: Elm və təhsil,
2016.– 180 s.; Topçubaşov,
Ə ... Xalqımızın müstəqil
yaşayacağına inanırdıq
/Ə.Topçubaşov ; tərt., tərc.,
müqədimə, izah və şərhlərin
müəl. V.Quliyev ; red.
A.Məsud.– B.: Azərbaycan
Tərcümə Mərkəzi, 2018.–
688 s.; Vulf, T. Dünyanın hörümçək toru: romanlar və hekayələr / T.Vulf ; tərc.
A.Məsud, N. Əbdülrəhmanlı;
red. S.Sarvan.– B.:
Azərbaycan Resp. Nazirlər
Kabineti yanında Tərcümə
Mərkəzi, 2018.– 360 s.; Afaq
Məsud Avropa Elm, İncəsənət
və Ədəbiyyat Akademiyasının
üzvü seçilib // 525-ci qəzet.–
2020.– 31 yanvar.– S.9.

Afaq Məsud
1957
Afaq Məsud qızı Vəliyeva (Afaq
Məsud) 1957-ci il iyun ayının 3-də Bakı
şəhərində görkəmli yazıçı Məsud Vəliyevin
(Məsud Əlioğlu) ailəsində anadan olmuşdur. 190 saylı məktəbi bitirdikdən sonra 1974-1979-cu illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır.
1979-1986-cı illərdə “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında
redaktor,
redaksiya heyətinin üzvü, 1986-1988-ci
illərdə “Azərbaycantelefilm”in direktoru vəzifələrində çalışıb. 1989-2014-cü
illərdə Respublika Tərcümə və Ədəbi
Əlaqələr Mərkəzinin sədri, “Xəzər” dünya
ədəbiyyatı jurnalının baş redaktoru olub.
Əsasən romanlar və hekayələr müəllifi
kimi tanınan Afaq Məsudun əsərləri rus,
ingilis, fransız, alman, özbək dillərinə
tərcümə və nəşr edilib. Onun “Qarğalar
nə üçün qarıldayır” adlı ilk yazısı 1970-ci
ildə “Azərbaycan pioneri” qəzetində, ilk
hekayəsi “Həsən əmi” 1978-ci ildə “Ulduz” jurnalında dərc olunub. Həmin vaxtdan dövri mətbuatda ardıcıl çıxış edən Afaq
Məsud “Duyğular imperiyası” pritçalar
silsiləsinin, yüzəcən hekayənin, irihəcmli
“Üçüncü mərtəbədə” (1971), “Qarğış”
(1978), “Keçid” (povest və hekayələr
1981, 1988), “Şənbə gecəsi” (1984), “Subbotniy veçer” (Moskva 1984), “Cəza”
(1987), “Üzü işığa” (1986), “Suiti” (1989),
“Fatma” (1989), “İzdiham” (povest və
hekayələr 1994), “Tək” (1992), “Azadlıq”
(roman, esse, hekayə-1997), “Yazı” (2004),
“II İohan” (2009), “Seçilmiş əsərləri”( II
cilddə 2012), “Xilas yolunun yolçuları”
(ön söz. 2014) və s. əsərlərin müəllifidir.
T.Vulfun
“Dünyanın
hörümçək
toru”, Q.Q.Markesin “Patriarxın payızı” romanlarını, qədim sufi əlyazmaları
- M.Nəsəfinin “Mövcudluq haqqında
həqiqət”, Ə.Qəzalinin “Səadət iksiri”, “Oğluma məktub”, “İlahi bilik”, İbn Ərəbinin
“Məkkə açıqlamaları”, Cəlaləddin Ruminin və digər sufi mütəfəkkirlərinin
əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib.

Yazıçı-publisist
Onun “Can üstə”, “O məni sevir”
əsəri “Yuğ” Dövlət teatırında, “Qatarın altına atılan qadın” əsəri Akademik Milli Dram Teatırında tamaşaya qoyulub. Əsərləri əsasında “Sərçələr”,
“Qonaqlıq”, “Gecə”, “Cəza”, “Dovşanın ölümü” televiziya filmləri çəkilib.
2000-ci ildə Vyana Universitetində
A.Məsudun yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə olunub (S.Dohan “Avropa şərqşünaslığında qadın yazarlar”).
Afaq Məsud 2003-cü ildə Əməkdar
incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb. “Humay” Milli Akademiyası mükafatı laureatıdır. 2014-cü ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin direktoru
vəzifəsinə təyin edilib. “Xəzər” dünya
ədəbiyyatı jurnalının baş redaktorudur.
Afaq Məsud Türkdilli ölkələr arasında ədəbi əlaqələrin möhkəmlənməsi
istiqamətində
göstərdiyi
uğurlu fəaliyyətinə, teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə dəfələrlə
TÜRKSOY-un medalı ilə təltif edilib.
2015-ci ildə Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY və Avrasiya Yazarlar Birliyinin təsis etdiyi “Beynəlxalq
Səhnə Əsərləri Müsabiqəsi”nin qalibidir.
2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən Azərbaycanda tərcümə işinin inkişafında xidmətlərinə görə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib. 2019cu ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə “Xalq yazıçısı” fəxri adına layiq görülüb.
Rusiyanın Elm və İncəsənət Pyotr
Akademiyasının
və
Avropa
Elm,
Sənət və Ədəbiyyat
Akademiyasının
həqiqi
üzvüdür.
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75
Eldar Baxış
illiyi 1947-1996
22

Ədəbiyyat
Ölüsü ilə ərəbcə, dirisi ilə rusca : Yeni dövrün bəzəmələri
- lətifələri /Toplayanı, ön və
son sözün müəllifi E.Baxış ;
red. M.Axundov.– Bakı: Yazıçı, 1993.– 168 s.; “Ocaq” kitabının müəllifi Zori Balayana
məktub /E.Baxış //Ulduz.–
2021.– №1.– S. 56-57; Yusifli, V. İki Eldar. Faciəli talelər :
“Unudulmazlar” silsiləsindən
/V.Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti.–
2020.– 18 iyul.– S.31.
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Eldar Baxış oğlu Ağayev (Eldar
Baxış) 1947-ci il iyun ayının 22-də
Qubadlı rayonunun Diləli Müşkanlı
obasında, kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Kənddə ibtidai, Qubadlıda isə
onbirillik məktəbi bitirib Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
tarix fakültəsində təhsil almışdır. Bakı
kəndlərində müəllimlik etmiş, əsgəri
xidmətdə
olmuşdur.
Azərbaycan
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri
Şirkətində (indiki ATRV QSC) kiçik
redaktor, redaktor (1972-1988), televiziyanın Ədəbi-dram verilişləri baş
redaksiyasının Televiziya tamaşaları
şöbəsinin böyük redaktoru (1988-1990)
vəzifələrində çalışmışdır. O, “Səs” və
“Nəfəs” qəzetlərini yaratmış, “Səs”
qəzetinin baş redaktoru olmuşdur.
1992-1993-cü
illərdə
yenidən
Azərbaycan Televiziya və Radio
Şirkətində Gənclik Yaradıcılıq Birliyinin İctimai-Siyasi şöbəsinin müdiri
işləmişdir. 1993-cü ildən radionun Bilgi və Uşaq dünyası verilişləri Baş redaksiyasının baş redaktoru olmuşdur.
“Köynək” adlı ilk şeiri 1966-cı
ildə “Azərbaycan gəncləri” qəzetində
dərc olunmuşdur. Həmin vaxtdan dövri mətbuatda müntəzəm olaraq çıxış etmişdir. Əsərləri SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə
olunmuşdur. 1985-ci ildə Vladivostokda keçirilən Ümumittifaq poeziya festivalında iştirak etmişdir. 1982-ci ildə
Kukla Teatrı onun “Məlikməmməd”
pyesini tamaşaya qoymuşdur. Bu pyes

Şair
Mərdəkan Xalq Teatrı aktyorlarının ifasında Praqada da nümayiş etdirilmişdir. Eyni zamanda Xalq Teatrlarının
Tbilisidə keçirilən Ümumittifaq baxışında yüksək mükafata layiq görülmüşdür.
Bir çox xalqların ədəbiyyatından
seçmə nümunələri doğma dilimizə tərcümə etmişdir. Bunlardan
A.S.Puşkinin “Çiçək, Arzu, Morfeyə”,
R.Rojdestvenskinin “Gözləmə zalı”
şeirlərini və V.Şukşinin “Bir evin
sakinləri” povestini Azərbaycan dilinə
çevirmişdir.
1981-ci ildə “Azərbaycan” jurnalında çap etdirdiyi “Qaravun dərənin
dükançası” onun ilk nəsr əsəri olmuşdur. “Uzun Həsən” pyesi Şuşa
Dövlət Teatrında tamaşaya hazırlansa da erməni təcavüzü üzündən oynanılmamışdır. 1981-ci ildən Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.
1992-ci ildə Özbəkistanın “Ürək dostları” klubunun fəxri üzvü seçilmişdir.
Eldar Baxış 1996-cı il may ayının 22-də Bakıda vəfat etmişdir.

İYUN

7

Dünya ədəbiyyatı
70
Orxan Pamuk
illiyi 1952
Orхan Pamuk 1952-ci il iyun ayının 7-də Türkiyənin İstanbul şəhərində
anadan olmuşdur. Təhsilini Robert
Kollecində almış, İstanbul Universiteti yanındakı Jurnalistika İnstitutunu bitirmişdi. Ədəbi yaradıcılığına
22 yaşından başlasa da, “Cövdət bəy
və oğulları” adlı ilk romanı 1982ci ildə çap olunmuşdur. Tariхi mövzuda yazılmış “Ağ qala” (1985)
romanı isə yazıçıya beynəlхalq
miqyasda
şöhrət
qazandırmışdı.
Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin
üz-üzə gəldiyi mistik ХVI əsr İstanbulunun bitib-tükənmək bilməyən
əsrarlarından söz açan “Mənim adım
qırmızı” romanı ilə Orхan Pamuk dünya ədəbiyyatının tanınan simalarından birinə çevrildi. Tək bir ildə 24 dilə
tərcümə olunan bu əsər dünya miqyasında postmodern romanın ən yaхşı
nümunələrindən biri sayılmaqdadır.
Orxan Pamuk həmçinin, “Səssiz
ev” (1983), “Bəyaz qala” (1985),
“Qara kitab” (1990), “Gizli üz”
(1992), “Yeni həyat” (1994), “Digər
rənglər (bir hekayə və məqalələrindən
seçmələr)” (1999), “Qar” (2002), “İstanbul: Xatirələr və şəhər” (2003),
“Məsumiyyət
muzeyi”
(2008),
“Mənzərədən parçalar: Həyat, küçələr,

Türk yazıçısı
ədəbiyyat
(məqalələr)”
(2010),
“Saf və düşüncəli romançı” (2011).
“Əşyaların məsumiyyəti (Məsumiyyət
muzeyi)” (2012), “Qırmızı saçlı qadın” (2016) və s. əsərlərin müəllifidir.
“Qar” romanında müəllif Türkiyənin
şərqində islam təməlçiliyi və qərbləşmə
cərəyanlarının necə üz-üzə gəldiyini,
insan talelərində necə ağır yaralar açdığını yüksək sənətkarlıq və inandırıcılıqla göstərə bilmişdir. 2005-ci ildə ingilis
dilinə çevrilən bu əsər ABŞ-da ilin on
ən mühüm bədii nailiyyətləri sırasında
özünə yer almışdı.
Oxan Pamuk 2006-cı ildə ədəbiyyat
üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş və bu mükafatı alan ilk türk yazıçısı olmuşdur.
Orхan Pamuk 2004-cü ildə keçirilən
Azərbaycan Yazıçılarının ХI qurultayında iştirak etmiş və AYB-nin fəxri
üzvü olmuşdur. Yazıçının “Qar”,
“Mənim adım qırmızı”, “Yeni həyat”,
“Gizli üz”, “Bəyaz qala” əsərləri
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş
və kitab şəklində çap edilmişdir. Yaradıcılığı haqqında namizədlik dissertasiyası və məqalələr yazılmışdır.

Ədəbiyyat
Qar : roman /O.Pamuk ; tərc. S.Səfərova ; red. E.Məlikli.– B.: Qanun, 2012.– 511 s.
Qara kitab : roman /O.Pamuk ; tərc. N.Əbdülrəhmanlı ; red. Ə.Rəsulov.– B.: Qanun, 2013.– 482 s.
Qırmızı saçlı qadın : roman /O.Pamuk ; tərc. L.Rəhmanova.– B.: Qanun, 2018.– 222 s.
Məsumiyyət muzeyi : roman / O.Pamuk ; tərc. K.Əliyeva ; red. M.Cavadoğlu.– B.: Qanun, 2012.– 727 s.
Səssiz ev : roman /O.Pamuk ; tərc. V.Əlixanlı.– B.: Qanun, 2014.– 415 s.
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İYUN

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
120 Zivər Məmmədova
Heykəltəraş
14 illiyi 1902-1980

Ədəbiyyat
Zivər Məmmədova, 19021980: heykəltaraşlıq [İzomaterial]; Həyat Abdullayeva,
1912-2007: heykəltaraşlıq; Elmira Hüseynova, 1933-1995:
heykəltaraşlıq /layihənin
rəhbəri Ç.Fərzəliyev; mətnin
müəl. Ə.Abdullayeva; foto.
Ə.Ağasiyev; ing. dilində tərc.
İ.Peart [və b.].– B.: Sərvət,
Şərq-Qərb, 2013.–104 s.;
Zivər Məmmədova: İlk qadın
heykəltəraş // Dəyişikliklərə
cəsarəti çatan örnək xanımlar = Role Models: Women
daring to change / M.Vəzir;
Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC).– B.,
2008.– S. 33-34; Məmmədova
Zivər // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası : 10 cilddə.– B.,
1982.– C VI.– S 506.
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Zivər Nəcəfqulu qızı Məmmədova
1902-ci il iyun ayının 14-də Bakı
şəhərində sahibkar Nəcəfqulu Tağıyevin ailəsində anadan olmuşdur. O, ilk
orta təhsilinə yeddi yaşında “Müqəddəs
Nina” Qızlar Gimnaziyasında başlamışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini
davam etdirmək qərarına gələn Zivər
xanım heykəltəraşlıq fakültəsində
rəssamlıq kursuna daxil olmuşdur.
Kursu bitirən Zivər Məmmədova
eyni vaxtda iki ali məktəbə Azərbaycan Ali Rəssamlıq Məktəbinə
(indiki ADRM) və Dövlət Türk Musiqi Məktəbinə daxil olmaq qərarına
gəlir. O, həm skripkada ifa edir, həm
də təsviri incəsənətlə məşğul olurdu.
Zivər Məmmədova 1920-ci ildə
Bakı Ali Rəssamlıq Məktəbinə daxil olmuş, 1924-cü ildə bitirmişdir.
Məktəbi bitirdiksən sonra bir müddət
S.D.Erziya və P.V.Sabsayın emalatxanasında çalışmışdır. Zivər xanım portret ustası kimi tanınmış və zəngin
bir qalereya yaratmışdır. O, hələ
tələbəlik illərində Hüseynqulu Sarabskinin büstünü yaratmış, sonralar isə Məhsəti Gəncəvinin, Nizaminin əsərlərinə illüstrasiyalar işləmişdir.
Milli heykəltaraşlıq sənətimizin
ilk yaradıcılarından sayılan Zivər
Məmmədova Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, musiqisinin inkişafında mühüm xidmətləri olan insanların bədii obrazları, daşlaşmış
surətlərini yaratmağa böyük əmək sərf
etmişdir. O, sevimli müəllimi Əzim
Əzimzadənin də obrazına müraciət
etmişdir. Həmin abidə hal-hazırda
Fəxri xiyabanda Əzim Əzimzadənin

məzarı üzərindədir. 1950-ci ildə dahi
bəstəkar Ü.Hacıbəylinin gipsdən
heykəlini hazırlamışdır. Bu abidə
Ü.Hacıbəylinin naturadan çəkilmiş
yeganə portreti kimi tarixə düşmüşdür.
Zivər Məmmədova Azərbaycan
mədəniyyəti tarixində nəinki ilk qadın
heykəltəraş, həmçinin, peşəkar qadın
skripka ifaçısı kimi də tanınmışdır. O,
görkəmli pedaqoq Üzeyir Hacıbəylinin
mühazirələrinin dinləyicisi olmuş,
bəstəkarın 1922-ci ildə yaratdığı və
rəhbərlik etdiyi Dövlət Simfonik
Orkestrində skripka çalmış, 1923-cü
ildə “Arşın mal alan” operettasının ilk
tamaşasında əsas ifaçılardan olmuşdur.
Zivər Məmmədova həmçinin,
“Kolxozçu qadın” (gips, 1940), “Qız
gəlincik ilə” (dekorativ fiquru, çini,
şirəüstü naxış, 1950), “Rəqqasə”
(dekorativ fiqur, çini, şirəüstü naxış, qızılla zərləmə, 1954) və s.
əsərləri də böyük uğur qazanmışdır.
Görkəmli heykəltəraşın forma və
materialı gözəl bilməsi ona monumental və dəzgah heykəltəraşlığında da
özünü sınamağa imkan verirdi. Yaradıcılığında xırda plastikadan - saxsıdan hazırladığı Ü.Hacıbəyovun “Koroğlu” operasındakı rəqqasələri təsvir
edən dekorativ nəfis fiqurlar yüngül “musiqili” tərzdə yerinə yetirilmiş və heykəltəraşlıqdan daha çox
plastikliyinə görə keramik fiqurlara oxşayır. Məhs bu kiçik formalı heykəltəraşlıq elementləri sənətkəra
öz texnikasını təkmilləşdirməyə, yeni
iş üsulları öyrənməyə imkan verirdi.
Zivər Məmmədova 1980-ci il aprel ayının 22-də Bakıda vəfat etmişdir.

İYUN

Musiqi. Opera. Balet
85
Zemfira Səfərova
10 illiyi 1937

Ədəbiyyat
Qasımova Fidan Əkrəm qızı //
Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası.– B.: Şərq-Qərb, 2008.–
S.133-134; Sən olmasaydın...:
esse, oçerk, portret cizgiləri,
xatirələr və fotosənədlər toplusu / F.Rəhmanzadə; red.
F.Qasımova, X.Qasımova; burax. məs. S.Mikayılqızı.– B.:
Ziya, 2010.– 333 s.; Nizami musiqidə, sənətdə: Notlar /Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi ; tərt. ed.
və red. R.Şəfəq ; elmi red.
A.Məlikov; baş red. S.Bektaşi
; burax. məsul S.Həsənova;
musiqi red.: B.MəmmədovaQarayeva, F.Qasımova ;
not qrafikası: L.Əliyeva,
X.Novruzov, Ş.Qara.– B.:
Şərq-Qərb, 2014.– 516 s.;
Qasımova, F. Bir həzin
nəğmədir qadın ürəyi... /Fidan Qasımova //Xalq qəzeti.–
2019.– 8 mart.– S.8.

Zemfira Yusif qızı Səfərova 1937-ci il
iyunun 10-da Kislovodskda ziya-lı
ailəsində anadan olmuşdur. 1960-cı
ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki BMA) Musiqi tarixi
və nəzəriyyəsi fakültəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. 1970-ci ildə
sənətşünaslıq namizədi, 1996-cı ildə
sənətşünaslıq doktoru, 1998-ci ildə
professor
elmi
adını
almışdır.
Z.Səfərova 1978-ci ildən Bəstəkarlar
İttifaqının üzvüdür. 2000-ci ildə
Bəstəkarlar İttifaqının Musiqişünaslıq
və tənqid bölməsinin rəhbəri seçilmiş,
İttifaqın rəyasət heyətinin üzvüdür.
1989-cu ildə “Azərbaycanın Əməkdar
incəsənət xadimi”, 2006-cı ildə
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına
layiq görülmüşdür. 2007-ci ildə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir. 2017ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının
həqiqi
üzvüdür.
2006-2009-cu illərdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Ali
Attestasiya Komissiyasının Sənətşünaslıq və memarlıq üzrə Ekspert
Şurasının sədri vəzifəsində çalışmış,
2013-2014-cü illərdə isə həmin
vəzifəni icra etmişdir.
Zemfira xanım “Musiqi dünyası”,
“Qobustan”, “İncəsənət və mədəniyyət
problemləri” jurnallarının redaksiya
heyətinin üzvüdür. O, bir sıra
beynəlxalq konfrans, simpoziumlarda
məruzələr etmiş, elmimizi ləyaqətlə
təmsil etmişdir. Əsərləri Bakıda və

Musiqişünas
müxtəlif xarici ölkələrdə - Rusiyada,
Türkiyədə, Serbiyada, Küveytdə,
Varşavada, Budapeştdə nəşr edilib.
Alimin son illərdə nəşr olunmuş
kitabları AMEA Memarlıq və
İncəsənət İnstitutun mühüm nəticələri
kimi dəyərləndirilmişdir. Onlardan
“Azərbaycanın musiqi elmi (XIII-XX
əsrlər)”, “Azərbaycan musiqi tarixi”,
“Ölməzlik” və s. göstərmək olar.
Z.Səfərova Azərbaycan musiqi
mediavistikasının əsasını qoymuş,
üzeyirşünaslığı xarici dilə tərcümə
edilmiş yeni monoqrafiya və kitablarla
zənginləşdirmiş,
bəstəkarın
musiqi əsərlərinin akade- mik nəşrini
çap etmişdir. Orta əsr risalələrini
(S.Urməvinin “Kitabül-Ədvar”, “Şərəfiyyə”, Fətullah Şirvaninin “Musiqi
məcəlləsi”, M.M. Nəvvabın (XIX
əsr)” Vüzuhül-ərqam”nı mətnşünaslıq
cəhətdən hazırla- yıb nəşr etdirmiş,
qədim musiqi terminləri lüğətini tərtib
etmiş, muğam ustadı C.Qaryağdıoğlu
haqqında
(Azərbaycan
və
rus
dillərində) monoqrafiya yazmışdır.
Onun kitablarında verilən ölçülər,
cədvəllər əsasında qədim musiqi
alətləri bərpa olunmuş və bu alətlərdə
onun açımında XIII əsrin (S.Urməvinin) musiqisi səslənmişdir.
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İYUN

Musiqi. Opera. Balet

75
14 illiyi

Ədəbiyyat
Kino və teatr sahəsində
bəstəkar və rejissorun yaradıcılıq işi: dərs vəsaiti
/F.Sücəddinov [tərt. ed.]; red.
M.Babayeva; Azərb. Resp.
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Unti.– B.: ADMİU, 2017.– 94 s.;
Faiq Sücəddinov/L.
Zöhrabova;red. Z.Qafarova;
baş red. S.Bektaşi;burax.
məsul S.İsmayılova; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi.– B.: Şərq-Qərb,
2015.– 31 s.
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Faiq Sücəddinov
1947
Faiq (Mirfaiq) Miri oğlu Sücəddinov
1947-ci il iyun ayının 14-də Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini
1954-1965-ci illərdə Bakı şəhərində almışdır. 1965-1969-cu illərdə A.Zeynallı
adına Bakı Musiqi Texnikumunda fortepiano aləti üzrə musiqi təhsili almışdır. 1969-1974-cü illərdə Azərbaycan
Pedaqoji Dillər Universitetində (indiki ADU) ingilis dili üzrə ali təhsilini
davam
etdirmişdir.
1975-1976cı illərdə hərbi xidmətə getmişdir.
Faiq Sücəddinov 70-ci illərdən
müstəqil şəkildə bəstəkarlıqla məşğul
olmağa
başlamışdır.
1977-1981ci illərdə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında
(indiki
BMA)
bəstəkarlıq fakültəsi üzrə ikinci ali
təhsil almışdır. 1981-1985-ci illərdə
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) Musiqi kabinetinin müdiri işləmişdir. Bununla bərabər o,
1969-1980-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Teleradio Komitəsinin Estrada orkestrinin pianoçusu kimi, 19881992-ci illərdə isə R.Behbudov adına Mahnı Teatrının müdiri və bədii
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Bu illərdə bəstəkarlıqla da mütəmadi
məşğul olan Faiq Sücəddinov 4 hissədən
ibarət 1 saylı Simfoniya (1988), fortepiano və orkestr üçün konsert (1990),
fortepiano və kamera orkestri üçün
konsert (1992), kamera orkestri üçün
skertson yazmışdır. Bu əsərlərin ardınca bəstəkarın bir sıra vokal-simfonik
əsərləri meydana gəlmişdir. Simfonik
orkestr, xor və solist üçün bəstələnmiş
“Simfonik poema”, 3 hissəli vokalsimfonik poema (simfonik orkestr, xor
və solist üçün), simfonik orkestr üçün
“Ana” və “Ölkəm” əsərləri, xor və simfonik orkestr üçün “Atatürk” odası və

Bəstəkar
digər əsərləri buna parlaq nümunədir.
Yaradıcılıq dövründə görkəmli
bəstəkar həmçinin, mahnılar da
bəstələmişdir. Müxtəlif illərdə yazılmış mahılar sırasında “Vətəndən
pay olmaz” (söz. C.Novruz), “Mənim
nəğməm” (söz. H.Abbas), “Yalan”
(söz. X.İsmayılqızı), “Neylərsən”
(söz. N.Atəş), “Səni itirməkdən yaman
qorxuram”, “Səadət nəğməsi” (söz.
B.Vəziroğlu) və s. adını çəkmək olar.
Faiq Sücəddinov kino musiqisi sahəsində də fəaliyyət göstərmiş,
bir neçə bədii və sənədli filmə musiqi bəstələmişdir. 2003-cü ildə televiziya ekranlarında təqdim olunan
ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və
fəaliyyətinə həsr olunmuş “Həqiqət
anı” 12 seriyalı bədii filminin də musiqi müəllifi Faiq Sücəddinovdur.
O, 1996-2003-cü illərdə Şimali
Kirpdə yaşamış, orada Doğu Akdeniz
Universitetinin müəllimi vəzifəsində
çalışmışdır.
Faiq Sücəddinov 1980-ci ildən
Bəstəkarlaq İttifaqının, 1995-ci ildən
Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvüdür. 2003-cü ildən Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professorudur. O, musiqi sənətində
fəaliyyətinə görə müxtəlif fəxri adlar, diplom və medallara layiq görülüb. 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar incəsənət
xadimi”, 2006-cı ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülüb, 2007ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.
2015-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə
layiq görülüb.
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Ədəbiyyat
Dadaşova, E. Gövhər
Hüseynova /E.Dadaşova;
red. Z.Qafarova; buraxıl.
məsul Ə.Əsədzadə; Azərb.
Bəstəkarlar İttifaqı. – Bakı:
Renessans-A, 2020. – 30, [2] s.
Dadaşova, E. Diptix: [Notlar];
1. “Lay-lay”; 2. “Şənlik”:
balaban və kamera orkestri
üçün /mus. E.Dadaşova. –
[Bakı]: [n. y.], [2020?]. – 52 s.
Dadaşzadə, Z. Elnarə
Dadaşova /Z.A.Dadaşzadə;
red. Z.Qafarova; [baş red.
S.Bektaşi; burax. məsul
S.İsmayılova; dizayner
K.Məhdəvi]; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi. –Bakı: Şərq-Qərb,
2015. – 31, [1] s.
Dadaşova, E. Qara Qarayevakademik, pedaqoq: Ustadımız
biz tələbələrə sonsuz
həssaslıqla diqqət ayırırdı
/E.Dadaşova //Azərbaycan
müəllimi. – 2021. – 29
oktyabr. – S.12.

İnternetdə
https://www.musicacademy.
edu.az/musnazeriyyesi-kfmuallimler/78-dadashovaelnara.html

Elnarə Dadaşova
1952
Elnarə Rəhim-Ağa qızı Dadaşova 1952ci il iyun ayının 25-də Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. 1959-1970-ci illərdə Bülbül adına
orta ixtisas musiqi məktəbində piano ixtisası
üzrə, 1968-1970-ci illərdə isə bəstəkarlıq ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1970-1975-ci illərdə
isə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət
konservatoriyasının (indiki Musiqi Akademiyası) bəstəkarlıq fakültəsində təhsilini davam
etdirmiş, Qara Qarayevin sinfini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir.
1975-1977-ci illərdə Qara Qarayevin sinfində assistent-stajor, 1978-ci ildə
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının musiqi nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim, 1986-cı ildə baş müəllim,
2007-ci ildə isə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının bəstəkarlıq kafedrasının dosenti olmuşdur.
Elnarə Dadaşova 2009-cu ildən isə musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının professorudur,
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur.
Elnarə Dadaşova müxtəlif janrlarda 100dən artıq əsər yazmışdır. Bəstəkarın yaradıcılığının parlaq səhifəsini onun fortepiano
üçün yazılmış “24 Prelüd” silsiləsi, “Sayalı”
baleti, orqan üçün “Variasiya”, “Fantaziya”,
“Postlüdiya” əsərləri təşkil etmişdir. Simfoniya, konsert-simfoniya, fortepiano konserti,
balet, baletdən simfonik süitalar, xor əsərləri,
vokal-simfonik əsərlər, kvartetlər, fortepiano,
orqan, xalq çalğı alətləri, simfonik orkestrin
müxtəlif alətləri üçün əsərlərin müəllifidir.
Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbay
can Milli Konservatoriyasında pedaqoji
fəaliyyətini davam etdirən Elnarə Dadaşova, həmçinin “Polifoniya”, “Solfecio” üzrə 5
dərs vəsaitinin, xor topluları və tədris proqramlarının rəhbəridir.
Bəstəkarın əsərləri ABŞ, Kanada, Fransa,
İtaliya, Almaniya kimi ölkələrin konsert salonlarında səsləndirilmişdir. Elnarə Dadaşova
Azərbaycanda tuba aləti üçün solo əsər yazmış
bəstəkardır. ABŞ-ın tuba aləti üzrə ifaçısı, professor C.Kenyon Bakıya ustad sinfi dərslərini
keçirmək üçün gələndə o, bəstəkarın tuba və
fortepiano üçün “Xoral” və “Layla” əsərlərini

Bəstəkar
dinləmiş, onun notunu ifa etmək üçün Amerikaya aparmışdır. Bakının qonağı olmuş Fransa bəstəkarı Pyer Tilui Elnarə Dadaşovanın
həm iri həcmli, həm də miniatür əsərlərinə qulaq asaraq heyran olmuş, onları geniş dinləyici
kütləsinə çatdırmaq üçün öz ölkəsinə aparmışdır. İtaliyanın “Doppler” üçlüyü bəstəkarın 2
fleyta və fortepiano üçün “Səda” və bir sıra
digər əsərlərini Roma şəhərində ifa etmiş və
öz repertuarına daxil etmişdir. Amerika pianoçusu Con Likti Elnarə Dadaşovanın fortepiano üçün yazılmış əsərlərini Amerikaya apararaq bir neçə ştatda uğurla səsləndirmişdir.
Fransanın məşhur “Qaudi” simli kvarteti də
2005-ci ilin konsert proqramlarına bəstəkarın
2 saylı kvartetini daxil edərək ifa etmişlər.
Xarici ölkə təşkilatları Elnarə Dadaşovanın yaradıcılığına yüksək qiymət vermiş,
onun əsərlərinin ifasını İtaliyada “Donna In
Muzika” təşkilatının xətti ilə yayımlanmasını
təmin etmişlər.
ABŞ-ın Bionrafiya İnstitutu bəstəkar
Elnarə Dadaşovanı “2000-ci ilin qadın
bəstəkarı” elan etmiş, 2001-ci ildən isə
ABŞ-ın Bioqrafiya Məkəzinin rəhbərliyinə
fəxri üzv seçmişdir.
Bəstəkar 1970-ci ildən televiziya və radioda silsilə verilişlər aparır. O, AzTVdə “Mahnılarımızı öyrənirik” adlı silsilə
verilişinin müəllifidir. “Gəlimli, gedimli dünya” radio verlişində səhnə üçün musiqi bəstələyən bəstəkarlarımız haqqında
mütəmadi çıxışlar etmişdir. Bəstəkarın 80nə yaxın əsəri Azərbaycan televiziyası və radiosunun fonotekasında saxlanılır.
2015-ci ildə Aydın Dadaşov tərəfindən
bəstəkar Elnarə Dadaşovaya həsr olunmuş
“Bəstəkar” sənədli filmi çəkilmişdir.
Bəstəkar 2007-ci ildə “Əməkdar incə
sənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüş,
2013-cü ildə “Qızıl Qələm” mükafatı, 2015ci ildə Paris-Sorbonne universitetinin sertifikatı, 2017-ci ildə İsrail-Azərbaycan birgə
təşkilatçılığının “İnnovation Solutions in
Education” sertifikatı ilə təltif edilmişdir.
Bir sıra bakalavr, magistr və fəlsəfə doktorları dissertasiyalarının elmi rəhbəridir.
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Qasımova Fidan Əkrəm qızı //
Üzeyir Hacıbəyli ensiklopediyası.– B.: Şərq-Qərb, 2008.–
S.133-134; Sən olmasaydın...:
esse, oçerk, portret cizgiləri,
xatirələr və fotosənədlər toplusu / F.Rəhmanzadə; red.
F.Qasımova, X.Qasımova;
burax. məs. S.Mikayılqızı.–
B.: Ziya, 2010.–333 s.; Nizami musiqidə, sənətdə: Notlar /Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi ; tərt. ed.
və red. R.Şəfəq ; elmi red.
A.Məlikov ; baş red. S.Bektaşi
; burax. məsul S.Həsənova ;
musiqi red.: B.MəmmədovaQarayeva, F.Qasımova ;
not qrafikası : L.Əliyeva,
X.Novruzov, Ş.Qara.– B.:
Şərq-Qərb, 2014.– 516 s.;
Qasımova, F. Bir həzin
nəğmədir qadın ürəyi... /Fidan Qasımova //Xalq qəzeti.–
2019.– 8 mart.– S.8.

Fidan Qasımova
1947
Fidan Əkrəm qızı Qasımova 1947-ci
il iyun ayının 17-də Bakı şəhərində ziyalı
ailəsində anadan olmuşdur. Hələ uşaq yaşlarından musiqiyə böyük həvəs göstərən
Fidan Qasımova ilk musiqi təhsilini Bülbül adına Musiqi məktəbində almışdır.
Musiqi məktəbini bitirdikdən sonra 1966ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının (indiki BMA)
əvvəlcə simli alətlər (skripka sinfi), sonra isə vokal sinfinə daxil olmuşdur. Konservatoriyada o, simli alətlər üzrə professor S.Qəniyevin, vokal üzrə isə dosent
İ.A.Lvoviçin sinifində oxumuşdur. 1971ci ildə skripka sinfi, 1972-ci ildə isə vokal sənəti üzrə ali təhsilini başa vurmuşdur. 1972-1974-cü illərdə P.Çaykovski
adına Moskva Konservatoriyasının aspiranturasında təhsil almışdır. 1974-cü
ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra Bakıya qayıtmış, elə həmin vaxtdan da
Azərbaycan Opera və Balet Teatrının (indiki ADAOBT) solisti olmuş, həmçinin,
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deməyə başlamışdır. 1990-cı ildən
Bakı Musiqi Akademiyasının professorudur. 1992-ci ildən Türkiyənin İstanbul
Dövlət Konservatoriyasının professorudur.
Fidan Qasımova 1973-cü ildə İsveçrənin paytaxtı Cenevrədə keçirilmiş
vokalistlərin beynəlxalq müsabiqəsinin
finalında C.Puççininin “Bohema” operasından oxuduğu Miminin ariyasına görə
gümüş medala layiq görülmüşdür. 1975ci ildə Niderlandda (Hertogenbos, diplom) keçirilən beynəlxalq müsabiqənin
iştirakçısı olmuş, 1977-ci ildə İtaliyada (Verçelli ş.) musiqiçilərin C.Viotti
adına müsabiqəsinin birinci mükafatına layiq görülmüşdür. Sənətçi beynəlxalq
müsabiqələr laureatı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı qadın müğənnidir.
Fidan Qasımovanın parlaq ifaçılığının
geniş diapazonu (səs tembri-lirik soprano)
klassik musiqidən başlayaraq müasir dünya bəstəkarlarının əsərlərinə qədərki dövrü əhatə edir. Onun yaratdığı unudulmaz

Opera müğənnisi
obrazlar qalereyası - Dezdemona (“Otello”, C.Verdi), Toska, Turandot, Mimi,
Çio-Çio-san (“Toska”, “Turandot”, “Bohema”, “Çio-Çio-san”, C.Puççini), Mikaela (“Karmen”, C.Bize), Tatyana (“Yevgeni
Onegin”, P.Çaykovski), Nigar (“Koroğlu”,
Ü.Hacıbəyli), Marqarita (“Faust”, Ş.Quno),
Sevil (“Sevil” F.Əmirov) və digərlərindən
ibarətdir. Onun zəngin repertuarına
Azərbaycan bəstəkarlarından Ü.Hacıbəyli,
A.Zeynallı, Q.Qarayev, A.Məlikov, Niyazi, rus bəstəkarlarından M.Qlinka,
P.Çaykovski, S.Raxmaninov, Qərbi Avropa bəstəkarlarından A.Stradella, İ.S.Bax,
G.F.Hendel və başqalarının kamera-vokal
əsərləri, eləcə də xalq mahnılarımız “Laçın”, “Qubanın ağ alması”, “Girdim yarın
bağçasına”, “Evləri var xana-xana” və s.
daxildir. O, geniş konsert proqramları ilə
dəfələrlə ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya, İsveç, Avstriya, Meksika, Rusiya, Fransa, İtaliya, Danimarka, Kuba, Türkiyə və
dünyanın digər ölkələrində çıxış etmişdir.
Azərbaycanın və SSRİ-nin xalq artisti Fidan Qasımova 2015-ci ildə Böyük Britaniyanın Kembric Universitetinin tərtib etdiyi ensiklopediyada dünyanın
ən tanınmış ifaçısı adına layiq görülərək
xüsusi diplomla mükafatlandırılıb. O,
Azərbaycanın musiqi mədəniyyətində bu
ali mükafata layiq görülən yeganə ifaçıdır.
Fidan Qasımova 1978-ci ildə Əməkdar
artist, 1982-ci ildə Xalq artisti, 1988ci ildə SSRİ Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1984-cü ildə isə
Dövlət Mükafatı laureatı olmuşdur. 1997ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin
Fərmanı ilə “Şöhrət” ordeni, 2010-cu ildə
isə Prezident İlham Əliyevin Fərmanı
ilə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Onu zaman seçib: poema/
C.Hacıyev, F.Ləman; red. və
tərc. ed. S.Əhmədli.– B.: Qanun, 2008.– 62 s.; Cövdət Hacıyev: dərs vəsaiti /A.Tağızadə
(son söz); red. E.Hüseynova;
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akad.– B.:
Mütərcim, 2015.– 143 s.;
Köçərli, İ. Cövdət Hacıyevin nota saldığı aşıq havaları /İ.Köçərli // Folklor və etnoqrafiya.– 2019.– №1-2.– S.
50-56.; Джевдет Гаджиев
(1917-2002): хроника жизни,
статьи, высказывания
/А.Юсифова; ред.
А.Тагизаде; Л.Абдуллаева;
М-во Культуры и Туризма
Азерб. Респ.– Б.: Тахсил,
2013.– 303 с.
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Cövdət Hacıyev
1917-2002
Cövdət (Əhməd Cövdət) İsmayıl oğlu Hacıyev 1917-ci il iyun ayının 18-də Nuxada (indiki
Şəki) anadan olmuşdur. 1924-cü ildə ailəsi ilə
birlikdə Bakıya köçən Cövdət Hacıyev ibtidai
musiqi məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Konservatoriyası (indiki BMA) yanında skripka sinfi üzrə (əvvəlcə N.İ.Simberovun, sonra isə prof.
S.L.Bretanitskinin sinfində) fəhlə fakültəsində,
1935-1938-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyanın nəzəriyyə-bəstəkarlıq fakültəsində (L.M.Rudolfun sinfində) təhsil almışdır. 1938-1941-ci illərdə Moskva Konservatoriyasında (A.N.Aleksandrovun sinfində,
Q.Qarayevlə birgə) oxumuş, 1947-ci ildə
isə (D.D.Şostakoviçin sinfində) təhsilini
başa
vurmuşdur.
1947-ci ildən ömrünün sоnuna qədər
bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
C.Hacıyev Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında polifoniya, alətşünaslıq siniflərində,
daha sonra bəstəkarlıq sinfində dərs demiş, 1957-1969-cu illərdə isə bu ali musiqi təhsil оcağının rektоru vəzifəsində çalışmışdır. 1963-cü ildən isə professor işləmişdir.
Milli
simfonizmin
yaradıcılarından
biri olan C.Hacıyevin yaradıcılığının formalaşmasında Azərbaycan milli folklorunun, həmçinin, Ü.Hacıbəylinin, rus bəstəkarı
D.D.Şostakoviçin böyük təsiri olmuşdur. Onun
ilk böyük əsəri bir hissəli “Simfoniya” (1936)
olmuşdur. O, hələ tələbəlik illərində “Sosialist
Azərbaycanı” (1936), A.S.Puşkinin ölümünün
100 illiyinə həsr etdiyi “Sibirə məktub” (1937)
simfonik poemalarını, üç hissəli “Azərbaycan
süitası” (1939), “Simli kvartet” (1941) və
s. bəstələmişdir. 1945-ci ildə Q.Qarayevlə
birgə Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş (b.m. Sovet Azərbaycanın 25 illiyinə
həsr olunub. Mənb: A.Tağızadə “C.Hacıyev”,
2015) “Vətən” (libettosu İ.Hidayətzadə,
şeir
M.Rahim)
operasını
yazmışdır.
Cövdət Hacıyev ümumilikdə səkkiz simfoniya müəllifidir. Onun simfonik musiqisini qəhrəmanlıq motivləri, humanizm, insanın
mənəvi gözəlliyinin tərənnümü səciyyələndirir.
Bəstəkar bu simfoniyalarda Azərbaycan
xalq musiqisinin müxtəlif janrlarının bədii

Bəstəkar
ifadə vasitələrindən, inkişaf prinsiplərindən
məharətlə istifadə etmişdir. 1-ci simfoniya
(1944), 3-cü simfoniya (1947), 4-cü simfoniyaları (1956) milli simfonik musiqinin inkişafında xüsusi yer tutur. 5-ci simfoniyanın (“İnsan,
Torpaq, Kosmos”, 1972) 7 fəsildən ibarət quruluşu vahid muğam kompazisiyasını xatırladır. 6-cı simfoniyada (“Zirvələrə” 1990. Mənb:
A.Tağızadə “C.Hacıyev”, 2015) (b.m. 6-cı
simfoniya “1917-1977”, 1977, mənb. ASE)
quruculuq işlərinin vüsəti fəlsəfi baxımdan əks
olunmuşdur. “Şəhidlər” (1995) adlı yeddinci
simfoniyası Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərin xatirəsinə
həsr olunub. Bəstəkarın “Onu zaman seçib”
(1996) adlı səkkizinci simfoniyası ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunan monumental əsər kimi tarixə düşmüşdür. C.Hacıyev
həmçinin, “Orkestr üçün simfoniyetta”nın
(1938), “Xor, solist və orkestr üçün oratoriya” (1949), “Fortepiano üçün ballada” (1952),
“Sonata” (1956), “Skersos” (1957), “Kvartet
poema” (1965), “Musiqi lövhələri”nin (1972),
eləcə də bir sıra xor üçün əsərlərin, “Sülh uğrunda” (1957) simfonik poemanın müəllifidir.
Cövdət Hacıyev 1946 və 1952-ci illərdə
2 dəfə SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı olmuşdur. 1960-cı ildə Azərbaycan SSR Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüş, Oktyabr İnqilabı, Qırmızı Əmək Bayrağı və “Şərəf nişanı”
ordenləri ilə, eləcə də medallarla təltif edilmiş, 1985-ci ildə isə Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqı İdarə Heyətinin katibi seçilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Fərmanı
ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Cövdət Hacıyev 2002-ci il yanvar ayının 18-də Bakı şəhərində vəfat
etmişdir.
Məzarı
Birinci
Fəxri
Xiyabandadır. Bakı şəhərində 3 saylı 11 illik musiqi məktəbi görkəmli bəstəkarın adını daşıyır.
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Bülbül (Murtuza Rza
oğlu Məmmədov): biblioqrafiya /Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm
Naz., Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. M.Vəliyeva,
M.İbrahimova, G.Misirova;
elmi red. K.Tahirov; red.
G.Səfərəliyeva.– B., 2017.–
344 s.; Çəmənli, M. Bülbül /M.Çəmənli ; red.
M.Əvəzqızı.– B.: Çağdaş As, 2012.– 12 s.;
Həsənova, C. Bülbül (Murtuza Məmmədov) /C.Həsənova;
burax. məsul S.İsmayılova;
red. R.Həsənova ; baş red.
G.Cəfərova.– B.: Şərq-Qərb,
2017.– 128 s.; “Qarabağın
məşhur müəllimləri” - Bülbül
//Mədəniyyət.– 2020.– 11 noyabr.– S.7.

Bülbül
1897-1961
Murtuza
Məşədi
Rza
oğlu
Məmmədov (Bülbül) 1897-ci il iyun
ayının 22-də Şuşa şəhəri yaxınlığında, Xanbağı adlanan yerdə anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından məharətli
zəngulələrinə,
qeyri-adi
qabiliyyət
və xüsusi ustalıqla bülbülləri təqlid
etdiyinə görə ona bülbül adı verilmişdir.
Bülbülün ilk səhnə fəaliyyəti Gəncədə
M.C.Əmirovun “Seyfəl-mülk” (1916) operasının tamaşası ilə başlamışdır. O, 1920ci ildən Birləşmiş Dövlət Teatrının Opera truppasının (indiki ADAOBT) solisti
olmuş, ilk illərdə Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”, Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operalarında İbn
Səlam, Kərəm, Qərib rollarını oynamışdır.
1921-ci ildə Bülbül Bakı Konservatoriyasına, prof. F.Polyayevin sinfinə daxil
olmuş 1927-ci ildə N.Speranskinin sinfini
bitirmiş və elə həmin il vokal texnikasını
daha da təkmilləşdirmək məqsədilə dövlət
tərəfindən İtaliyaya (Milan) göndərilmişdir.
(İtaliyada birinci dəfə 1924-cü ildə olmuşdur). O, 1931-ci ilədək burada Delliponti
və P.Qranidən dərs almışdır. 1931-ci ildən
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki BMA) dərs demiş, 1940-cı ildə
isə professorluq elmi dərəcəsi almışdır.
Geniş diapazonlu, “lirik dramatik tenor” səsi olan Bülbül həmçinin, böyük aktyorluq istedadına da malik idi. O, yaratdığı obrazların xarakterini, daxili aləmini
tamaşaçılara realist boyalarla çatdıra bilmişdir. Onun oynadığı əsas partiyalar Koroğlu (“Koroğlu” Ü.Hacıbəyli), Əsgər
(“Arşın mal alan” Ü.Hacıbəyli), Qərib
(“Şahsənəm” R.M.Qlier), Əliyar (“Nərgiz”
M.Maqamayev),
Nizami
(“Nizami”
Ə.Bədəlbəyli), Fərhad (“Xosrov və Şirin”
Niyazi), Aslan (“Vətən” Q.Qarayev və
C.Hacıyev), “Mario” (“Toska” C.Puççini)
və s. olmuşdur. Lakin Koroğlu partiyası bu gün də Bülbülün opera yaradıcılığının əlçatmaz zirvəsi hesab olunmaqdadır.
Onun ifasında səslənən Koroğlu partiyası
müasir Azərbaycan musiqi teatrı tarixində

Opera müğənnisi
mühüm bir mərhələ təşkil etməkdədir.
Bülbül “Sənsiz”, “Sevgili canan”
(romans, Ü.Hacıbəyli), “Ölkəm” (romans, A.Zeynallı), “Arzu” (romans, Niyazi), “Ulduz” (romans, F.Əmirov),
həmçinin, “Süsən sünbül” (xalq mahnısı), “Yaxan düymələ” (xalq mahnısı), “Qara gözlər” (xalq mahnısı), “Çaloyna” (xalq mahnısı), “Segah təsnifləri”,
“Xumar oldum” (xalq mahnısı Niyazinin işləməsində) və bir çox mahnıları
təkrar olunmaz sənətkarlıqla ifa etmişdir.
Böyük Vətən müharibəsinin (19411945) ağır günlərində o, sovet ordusu hissələri ilə Qafqaz və Bryansk
cəbhələrində olmuş, eyni zamanda ölkənin
hərbi xəstəxanalarında öz konsertləri
ilə yaralı döyüşçüləri mübarizəyə,
fədakarlığa ruhlandırmışdır. 1932-ci ildə
Bülbülünün təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində xalq musiqisini öyrənən
elmi tədqiqat kabineti yaradılmışdır. Kabinetin fəaliyyəti nəticəsində Bülbülün
redaktəsi ilə “50 Azərbaycan el mahnısı” (1938) və “Azərbaycan xalq mahnıları” (1956, 1958) topluları çap edilmişdir.
Bülbül 1938-ci ildə SSRİ Xalq artisti fəxri adına, iki dəfə SSRİ-nin Lenin ordeninə, iki Qırmızı Əmək Bayrağı ordeninə, “Şərəf nişanı” ordeninə,
İtaliyanın Qaribaldi ordeninə layiq görülmüş, 1950-ci ildə Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur. Azərbaycan
SSRİ Ali Sovetin deputatı seçilmişdir.
Murtuza Məmmədov (Bülbül) 1961-ci
il sentyabr ayının 26-da Bakıda vəfat etmişdir. Məzarı Birinci Fəxri Xiyabandadır.
Hazırda Bakı şəhərində mərkəzi
küçələrdən biri və Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyası nəzdindəki orta ixtisas musiqi məktəbi Bülbülün adını daşıyır. 1998, 2014-cü ildə görkəmli vokalistin xatirəsinə həsr olunmuş poçt markası,
2008-ci ildə isə qızıl sikkə buraxılmışdır.
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5 illiyi

Ədəbiyyat
Rəhimli, İ. Zəfər Nemətov
/ İ.Rəhimli // Azərbaycan
Teatr Ensiklopediyası: 3
cilddə.– B.: Azərnəşr, 2017.–
C.3.– S.402-403; Rəhimli, İ.
Zəfər Nemətov / İ.Rəhimli //
Kəsişən paralellər.– B., 2010.–
S.19-31.

İnternetdə
http://www.azerbaijan-news.
az/index.php/posts/detail/istedadli-aktyor-oyunurejissor-duyumu-tamasacizovqu-195235
https://az.wikipedia.org/wiki/
Zəfər_Nemətov
https://report.az/incesenetxeberleri/gorkemli-rejissorzefer-nemetov-fexrixiyabanda-anilib/
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Zəfər Nemətov
1917-1971
Zəfər Əlipaşa oğlu Nemətov 1917ci il iyun ayının 5-də Bakıda anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Teatr Texnikumunda və Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunda (indiki ADMİU) təhsil almışdır. Moskva
və Sankt-Peterburq şəhərlərində rejissor təcrübəsi keçmişdir.
1931-ci ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrına qəbul edilmiş, 1941-ci ildə Böyük
Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 1943-cü ildən Azərbaycan Dövlət
Gənc Tamaşaçılar Teatrında rejissor,
1954-cü ildən baş rejissor vəzifələrində
çalışmışdır. Bu teatrın Azərbaycan və
rus bölmələrində “Qaraca qız”, “Polad
necə bərkidi”, “Qarlar kraliçası”, “Tamahkar”, “Yaşar”, “Bir saat xəlifəlik”,
“Anacan”, “Qırmızı şeytan balaları”, “Romeo və Cülyetta”, “Müfəttiş”,
“Polad üzük”, “Zorən təbib”, “Zoluşka” və s. tamaşalara quruluş vermişdir.
Milli professional rejissor sənətimizin inkişaf edib formalaşmasında
böyük xidmətləri olan Zəfər Nemətov
gənc rejissorlar üçün “Rejissor sənəti
haqqında” (M.Məmmədovla birgə) və
“Əliağa Ağayev” (T.Kazımovla birgə)
kitablarının müəllifidir.
Zəfər Nemətov Azərbaycan Teatr
Cəmiyyətinin (indiki Teatr Xadimləri
İttifaqı) 1960-cı ildə keçirilən qurultayında sədr müavini seçilib və ömrünün
sonuna qədər (1960-1971) bu vəzifədə
işləmişdir. Azərbaycanın görkəmli
sənətkarları Mərziyə Davudova, Mustafa Mərdanov və Mehdi Məmmədovla

Rejissor
çiyin-çiyinə çalışaraq, qocaman sənət
ocağının tarixi ənənələrinin qorunması
və inkişaf etdirilməsi naminə səylərini
əsirgəməmişdir. Zəfər Nemətov sənət
adamlarının toplantılarının keçirilməsi
üçün möhtəşəm tamaşa salonuna, kiçik
zala, məşq və qrim otaqlarına, eyni zamanda dövrün tələblərinə cavab verən
digər əlverişli şəraitlərə malik binanın tikilməsinə böyük əmək sərf edib.
Hazırda
Azərbaycan
Teatr
Xadimləri İttifaqının yerləşdiyi inzibati bina Ulu Öndər Heydər Əliyevin
himayədarlığı, Azərbaycanın görkəmli
sənətkarları
Mustafa
Mərdanov
və Zəfər Nemətovun cəmiyyətə
rəhbərlik etdikləri dövrdə, onların
gərgin əməyi sayəsində ərsəyə gəlib.
Rejissorluq yaradıcılığında əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Zəfər Nemətov
1954-cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Zəfər Nemətov 1971-ci il noyabr ayının 19-da Bakıda vəfat etmişdir. Məzarı İkinci Fəxri xiyabandadır.

İYUN

Teatr. Kino
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Ədəbiyyat
Şəmsizadə, N. Hıçqıran
gülüşlər: Azərbaycan gülüş mədəniyyəti və Hacıbaba Bağırov / N.Şəmsizadə.–
B.: Ozan, 2002.– 128 s.;
Bənzərsiz gülüş ustası // Xalq
Cəbhəsi.– 2020.– 13 iyun.–
S.16; Mədətoğlu, Ə. Görünüşü də təbəssüm bağışlayan sənətkar / Ə.Mədətoğlu
// Ədalət.– 2020.– 12 noyabr.– S.7; Mədətoğlu, Ə.
Unudulmaz Hacıbaba Bağırov / Ə.Mədətoğlu // Ədalət.–
2019.– 13 noyabr.– S.7.

Hacıbaba Bağırov
1932-2006
Hacıbaba Ağarza oğlu Bağırov
1932-ci il iyun ayının 12-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai
sinfi 29 saylı məktəbdə, yeddinci sinfi
isə 1 saylı məktəbdə bitirmişdir. Gənc
yaşlarından teatra olan həvəsi onu
1947-ci ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrı (indiki ADAMDT)
nəzdindəki aktyor studiyasına gətirib
çıxarmışdır. Teatrda görkəmli sənət
korifeylərindən dərs alan Hacıbaba Bağırov 1950-ci ildə Lənkəran
Dövlət Dram Teatrında ilk müstəqil
yaradıcılıq fəaliyyətinə başlamışdır.
O, 1960-cı ildə C.Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrının (indiki GDDT) aktyor truppasına qəbul
olmuşdur. Bu kollektivdə Fuad (“Almas”, C.Cabbarlı), Şahsuvar (“Komsomol poeması”, S.Vurğun) və s. müxtəlif
səpkili rollar oynayan Hacıbaba Bağırov 1962-ci ildə Musiqili Komediya Teatrına (indiki ADMKT) dəvət almışdır.
Burada fəaliyyət göstərdiyi 26 il ərzində
yaratdığı 50-dən çox rolun onun gülüş
ustası kimi püxtələşməyində və populyar olmağında böyük təsiri olmuşdur.
Hacıbaba Bağırovun iştirak etdiyi - Soltan bəy (“Arşın mal alan”
Ü.Hacıbəyli), Məşədi İbad (“O olmasın, bu olsun” Ü.Hacıbəyli), Muradxan bəy (“Əlli yaşında cavan”
Z.Hacıbəyli). Fəqan (“Səndən mənə
yar olmaz” M.Əlizadə və Ə.Abbasov),
Uzun (“Toy kimindir” M.Əlizadə
və A.Məşədibəyov), Mitoş (“Hicran” S.Rəhman və E.Sabitoğlu),

Aktyor
Molla Sübhan, Cəsarət (“Boşanaq, evlənərik”, “Nənəmin şahlıq
quşu”, Ə.Kürçaylı və V.Adıgözəlov),
Cəbi Cüməzadə (“Həmişəxanım”,
S.Ələsgərov) və s. rolları tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanmışdır.
Hacıbaba Bağırovun teatrla yanaşı kino sahəsində də fəaliyyəti uğurlu
olmuşdur. Möhsün (“Ulduz”, 1964),
Arif, (“Qanun naminə”, 1968), Qaraxalov (“Onun bəlalı sevgisi”, 1980),
Məmmədəli (“Alma-almaya bənzər”,
1975), Şirbala (“Şirbalanın məhəbbəti”,
1991) və s. rolları kino həvəskarları
tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Görkəmli sənətkar 1989-cu ildə
Bakı “Tənqid-Təbliğ” Teatrını yaratmış, 1996-cı ilədək teatrın direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində
çalışmışdır. 1996-cı ildən isə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının direktoru, bədii rəhbəri,
həm də aparıcı aktyoru olmuşdur.
Hacıbaba Bağırovun mədəniyyətimizin inkişafı naminə göstərdiyi xidmətlər daim yüksək qiymətləndirilmişdir. 2001-ci ildə E.Sabitoğlu
ilə T.Vəliyevanın yazdığı “Bankir
adaxlı” tamaşasına görə “Qızıl Dərviş”
mükafatına layiq görülmüşdür. 1974cü ildə Əməkdar artisti, 1982-ci ildə
Azərbaycan SSR Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1998-ci ildə isə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Hacıbaba Bağırov 2006-ci il oktyabr ayının 4-də Bakıda vəfat etmişdir.
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25 illiyi

Ədəbiyyat
Hacıyeva Sona //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası: 10
cilddə.– B., 1987.– C X.– S
155; Sona Hacıyeva: [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr
Cəmiyyəti.– B.: İşıq, 1974.–
[1] qat. v; Azərbaycan SSR
xalq artistkası Sona Hacıyeva /
Ə. Ələkbərov; red. A.Babayev;
Azərb. Teatr Cəmiyyəti.– B.,
1959.– 48 s.; Fərəcov, S. Sənət
üfüqlərinin parlaq ulduzu / Savalan Fərəcov // Mədəniyyət.–
2020.– 18 dekabr.– S.5.
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Sona Hacıyeva
1907-1979
Sona Salman qızı Hacıyeva 1907ci il iyun ayının 25-də Nuxada (indiki Şəki şəhəri) anadan olmuşdur.
Bir yaşında ikən atası vəfat etmiş,
onu babası Əbdülbağı Zülalov saxlamışdır. Anası Əzizə Məmmədova
səhnəmizin ilk peşəkar aktrisalarındandır. Babası xanəndə Ə.Zülalovun
himayəsində yaşayan Əzizə xanım və
qızı Sona 1916-cı ildə Tiflisə köçürlər.
Az sonra Tiflisdən Aşqabad şəhərinə,
1919-cu ildə isə Bakıya gəliblər.
Sona Hacıyeva səhnə fəaliyyətinə
1921-ci ildə Bakı Azad Tənqid-Təbliğ
Teatrında (indiki ADRDT) başlamış, 1923-1979-cu illərdə Azərbaycan
Dram Teatrının (indiki ADAMDT)
aktrisası olmuşdur. Ə.Haqverdiyevin
“Pəri-Cadu”
əsərində
yaratdığı
Səlimə obrazı ona uğur gətirir. Sonralar S.Hacıyeva uzun illər bu teatrda çalışaraq müasir və klassik dramaturqların əsərlərinin tamaşalarında
diqqət cəlb edən obrazlar yaratmışdır.
1927-ci ilədək eyni zamanda opera və musiqili komediyalarda uğurla çıxış etmişdir. O zamanlar aktrisa yetəri qədər çatışmadığı üçün
Sona xanım Opera və Balet Teatrında (indiki ADAOBT) da çıxış etmək
məcburiyyətində qalmışdı. Onun opera səhnəsində yaratdığı Leyli, Əsli
(“Leyli və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”
Ü.Hacıbəyli), Şahsənəm (“Aşıq Qərib”
Z.Hacıbəyov”) obrazları tamaşaçılar
tərəfindən maraqla qarşılanırdı. Çünki Sоnа Hacıyevaya qədər operada qadın rollarını ancaq kişilər oynayırdılar.
Sоnа Hacıyevanın yaradıcılığı üçün
milli kolarit, təbiilik, özünə məxsus lirizm səciyyəvi idi. 1920-ci ildən ömrünün sonuna (1979) kimi Azərbaycan
Dövlət Dram Teatrının səhnəsində

Aktrisa
Azərbaycanın klassik dramaturqları ilə yanaşı, dünya dramaturqlarının
əsərlərində müxtəlif obrazlar yaratmışdır. (“Hacı Qara” M.F.Axundzadə),
Xumar (“Şeyx Sənan” H.Cavid), Atlas
(“Həyat” M.İbrahimov), Gülnar, Mehriban (“Vaqif”, “Xanlar” S.Vurğun),
Zinyət (“Toy” S.Rəhman), Ofeliya,
Cülyetta (“Hamlet”, “Romeo və Cülyetta” V.Şekspir), Qalçixa (“Günahsız müqəssirlər” A.Ostrovski), Anna
(“Həyatın dibində” M.Qorki) və s. obrazlar onu teatr tarixinin ən parlaq ulduzlarından birinə çevirmişdir. O, həmçinin,
görkəmli dramaturq C.Cabbarlının
pyeslərində yadda qalan obrazlar yaratmış, Solmaz (“Od gəlini”), Sevil,
Gülüş (“Sevil”), Yaqut (“Yaşar”), Almas (“Almas”), Sona (“1905-ci il”)
və s. obrazlara səhnə həyatı vermişdir.
Mürəkkəb bir zamanda səhnəyə
gələn, 200-dən artıq müxtəlif rollar yaradan, həm lirik, həm də komik obrazların mahir ifaçısı olan Sоnа Hacıyeva Azərbaycan kino sənətinin
də inkişafına öz töhfəsini vermişdir. “Bəxtiyar” (1955), “O olmasın,
bu olsun” (1956), “Qızmar günəş altında” (1957), “Səhər” (1960), “Telefonçu qız” (1962) filmlərinə çəkilən
aktrisa milli kinonun tarixində
də misilsiz xidmətlərin sahibidir.
Sоnа
xanım
1949-cu
ildə
Azərbaycan SSR Xalq artisti fəxri adına layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
Sona Hacıyeva 1979-cu il dekabr ayının 24-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Milli Qəhrəmanlar
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6 illiyi

Mövsüm Məmmədov
1967
Milli Qəhrəman
Mövsüm Şahin oğlu Məmmədov
1967-ci il iyun ayının 6-da Xocalı rayonunun Kosalar kəndində anadan olmuşdur. Xocalı rayon Canhəsən kənd
ibtidai məktəbini bitirdikdən sonra orta
təhsilini 1984-cü ildə doğma kəndində
başa vurmuşdur. 1985-ci ildə ordu sıralarına çağırılmış, 1987-ci ildə isə ordudan tərxis olunaraq Vətənə dönmüşdür.
O, 1988-ci ildə Şuşa Elektrik Şəbəkəsi Birliyində çalışmışdır. O vaxtlar Azərbaycanda vəziyyət
getdikcə ağırlaşırdı. Ermənilərin torpaq
iddiası, yaraqlıların arası kəsilməyən
hücumları ölkədə sabitliyi pozmuşdu.
Belə bir vaxtda Dağlıq Qarabağda və
ətraf rayonlarda yerli polis işçilərinə
böyük ehtiyac duyulurdu. Elə bu
səbəbdən sərhədyanı bölgələrdə yeniyeni polis bölmələri yaradılmağa başladı. Belə bölmələrdən biri də Xocalı
rayonunun Meşəli kəndində yaradıldı. Mövsüm Məmmədov Vətənin dar
günündə öz fəaliyyətini daxili işlər
orqanlarında davam etdirməyi özünə
borc bildi və buna görə də 1990-cı
ildən Daxili İşlər Orqanlarında işə baş-

layır. Mövsüm Məmmədov Vətənin
dar günündə öz fəaliyyətini daxili işlər orqanlarında davam etdirməyi
özünə borc bildi. O, 1992-1993-cü
illərdə erməni işğalçılarına qarşı aparılan hərbi əməliyyatlarda mərdliklə
vuruşmuş və Xocalı soyqırımı zamanı dinc əhalinin xilas edilməsində böyük şücaət göstərmişdir. 1994-cü ildə
Şuşa Rayon Polis şöbəsinin Post-Patrul
Xidməti (PPX) bölüyünə komandir,
1995-ci ildə Post-Patrul Xidmətinin
(PPX) komandiri vəzifəsinə təyin
edilmişdir. 1998-ci ildə Daxili İşlər
Nazirliyinin (DİN) Polis Akademiyasını bitirmişdir. Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu hazırda Şuşa RPŞnin rəis müavini vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir. İki övladı var.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 fevral 1997-ci il tarixli 553
saylı Fərmanı ilə Məmmədov Mövsüm Şahin oğluna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Mövsüm Şahin oğlu Məmmədova “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Şuşa şəhəri polis şöbəsinin əməkdaşı-Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunmasında, erməni qəsbkarlarına qarşı mübarizədə, Xocalı soyqırımı zamanı dinc əhalinin xilas edilməsində xüsusilə
fərqlənərək şücaət və mərdlik göstərdiyinə, Vətən qarşısında borcunu şərəflə yerinə yetirdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 25
fevral 1995-ci il // Azərbaycan.– 1995.– 26 fevral.– S.1.
Əsgərov, V. Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu/V.Əsgərov//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– B., 2010.– S. 200.
Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt.ed. H.Həmidova.– B., 2008.– S.140
Seyidzadə, M. Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.145
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İsrafil Şahverdiyev
1952-1994
İsrafil Şahverdi oğlu Şahverdiyev
1952-ci il iyun ayının 11-də Laçın rayonunun Unannovu kəndində anadan
olmuşdur. 1959-1969-cu illərdə Unannovu kənd orta məktəbini bitirmiş.
1971-1974-cü illərdə ordu sıralarında
xidmət etmişdir. 1975-ci ildə Laçın rayon Daxili İşlər Şöbəsində milis nəfəri
kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
Erməni yaraqlıları torpaqlarımıza hücum edərkən İsrafil Şahverdiyev cəsur bir polis işçisi kimi ilk
günlərdən torpaqlarımızın müdafiəsinə
qalxmışdı. Onun şücaəti nəticəsində
Qaladərəsi kəndini keçməyə cəhd
edən iki erməni cəsusu yaxalanmışdır.
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı jurnalist Salatın Əsgərovanın həyatına qəsd
edən quldurların ələ keçirilməsində
də onun böyük əməyi olmuşdur.
1991-ci ilin yazında Qaladərəsi
kəndini erməni quldurlarından təmizləmək məqsədilə plan hazırlanır. Gecədən səhərə kimi davam
edən ağır döyüşdə erməni yaraqlıları güclü müqavimətlə rastlaşdılar və geri çəkilməyə məcbur oldular.
İsrafil Şahverdiyev öz rotası ilə

Milli Qəhrəman
1992-ci il sentyabrın 17-dən 19-na
qədər Hocaz qayası və Hocaz kəndi
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. O, dəfələrlə kəşfiyyata getmiş, düşmənin yerinin təyin olunmasında qəhrəmanlıq göstərmişdir.
1994-cü il yanvar ayının 6-da onun
rotası Füzuli rayonunun kəndlərini
erməni işğalından azad etmək üçün
döyüşə gedir. Rota Horadiz qəsəbəsini,
eləcə də digər 4 kəndi azad edir.
İsrafil Şahverdiyev 1994-cü il yanvar
ayının 13-də gedən ağır döyüşlərdə yaralı yoldaşlarına kömək edərkən düşmən
gülləsinə tuş gəlmişdir. Bakı şəhərində
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
Laçın rayon orta məktəblərindən
biri qəhrəmanın adını daşıyır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 262 saylı Fərmanı ilə Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğluna
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının bir qrup hərbi qulluqçusuna və polis işçilərinə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Leytenant Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğlu-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə
yerinə yetirılməsindəki misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 15 yanvar 1995-ci il // Azərbaycan.–1995.– 17 yanvar.– S.1. (ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Şahverdiyev İsafil Şahverdi oğlu/V.Əsgərov//Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– B., 2010.– S. 267
Seyidzadə, M. Şahverdiyev İsafil Şahverdi oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.210
Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.– B., 2008.– S.193.
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Səfiyar Behbudov
1967-1992
Səfiyar Abuzər oğlu Behbudov
1967-ci il iyun ayının 18-də Bərdə rayonunun Mollalı kəndində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə 6 saylı Bərdə
şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra
Sovet ordusu sıralarına hərbi xidmətə
çağırılmışdır. 1987-ci ildə ordudan
tərxis olunduqdan sonra Bərdə rayon Hərbi Komissarlığının təqdimatı
ilə zabitlik kursuna göndərilmişdir.
Zabitlik kursunu kiçik leytenant
rütbəsi ilə bitirən Səfiyar Behbudov
1988-ci il Milli Azadlıq Hərəkatının
fəal iştirakçılarından olmuşdur. O,
Bərdədə “Soy” Demokratik Gənclər
Təşkilatını yaradaraq rayon gənclərini
öz ətrafında toplamışdır. Xocalı soyqırımından sonra o, tərəddüd etmədən
Bərdə özünümüdafiə batalyonuna daxil
olmuşdur. Bölmə komandiri təyin edilən
Səfiyar Behbudov Tərtər bölgəsində
bir neçə uğurlu əməliyyat keçirdikdən
sonra,
Ağdam
istiqamətində
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
1992-ci il mart ayının 11-də
ermənilər Əsgəran yaxınlığındakı pos-

Milli Qəhrəman
ta hücum edərək oranı mühasirəyə alırlar. Öz PDM-i ilə döyüşə atılan Səfiyar
Behbudov tapşırığı uğurla yerinə yetirərək düşmənin müqavimətini qırır və
mühasirədə olan döyüşçülərimizi xilas etdikdən sonra Əsgərana doğru
irəliləyir. O, Qaraqaya deyilən yerdə
düşmənin böyük qüvvəsilə qarşılaşsa da, geri çəkilmir. Lakin bir müddət
irəlilədikdən sonra cəsur döyüşçü vurulur. Ermənilər onu ağır yaralı vəziyyətdə
əsir götürürlər. 10 günlük əsir həyatında
olmazın işgəncələrə məruz qalan mərd
döyüşçü düşmənə heç bir sirr vermir.
Gənc zabitin cəsədini 1992-ci il
martın 21-də çətinliklə də olsa almaq
mümkün olmuşdur. Bərdə rayonunun Mollalı kəndində dəfn edilmişdir.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992 ci il tarixli 833
saylı Fərmanı ilə Behbudov Səfiyar
Abuzər oğluna “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Təhsil aldığı 6 saylı Bərdə rayon orta
məktəbi qəhrəmanımızın adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Behbudov
Səfiyar Abuzər oğlu-kiçik leytenant, taqım komandiri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il //
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.– 1992.– № 13.– S.25. (Ölümündən sonra).
Behbudov Səfiyar Abuzər oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.– Bakı, 2008.– S.42
Əsgərov, V. Behbudov Səfiyar Abuzər oğlu/ V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– B., 2010.– S.53
Seyidzadə, M. Behbudov Səfiyar Abuzər oğlu/ M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– B., 2010.– S.40.
Tumas, İ. Simurq ömrü: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Səfyar Behbudov / İ.Tumas, R.Sahil; red. A.Rəhimli.– B.: Elm, 2014.– 127 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Səfiyar_Behbudov.
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Malik Əsədov
1962-1992
Malik Hamil oğlu Əsədov 1962-ci
il iyun ayının 27-də Yevlax rayonunun
Havarlı kəndində anadan olmuşdur.
1979-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən
sonra ordu sıralarına çağırılmışdır.
Qazaxıstanda hərbi xidmətini başa
vurduqdan sonra Mingəçevir şəhər
45 saylı Müstəqil Hərbiləşdirilmiş
Yanğından
Mühafizə
Hissəsində
əmək
fəaliyyətinə
başlamışdır.
Malik Əsədov Xocalıda, Əsgəranda, Ağdamda, Şuşada gedən ağır
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Çox
keçmir ki, onu bölmə müdiri təyin
edirlər. Göstərdiyi şücaətlərə görə
bir neçə dəfə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) tərəfindən Fəxri Fərman
və mükafatlara layiq görülmüşdür.
1992-ci il yanvar ayının 12-də Şuşaya yollanan silahlı döyüşçülərin sırasında Malikdə vardı. O, 1992-ci il
yanvarın 18-də Şuşa rayonu Nəbilər
kəndi yaxınlığında rəhbərlik etdiyi 6
nəfərlik bölüklə düşmənin onqat artıq qüvvəsinə qarşı döyüşə girib, sonda tək qalır, lakin axıra qədər vuru-
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şur. Düşmənin kəndə girməsinə imkan
verməyən döyüşçü qəhrəmancasına
həlak olur. Havarlı kəndində dəfn edilib.
Ailəli idi. Üç övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci tarixli 264 saylı Fərmanı ilə Əsədov Malik Hamil oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Təhsil aldığı Havarlı kənd orta
məktəbi onun adını daşıyır. Həmin
məktəbdə və Mingəçevir şəhərində
büstü
qoyulub.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əsədov Malik Hamil oğlu-daxili xidmət serjantı-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan.– 1992.– 9 oktyabr.– S.1 (ölümündən sonra).
Əsədov Malik Hamil oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına kitabxana.– B., 2008.– S.68-69.
Əsgərov, V. Əsədov Malik Hamil oğlu / V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– B., 2010.– S.97.
Seyidzadə, M. Əsədov Malik Hamil oğlu / M.Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– B., 2010.– S.68.
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Ənvər Fərəcov
1952-1991
Ənvər Səyyad oğlu Fərəcov 1952-ci
il iyun ayının 28-də Goranboy rayonunun Sarov kəndində anadan olmuşdur.
1968-ci ildə Sarov kənd orta məktəbini
bitirdikdən sonra Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki ADAU)
daxil olmuş, 1974-cü ildə AKTU-nun
mexanizasiya fakültəsini bitirmişdir.
Goranboy rayonunun “Azərbaycan”
kolxozunda baş mühəndis vəzifəsində
əmək
fəaliyyətinə
başlamışdır.
1981-ci ildən isə həyatını daxili işlər orqanlarına bağlamışdır. O,
Türkmənistanın Bezmin şəhərində
xüsusi komendaturanın müəssisədən
kənar mühafizə şöbəsində növbətçi kimi
əmək fəaliyyətinə başlayır. Sonra sahə
müvəkkili vəzifəsində çalışır. 1990-cı
ildə Özbəkistan Milis Akademiyasını
bitirərək Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) sərəncamına göndərilir.
Gəncə şəhər DİŞ-də rəis köməkçisi
işləyir. 1991-ci ildə doğma rayonuna qayıdır və Todan Polis Şöbəsində
pasport-masa rəisi vəzifəsində çalışır.
Az keçmir ki, onu Todan Polis bölməsinin rəisi təyin edirlər.

Milli Qəhrəman
Elə bu andan onun həyatının ən narahat və həyəcanlı günləri başlayır. Onun bir ayağı cəbhədə idi. Bir
döyüşdən çıxıb o birinə gedirdi.
1991-ci il avqust ayının 18-də Ənvər
Fərəcov yoldaşlarını mühasirədən çıxartmaq üçün qeyri-bərabər döyüşə girir. Ermənilərin mühasirəsini yararaq polis əməkdaşlarını itkisiz azad etmişdir.
Bu uğurlu əməliyyata görə bölmə rəisi
DİN tərəfindən mükafatlandırılmışdır.
1991-ci il sentyabr ayının 11-də
ermənilər böyük qüvvə ilə Goranboy rayonunun Erkəç, Mənəşli, Buzluq kəndlərinə hücuma keçmişdi. Bu,
Ənvər Fərəcovun son döyüşü idi. O, bu
döyüşdə qəhrəmancasına həlak oldu.
Goranboy rayonunda dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 214 saylı Fərmanı ilə Fərəcov
Ənvər Səyyad oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür. Goranboy rayonunda büstü qoyulmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında : [Fərəcov Ənvər
Səyyad oğlu-Goranboy polis şöbəsinin Todan PB-nin rəisi-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc
əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr
1992-ci il// Azərbaycan.– 1992.– 9 oktyabr.– S.1 (ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Fərəcov Ənvər Səyyad oğlu /V.Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Yenidən işlənmiş II nəşr.– Bakı, 2005.– S.101.
Fərəcov Ənvər Səyyad oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /tərt. ed. H.Həmidova; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.– Bakı, 2008.– S. 74-75.
Seyidzadə, M. Fərəcov Ənvər Səyyad oğlu/ M.Seyidzadə //Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.77 .
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
Elcan Namazov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Elcan Hidayət oğlu Namazov 1997ci il iyun ayının 1-də Qazax rayonunun Dəmirçilər kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə orta
məktəbdə təhsil almış, 2015-2017-ci
illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə

Kiçik gizir

oktyabrın 9-da qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə kiçik gizir Namazov Elcan Hidayət oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-13.

25
1 illiyi

Yaqub Yaqubov
1997-2020
Yaqub İlham oğlu Yaqubov 1997ci il iyun ayının 1-də Bərdə rayonunun
Kələntərli kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Kəlbəcər rayonu
istiqamətində, Yaqub Yaqubov sentyabrın 27-də Murovdağ döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Əsgər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ əsgər Yaqubov Yaqub İlham oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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25
Vüsal Məmmədov
2 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Vüsal
Avtandil
oğlu
Məmmədov 1997-ci il iyun ayının 2-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2014-cü ildə Milli Aviasiya Akademiyasının
“Hava hərəkətinin idarəolunması
mühəndisliyi” ixtisasına qəbul
olub. Lakin 2019-cu il aprelin 1-də təhsilini donduraraq
həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır. 2019-cu il aprelin 2-də hərbi
xidmətə çağırılıb. Talış Suqovu-

Əsgər
şan bölgəsində döyüşüb. 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində döyüşmüş və oktyabrın 12-də Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Məmmədov
Vüsal Avtandil oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında :
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

4

25
illiyi

Ədəbiyyat

Ənvər Əliyev
1997-2020
Ənvər Nizami oğlu Əliyev
1997-ci il iyun ayının 4-də Şərur
rayonunun Axaməd kəndində
anadan olmuşdur. Azərbaycan
Ordusunun leytenantı olan Ənvər
Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş,

Leytenant
oktyabrın 15-də qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə leytenant Əliyev
Ənvər Nizami oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://azeriforumcu.com/277625.html
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Rəşad Babayev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Rəşad Ağabəy oğlu Babayev 1992ci il iyun ayının 4-də Bakıda anadan olmuşdur. 2009-cu ildə orta məktəbi,
2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən
Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirmişdir. Təhsilini başa vurduqdan sonra
hərbi xidmətə çağırılmış, müddətdən artıq
hərbi xidmətdə olmuş, 2014-cü ildə XTQin hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətə
başlayaraq kiçik gizir, qrup komandiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlı-

Gizir

ğı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
iştirak edərək Murovdağ zirvəsi, Suqovuşan, Cəbrayıl, Füzuli və Xocavəndin azad
olunmasında ön sırada döyüşmüş, oktyabrın 10-da Xocavənd, Hadrud istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə gizir Babayev Rəşad Ağabəy oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25
Nicat Hüseynov
4 illiyi 1997-2020

Nicat Ziyafət oğlu Hüseynov 1997ci il iyun ayının 4-də Şirvan şəhərində
anadan olmuşdur. 2015-ci ildə hərbi
xidmətə yollanmış, könüllü olaraq
“Aprel döyüşləri”ndə iştirak etmək
üçün arxa cəbhədən ön cəbhəyə seçilmiş 10 əsgərdən biri olmuşdur. Hərbi
xidmət zamanı snayperçi kursunu bitirmiş, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin “Araz
zavodu”nun Təhlükəsizlik və Müdafiə
İdarəsində böyük atıcı işləmişdir. O,

İYUN

https://president.az/articles/49222
https://report.az/daxili-siyaset/onlar-kelbecerin-azad-olunmasina-gore-medali-ile-teltif-edildi/

İYUN

İnternetdə

Əsgər
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində könüllü iştirak
etmiş, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli
kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıq göstərmişdir. Oktyabr
ayının 11-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Hüseynov Nicat
Ziyafət oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Raul Piriyev
illiyi 1997-2020
4
Raul Zabid oğlu Piriyev 1997-ci il
iyun ayının 4-də Şəmkir rayonu Kür
qəsəbəsində anadan olmuşdur. 20032015-ci illərdə orta məktəbdə, 20152019-cu illərdə isə ATU-da təhsil almışdır. Elə həmin ildədə həqiqi hərbi
xidmətə çağrılan R.Piriyev ilk olaraq
Ağcabədidə xidmət etmiş, daha sonra Cəlilabad Göytəpə taborunda xüsusi təyinatlı kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq döyüşlərə qoşulan Raul Piri-

Əsgər

yev Murovdağ, Füzuli və Cəbrayılın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmanlıq
göstərərək
şəhidlik
zirvəsinə ucalmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Piriyev Raul
Zabid oğlu ölümündən sonra “Cəsur
döyüşçü”, “Vətən müharibəsi iştirakçısı”, “Kəlbəcərin azad edilməsinə
görə”, “Cəbrayılın azad edilməsinə
görə”, “Xocavəndin azad edilməsinə
görə” və “Şücaətə görə”medalları ilə
təltif edilmişdir.

İnternetdə
http://sabunchu-ih.gov.az/news/1243.html
https://www.seferberlik.gov.az/az//military/battle/battlePersonDisability/122/1/170/

30
4 illiyi

Elşad Əliyev
1992-2020
Elşad Mehman oğlu Əliyev
1992-ci il iyun ayının 4-də Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda Vətən
müharibəsi başlananda tankçı
kimi döyüşə qatılıb. Düşmənin
xeyli sayda canlı qüvvəsini, döyüş mövqelərini məhv edib. O
oktyabrın 16-da Füzuli rayonu
istiqamətində gedən döyüşlərdə
düşmən tərəfindən atılan artil-

Əsgər
leriya atəşi nəticəsində şəhid
olub. 2021-ci il yanvar ayının 13də Ağdaş rayonunda xatirəsinə
tikilən “Abidə-Bulağı”nın açılışı olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə əsgər əsgər Əliyev Elşad Mehman oğlu “Döyüşdə fərqlənməyə
görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/2356
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35
Vasif Həmidov
4 illiyi 1987-2020
Vasif Natiq oğlu Həmidov 1987-ci
il iyun ayındə Şəkidə anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şəkidə almışdır.
O, 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yollanmış, Tərtər istiqamətində gedən
döyüşlərdə vuruşmuşdur. TərtərAğdərə döyüşlərində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən ağır yaralanmış və
xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. 7 gün

4

Əsgər
komada qaldıqdan sonra vəfat etmişdir. Vasif Həmidovun nəşi 2020-ci il
oktyabr ayının 27-də torpağa tapşırılmışdır. Ailəli idi, 4 yaşında və 7 aylıq
iki övladı yadigar qaldı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Həmidov Vasif
Natiq oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
illiyi
5

Tural Aslanov
1992-2020
Tural Elşən oğlu Aslanov 1992-ci il
iyun ayının 5-də Yardımlı rayonunun
Çay Üzü kəndində аnаdаn оlmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan
Tural Aslanov 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, noyabrın 7-də

Leytenant
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə leytenant Aslanov Tural Elşən oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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20
5 illiyi

Ədəbiyyat

Sahil Babayev
2002-2020
Sahil Coşqun oğlu Babayev 2002ci il iyun ayının 5-də Şabran rayonunun Ceyranlı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Ceyranlı kənd tam
orta məktəbində almış, təhsilini başa
vurduqdan sonra 2020-ci il iyul ayında Şabran rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak
edən əsgər Sahil Babayev Ağdərə,

Əsgər
Suqovuşan istiqamətində gedən ağır
döyüşlərdə döyüşmüş, oktyabr ayının
20-də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Babayev Sahil
Coşqun oğlu ölümündən sonra “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və
“Vətən uğrunda” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49665
https://ambur.az/ceyranli-kendinin-qehreman-sehidi

25
6 illiyi

Ruslan Məmmədov
1997-2020
Ruslan Ramiz oğlu Məmmədov
1997-ci il iyun ayının 6-da Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Tərtər rayonunun
Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş,
noyabrın 1-də Ağdərə istiqamətində

Leytenant
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə leytenant Məmmədov
Ruslan Ramiz oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” və “Laçının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49665
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20
6 illiyi

Ədəbiyyt

Ruslan İdrisov
2002-2020
Ruslan Qabil oğlu İdrisov 2002ci il iyun ayının 6-da Ukraynanın
Odessa şəhərində anadan olmuşdur.
Ailəsi ilə birgə Qəbələ rayonunun Nic
qəsəbəsində məskunlaşmışdır. 20082020-ci illərdə Qəbələ şəhər 3 tam orta
məktəbdə təhsil almışdır. Subay idi.
2020-ci ildə isə həqiqi hərbi xidmətə
getmişdir. Sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində iştirak edən Ruslan İdrisov 1 oktyabr 2020-ci ildə Suqovuşan döyüşləri gedişatında Goranboy

Əsgər
rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndi
istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə
yetirilməsi zamanı qarşı tərəfin odlu silahla və digər silah növlərindən atdığı
mərminin partlayışı nəticəsində şəhid
olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər İdrisov Ruslan Qabil oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25
6 illiyi

İnternetdə
https://525.az/news/163943ebediyyetdeki-ezizunvanlarimiz-sehidler-olmezveten-bolunmez

426

Əli Əliyev
1997-2020
Əli Ələsgər oğlu Əliyev (kiçik çavuş) 1997-ci il iyun ayının 6-da Füzuli
rayonu Aşağı Yağlıvənd kəndində anadan olmuşdur. 9-cu sinifi bitirdikdən
sonra Lökbatan qəsəbəsində yerləşən
peşə məktəbinə daxil olmuşdur.
2016-cı ildə Füzuli rayon Hərbi
Komissarlığından xidmətə çağırılıb
və atıcı manqa komandiri kiçik çavuş
vəzifəsində 2017-ci ilə qədər həqiqi
hərbi xidmət keçib. Aprel döyüşlərinin
fəal iştirak edib.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində iştirak edən Əli

Kiçik çavuş
19 gün müharibədə iştirak etdikdən
sonra
yaralanaraq
xəstəxanaya
yerləşdirilir. Lakin o, yenidən könüllü olaraq cəbhəyə qayıdır. Noyabrın
2-də Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə
döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Əliyev Əli Ələsgər
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

İYUN
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20
6 illiyi

Səbuhi Əhmədov
2002-2020
Səbuhi Ziyafət oğlu Əhmədov
2002-ci il iyun ayının 6-da Hacıqabul
rayonunun Muğan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak edən əsgər Səbuhi Əhmədov 10
noyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu
istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə
yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur.

Əsgər
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə əsgər Əhmədov
Səbuhi Ziyafət oğlu ölümündən sonra
“Döyüşdə fərqlənməyə görə”, “Vətən
uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://president.az/articles/49223
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99buhi_%C6%8Fhm%C9%99dov_(%C9%99sg%C9%99r)

25
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Ədəbiyyat

Arif Qeybiyev
1997-2020
Arif İsmayıl oğlu Qeybiyev 1997ci il iyun ayının 6-da Astara rayonunun
Səncərədi kəndində anadan olmuşdur.
2012-2016-cı illərdə Astara Pedaqoji Kollecində orta ixtisas təhsili alıb.
Kross qaçışı üzrə üçqat Azərbaycan
Çempionu, Atletika üzrə gənclər arasında Azərbaycan çempionu, Avropa
Olimpiya təsnifat yarışlarının iştirakçısı, Yeniyetmələr arasında Respublika
Birinciliyinin qalibi olub. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin müddətdən artıq

Əsgər
xidmət edən hərbi qulluqçusu, tankçı A.Qeybiyev 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə
qərəmancasına şəhid olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə MAHHXHQ əsgər Qeybiyev Arif
İsmayıl oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
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Ümid Novruzlu
1992-2020
Ümid Bahadur oğlu Novruzlu 1992ci il iyun ayının 7-də Naxçıvan MR-nın
Babək rayonunun Babək qəsəbəsində
anadan olmuşdur. 2010-2012-ci illərdə
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış, 2012ci ildən MAXEHQ əsgər, sürücü - atıcı kimi xidmətə başlamışdır. 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi

Gizir
zamanı döyüşlərə yollanan Ümid Novruzlu noyabrın 5-də şəhidlik zirvəsinə
ucalmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə gizir Ümid Novruzlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49682

20
8 illiyi

İnternetdə
http://www.xachmaz-ih.gov.
az/news/718.html
https://modern.az/az/
news/273435/sehid-ikrammemmedov-xacmazda-defnolundu-fotolar
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İkram Məmmədov
2002-2020
İkram Ehtiram oğlu Məmmədov
8 iyun 2002-ci ildə Xaçmaz rayonunun Çiləgir kəndində anadan olmuşdur. 2008-2017-ci illərdə Əfqan
Yəhyayev adına Çiləgir kənd tam orta
məktəbində təhsil almışdır. 2017-2020ci illərdə Xaçmaz rayonu 97 nömrəli
peşə liseyində traktorçu-maşınist ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmişdir.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşmuşdur. 13 oktyabr
2020-ci ildə Füzuli rayonunun Aşağı
Seyidəhmədli kəndi istiqamətində dö-

Əsgər
yüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə İkram Məmmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

İYUN

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

30
9 illiyi

Aqşin Quliyev
1992-2020
Aqşin Mehdi oğlu Quliyev 1992-ci
il iyun ayının 9-da Goranboy şəhərində
anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun giziri olan Aqşin Quliyev 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb.

Gizir
Aqşin Quliyev sentyabrın 30-da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə gizir Quliyev Aqşin
Mehdi oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
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Xəyal Rəhimli
1992-2020
Xəyal Rahil oğlu Rəhimli 1992-ci il
iyun ayının 9-da Beyləqan rayonunun
Əlinəzərli kəndində anadan olmuşdur.
1999-2008-ci illərdə orta məktəbidə
təhsil almış, 2010-2012-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zama-

Əsgər
nı Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşmuş, oktyabrın 7-də
Cəbrayıl döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Rəhimli Xəyal Rahil oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Xəyal_Rəhimli
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İnternetdə
https://president.az/
articles/49462
https://mod.gov.az/az/news/
azerbaycan-respublikasisilahli-quvvelerinin-herbiqulluqcularinin-zengilaninazad-olunmasina-goremedali-ile-teltif-edi-34250.
html
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Elnur Aydın oğlu Tağıyev 1997-ci il
iyun ayının 10-da Sumqayıt şəhərində
doğulub. Sonradan Xəlfəli kəndinə
köçmüşdülər. Elə orta məktəbin son
siniflərini də T. Nurullayev adına Xəlfəli
kənd tam orta məktəbdə oxuyub bitirib. 2015-ci ildə Milli Orduda xidmətə
yollanıb. Əsgərliyini Naxçıvanda
kəşfiyyatçı kimi çəkib. İdmanın güləş
növü ilə məşğul olan Elnur, müxtəlif
yarışlarda birinci yerə çıxıb. Onun
peşəkar hərbçi olmaq üçün potensial imkanlarını görən türk zabitlər altı
aylıq təlimlərə qatılmasına şərait yaradıb. Həmin təlimlərdə yüksək nəticə

Bəxtiyar İslamov
1997-2020
Bəxtiyar Saleh oğlu İslamov 1997ci il iyun ayının 11-də Şirvan şəhərində
anadan olmuşdur. 2018-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Bəxtiyar İslamov Cəbrayılın
və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə döyüşmüş, oktyabrın 12-də

Əsgər
göstərdiyinə görə Fəxri Fərmanla təltif
edilib. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı 26
oktyabr 2020-ci il tarixində Qubadlı
istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Tağıyev Elnur Aydın oğlu “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” və “Zəngilanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
Hadrut istiqamətində gedən döyüşdə
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə leytenant İslamov
Bəxtiyar Saleh oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Cəsur döyüşçü”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://president.az/articles/49462
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Qurbani Əlizadə
1992-2020
Qurbani Ziyafəddin oğlu Əlizadə
1992-ci il iyun ayının 11-də Füzuli rayonunun Yuxarı Kürdmahmudlu
kəndində anadan olmuşdur. 1999-2009cu illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan
Qurbani Əlizadə 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
başlanan Vətən müharibəsində Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə

Çavuş
qəhrəmancasına döyüşmüş, oktyabrın
1-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə MAHHXHQ çavuş Əlizadə Qurbani Ziyafəddin oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il//Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-13.

40
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Ruslan Tağıyev
1982-2020
Ruslan Fuad oğlu Tağıyev 1982-ci il
iyun ayının 12-də İsmayıllı rayonunda
anadan olmuşdur. 2019-cu ilin fevral və
iyun aylarında ikili razılaşma əsasında
Çinin Pekin şəhərində ölkəmizi təmsil
edib və hərbi biliklərini artırmaq
məqsədilə təhsilini davam etdirib. O,
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Laçının azadlığı

Polkovnik-leytenant
uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüş,
noyabrın 4-də qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur. Ruslan Tağıyev ailəli idi, 3
övladı var. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə polkovnik-leytenant
Tağıyev Ruslan Fuad oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”
və “Laçının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Ruslan_Tağıyev
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Nayib Qasımov
1997-2020
Nayib Akif oğlu Qasımov 1997ci il iyun ayının 12-də Masallı rayonunun Mahmudavar kəndində anadan
olmuşdur. 2004-2014-cü illərdə orta
məktəbdə təhsil almış, 2015-2017-ci
illərdə müddətli həqiqi hərbi xidmət
keşmişdir. Hərbi xidmətini bitirdikdən
sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətə başlamışdır. XTQ-nin çavuşu
olan Nayib Qasımov 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Cəbrayılın azadlığı uğrunda

Baş Çavuş
gedən döyüşlərdə döyüşmüş, oktyabrın 6-da qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Baş Çavuş Nayib Akif oğlu Qasımov sağlığında “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif
edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Hərbi xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25
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Elvin Şükürlü
1997-2020
Elvin Azad oğlu Şükürlü 1997-ci
il iyun ayının 14-də Füzuli rayonunda
anadan olmuşdur. Orta təhsilini başa
vurduqdan sonra 2011-2014-cü illərdə
C.Naxçıvanskı adına Hərbi Liseydə,
2014-2018-ci illərdə isə AAHM-də
təhsil almış və 2018-ci ildə motoatıcı
ixtisası üzrə AAHM-i leytenant rütbəsi
ilə bitirmişdir. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı

Leytenant
qəhrəmancasına döyüşmüş, sentyabrın
28-də şəhid olmuşdur. Məzarı II Fəxri
Xiyabandadır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə leytenant Şükürlü Elvin Azad oğlu ölümündən sonra
“Rəşadət ordeni”, “İgidliyə görə medal”, “Kəlbəcərin azad olunmasına
görə” və “Vətən müharibəsi iştirakçısı” medalları ilə təltif olunmuşdur.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Elvin_Şükürlü
https://az.wikipedia.org/wiki/Kateqoriya:“Kəlbəcərin_azad_olunmasına_görə”_medalı_ilə_təltif_edilənlər
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Pərviz Balabəyov
1987-2020
Pərviz Tofiq oğlu Balabəyov 1987ci il iyun ayının 14-də Hacıqabul
şəhərində anadan olmuşdur. 19932004-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almış, 2005-2007-ci illərdə Azərbaycan
Ordusu sıralarında müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olmuşdur. Pərviz
Balabəyov 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
başlanan Vətən müharibəsində işti-

Əsgər
rak etmiş, Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamı ilə MAHHXHQ
əsgər Balabəyov Pərviz Tofiq oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
14 illiyi

İsmayıl Məmmədov
1997-2020
İsmayıl Vahid oğlu Məmmədov
1997-ci il iyun ayının 14-də Yevlax rayonunda anadan olmuşdur. 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Murovdağın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, sentyabrın 29-da Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.

Əsgər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ Əsgər
Məmmədov İsmayıl Vahid oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Ədəbiyyat

Namiq Xəlilov
1992-2020
Namiq İlyas oğlu Xəlilov 1992-ci
il iyun ayının 15-də Şirvan şəhərində
anadan olmuşdur. 2010-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində
xidmət etməyə başlamış, “Aprel
döyüşləri”ndə iştirak etmiş və yaralanmışdır. Azərbaycan Ordusunun
XTQ-nin giziri olan Namiq Xəlilov
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində Murovdağ,

Gizir
Kəlbəcər və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə gizir Xəlilov Namiq
İlyas oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Namiq_Xəlilov

20
15 illiyi

Əli Vəliyev
2002-2020
Əli Kamran oğlu Vəliyev 2002-ci il
iyun ayının 15-də Sumqayıt şəhərində
anadan olmuşdur. 2020-ci ildə Sumqayıt şəhəri HK hərbi xidmətə çağırılmışdır. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Əli Vəliyev 2020-ci il sentyabr ayının
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Tərtər rayonu Suqovuşan kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Sumqayıtın Şəhidlər Xiyabanında

Əsgər
dəfn edilən Əli Vəliyev Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
Sərəncamına əsasən ölümündən sonra
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”
və ”Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif
edilib.

İnternetdə
https://qaynarinfo.az/az/yad-lkede-qala-bilmedi-veteninde-sehid-oldu-bu-gun-onun-doum-gunudur/
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Səlim Sultanov
2002-2020
Səlim Sultan oğlu Sultanov 2002ci il iyun ayının 15-də аnаdаn olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində döyüşmüş, noyabrın 3-də Şuşa istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Səlim Sultanov Prezident İlham

Əsgər
Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə
“İgidliyə görə”, “Vətən uğrunda“ və
“Ağdamın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://azertag.az/xeber/Uch_medalla_teltif_olunan_Veten_muharibesi_sehidi_Selim_Sultanovun_dogum_gunudur_VIDEO-1807473

20
illiyi
17

Səməd Abdullayev
2002-2020

Əsgər

Səməd Sədyar oğlu Abdullayev
2002-ci il iyun ayının 17-də Göyçay
rayonunun Qaraxıdır kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
əsgəri olan Səməd Abdullayev 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində Ağdərə istiqamətində
gedən döyüşlərdə döyüşmüş, oktyab-

rın 2-də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Abdullayev
Səməd Sədyar oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
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Həsən Bayramov
1992-2020
Həsən Bəhrəm oğlu Bayramov 1992ci il iyun ayının 17-də Göygöl rayonunun Sarısu kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində Cəbrayılın, Qubadlının və Laçının azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Həsən
Bayramov 5 noyabr 2020-ci ildə döyüş
tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq

Əsgər
Sərəncamı ilə MAHHXHQ əsgər Bayramov Həsən Bəhrəm oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “Qubadlının azad
olunmasına görə”, “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

20
17 illiyi

Rəşad Əhmədov
2002-2020
Rəşad Ələkbər oğlu Əhmədov 2002ci il iyun ayının 17-də Şəkidə anadan
olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə orta
təhsil almış, 2020-ci ildə həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı xidmət etdiyi hərbi hissənin
tərkibində döyüşlərə qatılmış, Suqovu-

Əsgər
şan, Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Əhmədov Rəşad
Ələkbər oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Ədəbiyyat

Ələddin Səidov
1992-2020
Ələddin Azər oğlu Səidov 1992ci il iyun ayının 17-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1998-2009-ci illərdə
orta təhsil almış, 2009-2013-ci illərdə
isə ATU-da təhsil almışdır. Azərbaycan
Ordusunun əsgəri olan Ələddin Səidov
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl, Füzuli və
Şuşanın azad edilməsi uğrunda gedən

Əsgər
döyüşlərdə döyüşmüş, noyabrın 3-də
Şuşa döyüşləri zamanı qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Səidov Ələddin
Azər oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Laçının azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49682

25
17 illiyi

Fərid Hüseynov
1997-2020
Fərid Yaşar oğlu Hüseynov 1997-ci
il iyun ayının 17-də Sabirabad rayonunun Məmişlər kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2015-2016-cı illərdə həqiqi hərbi
xidmətdə olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüş,
oktyabrın 30-da Hadrut döyüşlərində
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Əsgər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Fərid Hüseynov “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”
və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/F%C9%99rid_H%C3%BCseynov_(%C9%99sg%C9%99r,_1997)
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İnternetdə
https://president.az/
articles/49727
https://maraqli.tv/?p=8103

35
18 illiyi

Musa Məhəmmədov
2002-2020
Musa Bəhrəm oğlu Məhəmmədov
2002-ci il iyun ayının 18-də Quba rayonunun Zərdabi qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, oktyabrın 2-də Goranboyun Buzluq kəndi istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.

Əsgər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Məhəmmədov
Musa Bəhrəm oğlu ölümündən sonra
“Hərbi xidmətlərə görə”, “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” və “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

Vidadi İsrafilov
1987-2020
Vidadi Vaqif oğlu İsrafilov 1987ci il iyun ayının 18-də Daşkəsən rayonunun Gurbulaq kəndində anadan olmuşdur. Gəncə Dövlət Universitetinin
riyaziyyat-informatika fakültəsini bitirmişdir. O, 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yollanmış, Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Vidadi İsrafilov noyabrın 11-də şəhid ol-

Əsgər
muşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər İsrəfilov Vidadi Vaqif oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Ədəbiyyat

Həndi Əliyev
1992-2020
Həndi Elbrus oğlu Əliyev 1992-ci
il iyun ayının 19-da Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra müddətli həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu olmuş, hərbi xidmət
müddəti bitdikdən sonra MAHHXHQ
olaraq hərbi xidmət müddətini davam
etdirmişdir. 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
başlanan Vətən müharibəsində Suqovuşanın azad olunması uğrunda gedən

Əsgər
döyüşlərdə döyüşmüş, oktyabrın 14-də
Suqovuşanda döyüş tapşırığının yerinə
yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ əsgər
Əliyev Həndi Elbrus oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25
19 illiyi

Qüdrət Əzizov
1997-2020
Qüdrət Bəhruz oğlu Əzizov 1997ci il iyun ayının 19-da Göyçay rayonunun Bığır kəndində anadan olmuşdur.
2014-cü ildə hərbi xidmətə başlamış
və manqa komandiri olmuşdur. 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı könüllü olaraq orduya qoşulmuş, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Xocavənd istiqamətində gedən

Əsgər
döyüşlərdə şücaət göstərmişdir. Noyabrın 9-da Şuşa istiqamətində gedən
ağır döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Əzizov Qüdrət
Bəhruz oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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Ədəbiyyat

Rəşadət Musayev
2002-2020
Rəşadət Vüqar oğlu Musayev 2002ci il iyun ayının 20-də Şəki rayonu Baş
Göynük kəndində anadan olmuşdur.
2008-2019-cı illərdə Şəki rayon Baş
Göynük kəndi tam orta məktəbində
orta təhsil almış, 2020-ci ilin iyul
ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılmışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Xocavənd və Qubadlı istiqamətində

Əsgər
gedən döyüşlərdə vuruşmuş, oktyabrın 25-də Qubadlı istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə əsgər Musayev
Rəşadət Vüqar oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il//Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-13.

35
22 illiyi

Teymur Əzizov
1987-2020
Teymur Əli oğlu Əzizov 1987-ci il
iyun ayının 22-də Sumqayıt şəhərində
anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan T.Əzizov
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüş-

Leytenant
müş, oktyabrın 6-da şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə leytenant Əzizov Teymur Əli oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49462

440

İYUN

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

25 Nahid Teymurzadə
23 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Nahid Üzeyir oğlu Teymurzadə
1997-ci il iyun ayının 23-də Biləsuvar
rayonu Günəşli kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə orta
təhsil almış, 2015-2017-ci illərdə
həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. 2020ci il sentyabr ayının 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində könüllü iştirak etmiş,
Cəbrayıl və Kəlbəcər istiqamətində

Əsgər
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Teymurzadə
Nahid Üzeyir oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il//Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-13.

20
24 illiyi

Əfsan Salıyev
2002-2020
Əfsan İlkin oğlu Salıyev 2002-ci il
iyun ayının 24-də Quba rayonu İkinci Nügədi kəndində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini İkinci Nügədi kənd 3 saylı tam orta məktəbdə almış, daha sonra
Quba şəhər Texniki Təmayüllü liseyin
məzunu olmuşdur. Sumqayıt Dövlət
Texniki Kollecdə orta ixtisas təhsili
alaraq Tərtərə hərbi xidmətə yollanmışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də tor-

Əsgər
paqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində döyüşmüş,
Suqovuşan uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Salıyev Əfsan İlkin oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/2943
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Elmin Bayramov
24 illiyi 2002-2020
Elmin Elməddin oğlu Bayramov
2002-ci il iyun ayının 24-də Biləsuvar
rayonunun Əsgərabad kəndində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə
orta məktəbdə oxumuş, 2020-ci ildə
həqiqi hərbi xidmətə başlamışdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr

Əsgər
ayının 6-da Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə əsgər Bayramov Elmin Elməddin
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.

20
24 illiyi

Məhəmməd Murtuzov
2002-2020
Məhəmməd Ramazan oğlu Murtuzov 2002-ci il iyun ayının 24-də
Balakən rayonunun Xalatala kəndində
anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə orta məktəbdə təhsil almış, 2020ci ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə
çağırılmışdır. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən

Əsgər

döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın
9-da qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə əsgər Murtuzov
Məhəmməd Ramazan oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1-12.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 İlqar İbrahimov
25 illiyi 2002-2020
İlqar Elçin oğlu İbrahimov 2002ci il iyun ayının 25-də Astara rayonunun Təxtənəkəran kəndində аnаdаn
оlmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
döyüşmüş, oktyabrın 3-də Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Əsgər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər İlqar Elçin oğlu
İbrahimov “Vətən uğrunda” və “Cəsur
döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/2963

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

30
26 illiyi

Ədəbiyyat

Anar Bahadurov
1992-2020
Anar Süleyman oğlu Bahadurov 1992ci il iyun ayının 26-da Sabirabadda anadan olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra
BDU-nun Hüquq fakültəsinə qəbul olmuş,
təhsil aldıqdan sonra Almaniyanın Köln
şəhərində hüquq üzrə magistraturaya daxil olmuşdur. Lakin təhsilini donduraraq
hərbi xidmətə getmişdir. 2016-cı ildə hərbi
xidmətdən qayıtdıqdan sonra Almaniyaya
gedərək təhsilini başa vurmuşdur. 2020-ci
il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində

Əsgər
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı uğrunda
gedən ağır döyüşlərdə iştirak etmiş, noyabrın 8-də Qubadlı-Şuşa istiqamətində
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə əsgər Bahadurov Anar Süleyman
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
“Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə

https://president.az/articles/49462
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

20 Hüseyn Quluyev
26 illiyi 2002-2020
Hüseyn Həbib oğlu Quluyev 2002ci iyun ayının 26-da Tovuz rayonunun Ağbaşlar kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Hüseyn Quluyev 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, oktyabrın 25-də Füzuli döyüşlərində şəhid ol-

Əsgər
muşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Quluyev Hüseyn Həbib oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

25
27 illiyi

Bəhruz Əhmədov
1997-2020
Bəhruz Səttar oğlu Əhmədov 1997ci il iyun ayının 27-də Sabirabad rayonunun Balakənd kəndində anadan olmuşdur.
Əsgəri xidmətini Tovuzda başa vurmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmək üçün könüllü cəbhəyə yollanmış, oktyabr ayının 19da Qubadlının alınması uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş-

Əsgər
dur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı
ilə əsgər Əhmədov Bəhruz Səttar oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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40 Xəqani Nəsirov
29 illiyi 1982-2020
Xəqani Kamran oğlu Nəsirov 1982-ci
il iyun ayının 29-da Xankəndi şəhərində
anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
kiçik çavuş olan Xəqani Nəsirov 2020-ci
il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 2-də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Preziden-

Kiçik çavuş
ti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə
MAHHXHQ Kiçik çavuş Nəsirov Xəqani
Kamran oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Laçının azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30 Aysənan Abbasov
29 illiyi 1992-2020
Aysənan Əsgər oğlu Abbasov
(MAHHXHQ əsgər) 1992-ci il iyun
ayının 29-da Tərtər rayonunda anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Əsgər
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ əsgər Abbasov Aysənan Əsgər oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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25 Cavid Bayramov
29 illiyi 1997-2020
Cavid Azər oğlu Bayramov 1997ci il iyun ayının 29-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Cavid Azər oğlu
Bayramov orta təhsilini Bakı şəhər
93 N-li məktəbində, ali təhsilini isə
Azərbaycan Texniki Universitetinin
Nəqliyyat və Logistika fakültəsində almışdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yol-

Əsgər
lanan Cavid Bayramov oktyabrın 8-də
Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Bayramov Cavid
Azər oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25
29 illiyi

Kamran İskəndərli
1997-2020
Kamran Yaşar oğlu İskəndərli 1997-ci
il iyun ayının 29-da Cəlilabad rayonunda
anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra ATU qəbul olmuşdur. 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yollanan Kamran Füzuli, Zəngilan və
Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş və oktyabrın 22-də qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-

Əsgər
denti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı
ilə əsgər İskəndərli Kamran Yaşar oğlu
ölümündən sonra “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://azeridefence.com/silahli-quvvələrin-hərbi-qulluqculari-xocavəndin-azad-olunmasina-gorə-medali-ilə-təltif-edilib-siyahi/
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/1598
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25 Fikrət Məmmədov
29 illiyi 1997-2020

Əsgər

Fikrət Elşad oğlu Məmmədov
1997-ci il iyun ayının 29-da Ucar rayonunun Müsüslü kəndində аnаdаn
оlmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak edən
Fikrət Məmmədov Ağdərə, Xocavənd
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə

qəhrəmanlıq göstərmiş, noyabrın 11də Xocavənd-Şuşa istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı
ilə əsgər Məmmədov Fikrət Elşad oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

35
30 illiyi

Ədəbiyyat

Toğrul Bərxudarov
1987-2020
Toğrul Məmməd oğlu Bərxudarov 1987ci il iyun ayının 30-da Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. 2001-2004-cü illərdə
C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə, 20042008-ci illərdə H.Əliyev adına Ali Hərbi
Məktəbdə (motoatıcı ixtisası üzrə), 20082009-cu illərdə Təlim Tədris Mərkəzində
təhsil almışdır. 2009-2013-cü illərdə hərbi
hissədə motoatıcı taqım komandiri, 20132017-ci illərdə AAHM-də motoatıcı taqım
komandiri, 2017-ci ilin yanvar-may aylarında motoatıcı bölük komandiri-müəllim,
2017-2019-cu illərdə motoatıcı tabor komandirinin maddi-texniki təminat üzrə
müavini (Q4), 2019-cu il avqustdan moto-

Mayor
atıcı taborun qərargah rəisi-tabor komandirinin müavini vəzifəsində xidmətini davam etdirib. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində T.Bərxudarov
qəhrəmancasına döyüşmüş, sentyabrın 30-da Tərtər-Ağdərə istiqamətindəki
döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı
ilə mayor Bərxudarov Toğrul Məmməd
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Hərbi xidmətlərə görə” və “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
105 Hüseyn Rəsulbəyov
1917-1984
26 illiyi

Ədəbiyyat
Rəsulbəyov məktəbi = General Hüseyn Rəsulbəyov
haqqında xatirələr.– B.: İsmayıl NPM, 1997.– 40 s.; Abdullayev, Z. General (kişi)
sözü : Sabiq rabitə naziri Hüseyn Rəsulbəyovun
xatirəsinə / Z.Abdullayev //
Azad Azərbaycan.– 2019.–
28 noyabr.– S.3; Dərbənddə
görkəmli dövlət xadimi, artilleriya general-leytenantı Hüseyn Rəsulbəyovun abidəsi
açılıb // Respublika.– 2019.–
10 dekabr.– S.5.

İnternetdə
https://files.preslib.az/projects/
azerbaijan/gl6.pdf
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Hüseyn Cümşüd oğlu Rəsulbəyov 1917-ci
il iyun ayının 26-da Dərbənd şəhərində anadan
olmuşdur. O, orta təhsilini həmin şəhərdəki 1
nömrəli məktəbdə almışdır. 1932-ci ildə Orconikidze şəhərində Politexnik Texnikumuna daxil olmuş, təhsilini başa vurduqdan sonra bir müddət Şimali Qafqaz Dəmiryolunun
Mineralnıye Vodı stansiyasında mexanik
işləmişdir. 1936-cı ildə Leninqrad Siqnalizasiya və Rabitə Mühəndisləri Elektrotexnika İnstitutuna daxil olmuşdur. İnstitutu bitirdikdən
sonra isə 1938-ci ildə F.Dzerjinski adına Artilleriya Akademiyasının dinləyicisi olmuşdur.
1941-ci ildə Akademiyada təhsilini başa vuran H.Rəsulbəyov Odessa şəhərindəki Primorsk
Qoşunlar Qrupuna göndərilir. Müharibəni də
elə burada Hava Hücumundan Müdafiə qoşunlarının 15-ci briqadasının mühəndisi kimi qarşılayır. Müharibənin sonunda isə gənc zabit Zaqafqaziya cəbhəsinin 99-cu hava hücumundan
müdafiə diviziyasının artilleriya üzrə rəisi idi.
1960-62-ci illərdə isə artıq mühəndis-texniki
xidməti general-mayoru olan H.Rəsulbəyov
Bakı Hava Hücumundan Müdafiə Dairəsi
qoşunlarının zenit-artilleriya qoşunları komandanının müavini, 1966-1975-ci illərdə
isə komandanı vəzifəsində xidmət etmişdir.
1968-ci ildə nümunəvi xidmətə görə
H.Rəsulbəyova artilleriya general-leytenantı
ali hərbi rütbəsi verilir. 1975-ci ildə ordu sıralarından ehtiyata buraxılan H.Rəsulbəyov
elə həmin il Azərbaycanın rabitə naziri
vəzifəsinə təyin olunur. O, bu vəzifədə işlədiyi
9 il ərzində burada, demək olar ki, rabitə işini
tam olaraq yenidən qurur, texnoloji cəhətdən
köhnəlmiş bütün avadanlıqlar yenilənir,
telefon-teleqraf rabitəsi keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoyur. Təkcə 1975-1980-ci
illər ərzində H.Rəsulbəyovun gərgin səyləri
hesabına, ölkədə kabel və radirele xəttində
olan şəhərlərarası telefon xəttlərinin uzunluğu 1,6 dəfə, şəhərlərarası avtomat-telefon
rabitəsi 1,6 dəfə, şəhər koordinat ATS-lərinin

Hərbi xadim
quraşdırılmış tutumu 7,9 dəfə, kənd koordinat ATS-lərinin quraşdırılmış tutumu 1,2 dəfə,
poçt rabitəsinin həcmi 8,5 isə dəfə artmışdır.
H.Rəsulbəyovun xidmətləri layiqincə
qiymətləndirilmişdir. O, Lenin, II dərəcəli
Vətən müharibəsi, Qırmızı Ulduz, Qırmızı Əmək Bayrağı ordenləri və 14 medalla, o
cümlədən “Hərbi xidmətlərinə görə”, “Odessanın müdafiəsinə görə”, “Qafqazın müdafiəsinə
görə”, “Nöqsansız xidmətə görə” və s. medallarla təltif edilmişdir. Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin Rəyasət Heyətinin 28 iyul 1966-cı
il tarixli Fərmanı ilə ona “Azərbaycan SSRin əməkdar mühəndisi” fəxri adı verilmişdir.
VII, VIII, IX və X çağırış Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. Azərbaycan
KP XXVIII, XXIX və XXX qurultaylarında Azərbaycan KP MK üzvü seçilmişdir.
Hüseyn Rəsulbəyov 1984-cü il sentyabr ayının 17-də vəfat etmişdir. Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
Hazırda Dərbənd şəhərinin ən böyük və
abad prospektlərindən biri general-leytenant
H.Rəsulbəyovun adını daşıyır. Bu şəhərdə
onun adına park salınmış, doğulduğu evə və
təhsil aldığı şəhər 1 №-li orta məktəbə xatirə
lövhələri vurulmuşdur. Dərbəndin “Döyüş
şöhrətli muzeyi”ndə generala ayrıca ekspozisiya həsr edilmiş, onun büstü qoyulmuşdur.
1997-ci ildə H.Rəsulbəyovun anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə poçt markası buraxılmışdır. 12 iyul 2000-ci ildə
H.Rəsulbəyovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncam
əsasında onun yaşadığı binaya (Bakı şəhəri, Hüsü
Hacıyev küçəsi, 1) xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
2017-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Yusif Səfərov küçəsinin başlanğıcından Kövkəb
Səfərəliyeva küçəsinə qədər olan küçəyə
General Hüseyn Rəsulbəyovun adı verilib.
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220 Mirzə Kazım bəy
illiyi 1802-1870
Şərqşünas, maarifçi
22

Ədəbiyyat
Müridizm və Şamil ; Bab və
babilər. Uyğurlar / M.Kazım
bəy ; rus dilindən tərc.
İ.Umudlu ; red. Ş.Sadiq,
N.Cabbarlı ; naşir M.Xan.– B.:
Hədəf Nəşrləri, 2015.– 432 s.;
Türk-tatar dilinin ümumi
qrammatikası : Azərbaycan
dilinin ilk elmi qrammatikası /M.Kazım bəy ; tərcümə,
tədqiq və şərh İ.Abbasov ;
elmi red. N.Cəfərov ; red.:
B.Xəlilov, E.Abbasova ;
məsləhətçi T.Hacıyev.– Bakı:
Zərdabi LTD, 2017.– 1008 s.;
Əhmədov, H. Mirzə Kazım
bəylə yeni görüş /H.Əhmədov
// Seçilmiş pedaqoji əsərləri :
25 cilddə / red. M.Şirzadova;
tərt. ed. A.Əsgərova; Azərb.
Resp. Təhsil Nazirliyi,
ADPU.– B.: Təhsil, ADPU,
2014.– S. 30-45; Məmmədov,
V. Bizim böyük həmyerlimiz
/V.Məmmədov // Elm.– 2019.–
7 mart.– S.6.

Mirzə Məhəmməd Əli Hacı Qasım oğlu
(Mirzə Kazım bəy) 1802-ci il iyun ayının 22də İranın Rəşt şəhərində anadan olmuşdur.
Onun atası Hacı Qasım 1810-cu ildə ailəsi ilə
birlikdə Dərbənd şəhərinə köçmüşdür. Rusiya
hakim dairələri Hacı Qasımı daim təqib edir,
onun Rusiya əleyhinə təbliğat aparmasından
şübhələnirdilər. 1821-ci ildə Hacı Qasım həbs
edilir və Həştərxan şəhərinə sürgünə göndərilir.
1822-ci ildə Kazım bəy atasını tək qoymamaq
məqsədi ilə Həştərxana köçür. Həştərxanda o,
şotland missionerləri ilə yaxından tanış olur, onların bir neçəsinə ərəb dilini öyrədir, onlar isə öz
növbəsində Kazım bəyə ingilis dilini öyrədirlər.
Zəkası, biliyi və istedadı ilə fərqlənən Kazım bəy 1825-1826-cı illərdə Omsk Asiya
məktəbində Şərq dillərindən dərs demişdir.
1826-cı ildə Kazan Universitetinə şərq dilləri
üzrə mühazirəçi, türk-tatar dilləri kafedrasının müdiri (1828), adyunkt-professor (1831),
ekstraordinar-professor
(1836),
ordinarprofessor (1837), fəlsəfə fakültəsinin
fakultəsinin birinci şöbəsinin dekanı (1845) və ərəb-fars dilləri
kafedrasının müdiri (1846) işləmişdir. 1849cu ildə Peterburq Universitetində fars dili üzrə
ordinar-professor, fars dili kafedrasının müdiri (1855), eyni zamanda Peterburq xüsusi
pansion və məktəblərinin inspektoru (184955) vəzifələrində çalışmışdır. 1855-ci ildən
Peterburq Universitetinin Şərq fakültəsinin
fakultəsinin
ilk dekanı (ömrünün sonunadək) olmuşdur.
Kazım bəy müsəlman hüququnun Rusiyada ilk tədqiqatçısı, Azərbaycan dilinin ilk elmi qramatikasının yaradıcısı, İranda Babilər hərakatının, Dağıstanda Şeyx
Şamil hərakatının ilk tədqiqatçılarından biri,
Sədinin “Gülüstan” əsərinin rus dilinə (1829)
ilk tərcüməçisidir. “Müridizm və Şamil” əsəri
ilə Rusiya tarixşünaslığına qarşı çıxış edən Kazım bəy Qafqaz xalqlarının uzun illər apardığı
azadlıq mübarizəsinin lideri Şeyx Şamilin ünvanına söylənilən şayiələrə son qoymuş, onun
xalq-azadlıq hərəkatına başçılıq etməsini sü-

but etmişdir. O, Şərq mütəfəkkirlərindən Nizaminin, Xaqaninin, Firdovsinin, Sədinin yaradıcılığına yüksək qiymət vermiş, onların bəzi
əsərlərini rus dilinə çevirərək təbliğ etməyə çalışmışdır. 1851-ci ildə “Dərbəndnamə”ni ingilis dilinə tərcüməsi və şərhlərlə birlikdə nəşr
etdirmişdir. Mirzə Kazım bəy şərq elmində
xidmətlərinə görə bir çox xarici və rus elmi
cəmiyyətlərinin, o cümlədən Londondakı Britaniya Kral Asiya Cəmiyyətinin həqiqi
üzvü (1829), Peterburq EA-nın müxbir üzvü
(1835), Kopenhagen Şimal Nadir Sənədlər
Kral Cəmiyyətinin üzvü (1843), Kazan Vətən
Dilləri Cəmiyyətinin həqiqi üzvü (1847), Peterburq Arxeologiya-Numizmatika Cəmiyyətinin müxbir üzvü (1848), Kazan Universitetinin fəxri üzvü (1849), Rusiya Coğrafiya
Cəmiyyətinin həqiqi üzvü (1850), Fransa Asiya Cəmiyyətinin ordinar üzvü (1850), Boston
Şərqşünaslar Cəmiyyətinin (ABŞ) müxbir üzvü
(1851), Amerika Fəlsəfə Cəmiyyətinin üzvü
(1862) və Berlindəki Almaniya Şərqşünaslıq
Cəmiyyətinin üzvü (1866) seçilmişdir. Mirzə
Kazım bəyə 1861-ci ildə Peterburq Universitetinin əməkdar professor, 1869-cu ildə Şərq
dilləri üzrə fəxri doktor adları verilmişdir. Elm
üzrə üç dəfə Demidov mükafatı almışdır. Bir
sıra əsərləri xarici dillərə tərcümə olunmuş,
Avropa və Asiya ölkələrində çap olunmuşdur.
“Türk-tatar dillərinin ümumi qramatikası”ndan
uzun illər Rusiya və Avropa Universitetlərində
yeganə dərs vəsaiti kimi istifadə olunmuşdur.
Mirzə Kazım bəy 1870-ci ildə noyabr ayının 27-də Peterburq şəhərində vəfat etmişdir.
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180 Həsən bəy Zərdabi
illiyi 1842-1907
28

Ədəbiyyat
Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə:
bioqrafik qaynaqlar/ Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. ed. T. Aydınoğlu; red. M. Çəmənli.–
B.: Aspoliqraf, 2013.– 223
s.; Həsən bəy Zərdabi arxivinin təsviri/ C.Nağıyeva
; red. M.Məmmədova ;
AMEA, Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu.–
B.: Elm və təhsil, 2012.–
90 s.; Həsən bəy Zərdabi:
(görkəmli təbiətşünas alim,
böyük maarifçi-demokrat,
mübariz publisist, ictimai və
dövlət xadimi) /İ.Rüstəmov;
elmi red. N.Hüseynli; red.
Ç.Rüstəmov.– B.: Turan
Nəşrlər Evi, 2012.– 235 s.

İnternetdə
http://www.zerdab.
com/?p=28405
https://edebiyyatqazeti.az/
news/diger/5938-maarifmeseli-hesen-bey-zerdabi
https://muallim.edu.az/news.
php?id=12175
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Həsən bəy Səlim bəy oğlu Məlikov (Həsən
bəy Zərdаbi) 1842-ci il iyun аyının 28-də
(b.m. 1837) kеçmiş Bаkı qubеrniyаsınа dахil
оlаn Göyçаy qəzаsının Zərdаb kəndində (indiki Zərdab şəh.) bəy аiləsində аnаdаn оlmuşdur.
İbtidаi təhsilini mоllахаnаdа аlаn Həsən bəy
1854-cü ildə dörd sinifli Şаmахı məktəbi
nəzdində yеnicə təşkil оlunmuş pаnsiоnun ikinci
sinfinə qəbul оlmuş və оrаnı əlа qiymətlərlə bitirmişdir. 1858-ci ildə Tiflis Qəzа Gimnаziyаsı
yаnındа Blаqаrоdnı Pаnsiоnunun V sinfinə
dахil оlmuş, 1861-1865-ci illərdə isə Mоskvа
Univеrsitеtinin Fizikа-riyаziyyаt fаkültəsinin
“Təbiyyаt” şöbəsində təhsil almışdır. 1869cu ildə Bаkı Rеаlnı Gimnаziyаsınа “Təbiyyаt
tаriхi” müəllimi vəzifəsinə təyin еdilmişdir.
1873-cü ildə Nəcəf bəy Vəzirоv və Əsgərağa
Аdıgözəlоv (Gorani) ilə birgə böyük drаmаturq
M.F.Ахundzadənin “Hаcı Qаrа” kоmеdiyаsını
Azərbaycan dilində tаmаşаya qoymuşdur.
1875-ci il iyulun 22-də çar hökümətinə
müraciətdən sonra Həsən bəy Bakıda qubernatorun mətbəəsində Azərbaycan dilində
“Əkinçi” qəzetinin nəşrinə müvəffəq olmuş və
bununla da milli mətbuatımızın əsasını qoymuşdur. Lаkin “Əkinçi” qəzеti uzun müddət
fəаliyyətini dаvаm еtdirə bilməmiş, 1877ci ilin sеntyаbrındа çаr sеnzurаsı tərəfindən
bаğlаnmışdır. Onun maarifçilik fəaliyyətindən
qorxan çar höküməti dəfələrlə təzyiqlər
göstərmiş və 1878-ci ildə Zərdаbi öz rаzılığı
ilə məktəbdən аzаd оlunmuşdur. O, 1879cu ilin sonlarındа аiləsi ilə birlikdə Zərdаbа
köçmüş, 1896-cı ilədək оrаdа yаşаmışdır.
1896-cı ildə Bakıya qayıdan Zərdabi ömrünün
sonunadək
Bakıda
yaşamışdır.
“Əkinçi” qəzeti bağlandıqdan sonra da
Həsən bəy jurnalistlik fəaliyyətini davam etdirmiş, bir müddət “Kaspi” qəzetinin redaktoru
olmuşdur. O, həmçinin, “Həyat”, “Dəbistan”,
“Obzor”, “Novoye obozreniye” (Tiflis), “Zemledelçeskaya qazeta” (Sankt-Peterburq) və s.
qəzet və jurnallarda məktəb və tərbiyə, sosial, mədəni və digər elm sahələrini əhatə edən
məqalələr dərc etdirmişdir. O, “Yеni ulduzlаr”,
“Mаrsdа insаn yаşаyırmı?”, “Аyın fəzаlаrının
yеr üzərində üzvi həyаtа təsiri”, “Tоrpаq,
su və hаvа” və s. əsərlərində mühüm kаinаt
hаdisələrinin еlmi izаhını vеrmişdir. “Barama qurdunun saxlanması”, “Bədəni səlamət
saxlamaq düsturüləməlidir” əsərlərində isə
təbiətşünaslığa dair maraqlı məlumatlar var-

Maarif xadimi
dır. Onun yeni bitki sortu yaratmaq sahəsində
apardığı işlər 1889-cu ildə Zaqafqaziya kənd
təsərrüfatı və sənaye sərgisinin medalına və
fəxri diplomuna layiq görülmüşdür. Ömrünün sоnunаdək gərgin yаrаdıcılıq fəаliyyəti
ilə məşğul оlаn Həsən bəy 1901-ci ildə Bakıda ilk qız məktəbinin açılmasına köməklik etmiş, həmçinin, görkəmli ictimai-siyasi xadim
N.Nərimanov və digər mütəfəkkirlərlə birgə
1906-cı ildə Bakıda keçirilmiş Azərbaycan
müəllimlərinin I qurultayının işində yaxından iştirak edərək qurultayın sədri olmuşdur.
Həsən bəy Məlikоv-Zərdаbi 1907-ci il
nоyаbr ayının 28-də Bakıda iflic xəstəliyindən
vəfаt еtmişdir. O, 1907-ci ildə köhnə Bibiheybət
məscidinin yaxınlığında dəfn olunsa da, 1937ci ildə həmin ərazi dağıdılmış, 1957-ci ildə
H.Zərdabinin vəfatının 50 illiyi qeyd olunarkən
onun nəşi Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Həsən bəy Zərdabinin adını xalqımız hər
zaman uca tutmuş, xatirəsini əbədiləşdirmişdir.
Onun adına 1930-cu ildə Bakıda Təbiət Tarixi Muzeyi yaradılmış, Zərdab şəhərində park
salınmış, ev muzeyi yaradılmış, 1943-cü ildə
H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu fəaliyyət göstərmişdir. Həmçinin, Bakıda və
regionlarımızda onun adını daşıyan küçələr var.
XX əsrin 90-cı illərində “Əkinçi”
Mətbuat Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə adına fəxri diplom və medal təsis edilmişdir.
2003-cü ildə N.Xudiyevin ssenarisi əsasında
V.Məmmədzadənin rejissorluğu ilə qısametrajlı bədii-sənədli televiziya filmi çəkilmişdir.
2010-cu ildə Milli Mətbuatın 135 illiyinə
həsr olunmuş gümüşdən xatirə sikkəsi hazırlanmış, onun üz tərəfində görkəmli publisistin portreti təsvir edilmişdir. 2012-ci ildə Bakı
Slavyan Universitetinin filologiya və jurnalistika fakültələrinin yerləşdiyi tədris binasında H.Zərdabi adına auditoriya yaradılmışdır.
Həsən bəy Zərdabinin 170 illik yubileyinin layiqincə keçirilməsini təmin etmək
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev 4 iyun 2012-ci il
tarixində sərəncam imzalamışdır. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may
2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən
müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.
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Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
75 Sacidə Əbdülvahabova
illiyi 1947

Ədəbiyyat
Sacidə Əbdülvahabova //
Dəyişikliklərə cəsarəti çatan örnək xanımlar / Rasional İnkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC);
kitabın müəllifi Mehriban Vəzir; lay. müəllifi və
rəh. Ş.İsmayılova; red.:
B.Əhmədov, S.İsmayılova;
tərc. F.Axundov- B.: İlay,
2008.– S. 93-94
Hacıyev, S. Atom fizikasına
giriş : dərs vəsaiti /S.Hacıyev,
M.Məmmədov ; elmi red.
S.Əbdulvahabova ; AzSSR Ali
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov ad. ADU.–
Bakı, 1986.– 107 s.
Рассеяние протонов на
ядрах с выбиванием
нуклонных ассоциаций /
С.Абдулвахабова // Bakı Universitetinin Xəbərləri.– 2011.–
№2.– S.127- 131.
php?id=12175

Sacidə Qafar qızı Əbdülvahabova
1947-ci il iyun ayının 2-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1964-cü ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU) fizika fakültəsinə daxil
olmuş, 1969-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1970-1972-ci illərdə
Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitunda (BNTİ) aspirant, 1972-1974-cü
illərdə oranın stajoru olmuşdur. 1974cü ildə BNTİ-də namizədlik müdafiəsi
edərək Bakıya qayıtmış və Azərbaycan
Dövlət Universitetinin “Maddə quruluşu” kafedrasında indiyədək işləyir.
1974-cü ildə “Cüt-cüt deformasiyaya uğramış nüvələrdə 0+ halları”
mövzusunda namizədlik dissertasiyasını Dubna şəhərində “Birləşmiş Nüvə
Tədqiqatları İnstitutunda” müdafiə
etmişdir. 1995-ci ildə “Mürəkkəb
nüvələrdə birbaşa gedən (p,t), (t,p)
nüvə reaksiyalarının tədqiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1995-ci ildə
professor elmi rütbəsini almışdır.
Sacidə Əbdülvahabova 142 məqalənin, “Nüvə fizikası” adlı dərs vəsaitinin
müəllifidir. BDU-nun 80 illik yubileyi
münasibətilə səmərəli elmi və pedaqoji fəaliyyətinə görə “Fəxri Fərman”la
təltif edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Elmi və pedaqoji fəaliyyətdən əlavə,
o, ölkədə qadın hüquqları və gender inkişafı üzrə ciddi işlər görür. 1997-ci ildə
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təsis edilmiş, ölkə daxilində və xaricdə
qadın institutu kimi tanınmış “Qadın
Problemlərinin Tədqiqi Birliyi” qeyrihökumət təşkilatının direktorudur.
Sacidə Əbdülvahabova dünyanın bir çox ölkələrində demokratiyaya, sülhpərvərliyə, münaqişələrin
həllinə, qadın və gender problemlərinə
həsr olunmuş konfrans və yığıncaqlarda ölkəmizin mənafeyindən çıxış etmişdir. O, “Gender problemləri sülh
mədəniyyəti konsepsiyasında”, “İnsan
haqları müdafiəsi tarixindən”, “Sülh
mədəniyyətinin təbliğində qadınların
rolu” kitabçalarının, “Gender və sülh
təhsili” adlı dərs vəsaitinin müəllifidir.
S.Əbdülvahabova Azərbaycan Respublikasının Ailə və Qadın Problemləri
üzrə 2007-2010-cu illər üçün nəzərdə
tutulmuş Milli Fəaliyyət Planı, Yoxsulluğun azaldılması və Davamlı İnkişaf üzrə Dövlət Proqramından, Pekin
Fəaliyyət Platformasından, “Qadınlara
qarşı ayrıseçkiliyin bütün formalarının
ləğv olunması haqqında” Konvensiyadan, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərindən
və prezident fərmanlarından irəli gələn
istiqamətlər və tədbirlər əsasında
yazılmış
sənədlərin
tərtibin-də
vətəndaş cəmiyyətinin bir nümayəndəsi
kimi
ekspert
seçilmişdir.
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Qüdrət Axundov
illiyi 1932-1973

Ədəbiyyat
Axundov Qüdrət Əli oğlu //
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.– Bakı, 2009.– C.1.– S.
218; Axundov Qüdrət Əli oğlu
// Naxçıvan Ensiklopediyası.–
Bakı, 2002.– S.18-19

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Qüdrət_Axundov
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Qüdrət Əli oğlu Axundov 1932-ci il
iyun ayının 5-də Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini şəhər orta
məktəbində aldıqdan sonra Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
fızika-riyaziyyat fakültəsinə qəbul olmuşdur. Tələbəlik illərindən elmi-tədqiqat
işinə böyük maraq göstərən Q.Axundov
SSRİ EA-nın müxbir üzvü, mərhum akademik H.B.Abdullayevin rəhbərliyi altında bir sıra yarımkeçiricilərin, o cümlədən
Azərbaycanda tapılan təbii qalenit kristalların fiziki xassələrinin tədqiqi ilə
məşğul olmuş və 1955-ci ildə “Bəzi
yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyinin və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin
tədqiqi” mövzusunda ilk elmi işini çap etdirmişdir. Universiteti bitirdikdən sonra
Azərbaycan EA-nın (indiki AMEA) Fizika İnstitutunda elmi fəaliyyətə başlamış,
laborant, kiçik elmi işçi (1955-1960) və
baş elmi işçi (1960-1968) vəzifələrində
çalışmış, 1969-1970 illərdə Azərbaycan
EA Fizika İnstitutunda “Nazik təbəqələr
fızikası” laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. Alim tərəfindən respublikada ilk
dəfə olaraq böyük praktiki əhəmiyyətə
malik olan bir üsulla-yarımkeçiricilərdə
radioaktiv izotoplar üsulu ilə diffuziya proseslərinin araşdırılmasına dair
elmi-tədqiqat işləri başlanılmış və bununla selen düzləndiricilərində fiziki
proseslərin xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Q.Axundov ilk dəfə olaraq qallium
selen kristallarında sürətli elektronların
təsiri ilə lazer şüalanması müşahidə etmiş və Nobel mükafatı laureatı, akademik
N.Q.Basovla birgə aparılan bu iş 1965-ci
ildə “SSRİ EA-nın Məruzələri” jurnalında çap edilmişdir. O, 1958-ci ildə ADU-da
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namizədlik, 1967-ci ildə isə “A3B6 tipli
monokristalların alınması və onların fiziki xassələrinin öyrənilməsi” mövzusunda
doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir.
Böyük alim elmi işlə yanaşı, 1960-cı ildən ADU-nun fizika
fakültəsində yarımkeçiricilər fızikası sahəsində müxtəlif ixtisas kursları
üzrə mühazirələr oxumuş, yüzlərlə diplom işlərinə, namizədlik dissertasiyalarına rəhbərlik etmiş, yarımkeçiricilər fizikasının tədrisi metodikası sahəsində dəyərli
işlər aparmışdır. 1970-ci ildə ADUnun yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmiş və ömrünün sonuna qədər bu vəzifədə çalışmışdır.
Q.Axundov keçmiş SSRİ-yə daxil olan respublikalarla və aparıcı elmi
müəssisələrlə əlaqələrin yaradılmasında
da böyük rol oynamış, SSRİ EA-nın Fizika İnstitutu, Yüksək Təzyiqlər Fizikası İnstitutu, Leninqrad (Sankt-Peterburq)
Fizika-Texnika İnstitutu, Ukrayna EAnın Yarımkeçiricilər İnstitutu, Litva EAnın Yarımkeçiricilər Fizikası və Fizika İnstitutu, eləcə də bir sıra digər ittifaq
miqyaslı elmi müəssisələrin əməkdaşları
ilə birgə elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.
Q.Axundov daim gənclərə qayğı ilə
yanaşmış, onların peşəkar kadrlar kimi
hazırlanmasında gərgin əmək sərf etmişdir. Onun rəhbərliyi altında 10-dan çox
elmlər namizədi hazırlanmışdır. Qısa ömrü
ərzində o, respublika və xarici ölkələrdə
dərc olunan elmi jurnallarda 100-dən çox
məqalə çap etdirmiş, dəfələrlə beynəlxalq
konfranslarda məruzələri dinlənilmişdir.
Qüdrət Axundov 1973-cü il noyabr
ayının 5-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Elmira Cəfərova
illiyi 1937

Ədəbiyyat
Джафарова, Э. Исследование
реактивных свойств
диффузионных диодов на
основе n-и p-Si:диссертация
кандидата физикоматематических наук:
01.00.00 / Э.Джафарова.–
Б., 1967.– 114 с.;
Джафарова, Э. Сечение
фотоионизации уровней
Ni в Si/Э.Джафарова
// Физика и техника
полупроводников.– 1987.–
T.21, в.12.; Джафарова,
Э. Исследование влияние
электронного облучения
на структуру GaSe-SiO2 /
Э.Джафарова // Физика и
техника полупроводников.–
2002.– T.36, №7, с.858.

İnternetdə
http://www.science.gov.az/
forms/doktora-nauk-institutafiziki/835

Elmira Əsəd qızı Cəfərova 1937ci il iyun ayının 7-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. O, 1961-ci ildə
Moskva Dövlət Universitetinin fizika
fakültəsini bitirib və təyinatla Azərbaycan
EA-nın (indiki AMEA) Fizika İnstitutuna göndərilib. Burada görkəmli alim, akademik H.M.Abdullayevin rəhbərlik etdiyi yarımkeçiricilər laboratoriyasında
elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb.
1968-ci ildə Yarımkeçiricilər və
dielektriklər fizikası ixtisası üzrə “Diffuziya yolu ilə alınmış n- və p- bazalı
silisium
diodlarının
reaktiv
xassələrinin tədqiqi” mövzusunda nаmizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
Elmira Cəfərova 1969-cu ildə yeni yaradılmış “Heteroquruluşlar fizikası” laboratoriyasında böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində işləmiş və
2000-ci ildən həmin laboratoriyanın
rəhbəri vəzifəsində çalışır. 2007-ci ildə
“Dərin aşqar səviyyəli germanium, silisium və onlar əsasında çəpər quruluşlarda
qeyri-stasionar elektron prosesləri” mövzusunda “Fiziki elektronika” ixtisası üzrə
doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.
160-dan çox elmi əsərin müəllifidir.
70 elmi əsəri xaricdə dərc olunmuşdur.
Elmira Cəfərova 1978-1990-cı illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin
Mikroelektronika kafedrasında mühazirələr oxumuş və elektron texnikası
mühəndisliyi üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasında fəal iştirak etmişdir. Onun əsas
elmi fəaliyyətinin nəticəsi olaraq qeyristasionar tutum spektroskopiyası, fotokeçiricilik, fototutum və EPR metodlarından
istifadə edərək germanium, silisium və on-
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ların əsasında yaradılan baryer quruluşlarda qeyri-stasionar elektron proseslərinin
mexanizmləri araşdırılmış, keçid metalların (Ti, V, W, və Ni) Ge və Si-da yaratdığı dərin səviyyələrin əsas energetik
parametrləri təyin edilmişdir. Al-SiO2-SiMe, In2O2-SiO2-Si-Me quruluşları alınmış, onların elektrik, fotoelektrik, aşırma
xarakteristikaları öyrənilmiş, rastrelektron
mikroskopunda tədqiqatlar aparılmış, onlar əsasında aşırıcı və yaddaş elementləri
yaradılmışdır. Moskva şəhərinin Dubna
vilayətindəki Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları
İnstitutu ilə birgə Si əsasında yeni tipli foroqəbuledici detektorlar yaradılmış
və onların əsas xassələri öyrənilmişdir.
Elmira Cəfərova AMEA Fizika İnstitutunda Elmi Şuranın üzvüdür.
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Mərdan Cəlilov
illiyi 1952

Ədəbiyyat
Alternativ regenerativ enerji
sistemləri: dərslik /M.Cəlilov;
elmi red. Ə.Quliyev; rəy.
H.Feyziyev, P.Rzayev.– B.:
NPM Təhsil, 2009.– 405 s.;
Abdullayev, K. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyaları və su təchizatı: Ali
texniki məktəblər üçün dərslik
/K.Abdullayev [və başq.];
rəy verənlər. H.Feyziyev [və
başq.].– B.: Zaman-3, 2007.–
1-ci hissə.– 396 s.; Feyziyev,
H. İstilik təchizatı: dərslik /
H.Feyziyev, M.Cəlilov; elmi
red. N.Məmmədov; rəy ver.
F.Kəlbəliyev, İ.Əliyev.– B.:
Yurd NPB, 2007.– 584 s.
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Mərdan Fərəc oğlu Cəlilov 1952-ci il
iyun ayının 29-da Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU)
Energetika fakültəsini İstilik energetikası
mühəndisi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu
ilə bitirmişdir. 1984-cü ildə Moskva şəhəri
Energetika İnstitutunda Suyun kimyəvi
duzsuzlaşdırılmasının səmərəli üsullarının işlənilməsi və tədqiqi mövzusunda
namizədlik, 1999-cu ildə isə Azərbaycan
Energetika və Enerjilayihə İnstitutunda İstilik elektrik stansiyalarında suyun kimyəvi
duzsuzlaşdırılması texnologiyalarının işlənilməsi və tədqiqi mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1985-ci ildən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin İstilik texnikası və istilik təchizatı kafedrasının dosenti, 2000-ci ildən professoru olmuş,
2004-cü ildən Qaz təchizatı və mikroiqlimi təmin edən sistemlər kafedrasının,
2011-2013-cü
illərdə
isə
İstilik, qaz təchizatı və ventilyasiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
Mərdan Cəlilovun iştirakı və həmmüəllifliyi ilə SSRİ Energetika Nazirliyi
tərəfindən layihə institutlarında və energetika müəssisələrində su hazırlığı sahəsində
istifadə etmək üçün “Технические указания по схемам умягчения воды
с утилизацией засоленных стоков
водоподготовительной
установки”
(1983), “Технические указания по
проектированию
обессоливающих
установок с сокращенными расходами
реагентов и сокращенными стоками”
(1985), “Технические указания по
проектированию
обессоливающих

Alim
установок с сокращенными расходами
реагентов и сокращенными стоками”
(1987), “Методические указания по
проектированию
умягчительных
установок с утилизацией засоленных
стоков” (1989), “Методические указания
по проектированию ТЭС с максимально
сокращенными стоками” (1991) adlı
texniki sənədlər hazırlanmış və təsdiq
edilərək buraxılmışdır. Onun iştirakı ilə
həmçinin, SSRİ dönəmində və ondan sonra MDB-nin bir-çox şəhərlərindəki istilikenergetika müəssisələri üçün azaxıntılı və
az reagent sərfli su hazırlama qurğularının
texnoloji sxemləri işlənilmiş, qurulmuş
və işə buraxılaraq istifadəyə verilmişdir.
Mərdan Cəlilovun elmi məsləhəti
ilə “Buxar” KM tərəfindən regenerativ enerjilərdən - günəşin, qruntun və
havanın istiliyindən istifadə qurğuları
qurulmuş və istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə, Mərdan Cəlilovun iştirakı ilə
Azərbaycanda birinci dəfə olaraq qurulmuş, qruntun və havanın aşağı potensiallı
enerjisindən istilik nasoslarının köməyilə
isitmə məqsədi üçün istifadə qurğularını və günəş enerjisini elektrik enerjisinə
çevirən qurğuları da göstərmək olar.
Mərdan Cəlilov su emalı sahəsində
müxtəlif
elmi-texniki
jurnallarda nəşr edilmiş 170 elmi məqalənin,
15 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin, ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuş 4 dərsliyin, suyun kimyəvi üsulla duzsuzlaşdırılmasına həsr edilmiş
monoqrafiyanın və yuxarıda göstərilmiş
5 növ “Metodiki sənədlərin” müəllifidir.

İYUN

Digər tarixi hadisələr
30 Azərbaycan Respublikası
illiyi YUNESKO-ya üzv qəbul edilmişdir
3
1992

Ədəbiyyat
Azərbaycan-YUNESKO : insan hüquqlarına əsaslanan
tərəfdaşlıq /BMT-nin Təhsil,
Elm və Mədəniyyət Təşkilatı,
UNESCO üzrə Azərb. Resp.
Milli Komissiyası, Azərb.
Resp. İnsan hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman); tərt.
ed. R.Rumzadə; ön söz müəl.
və red. E.Süleymanova.–
B.: İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman),
2014.– 288 s.; YUNESKOAzərbaycan: gələcəyə körpü: təhsilə həsr olunmuş konfrans materialları /tərt. ed. R.
Süleymanov, A.Axundov.–
B.: Təhsil, 2005.–160 s.;
Azerbaijan-UNESCO: partnership based on human
rights /editor E.Suleymanova,
G.Afandiyeva; complier R. Rumzada; UNESCO;
The Commissioner for Human Rights of the Republic of
Azerbaijan.– B., 2014.– 272 p.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT)
elm, təhsil və mədəniyyət üzrə əsas təşkilatı
olan YUNESKO 4 noyabr 1946-cı ildə yaradılıb. Bu təşkilatın ali məqsədi bütün dünya ölkələri arasında elm, təhsil və
mədəniyyət körpüsü salmaq və bu vasitə
ilə dünyada sülhün və təhlükəsizliyin
möhkələnməsinə
kömək
göstərməkdir.
Azərbaycanla
YUNESKO
arasında
mədəni əlaqələr ölkəmiz hələ Sovet İttifaqının tərkibində olarkən qurulmuşdur. 1967ci ildə fransız dilində “Qafqaz xalqlarının
ədəbiyyatı” seriyasından M.F.Axundovun
komediyaları, “Dünya xalqlarının musiqisi” seriyasından isə Azərbaycan muğamlarından ibarət iki val və iki audio-kasset
YUNESKO
tərəfindən
buraxılmışdır.
1981 və 1983-cü illərdə YUNЕSKО Bakıda
iki beynəlxalq tədbirin - “Dil və şəhər” və “Şərq
xalça sənəti” konfranslarının keçirilməsi üçün
Azərbaycana maliyyə yardımı göstərmişdir.
Azərbaycanın YUNESKO ilə əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsində ulu öndər Heydər
Əliyevin böyük xidmətləri olmuşdur. Təkcə
bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 1983-cü
ildə Bakıda təşkil edilmiş “Şərq xalça sənəti”
I Beynəlxalq Simpoziumu zamanı Ulu öndər
YUNЕSKО-nun Baş Direktorunun xüsusi
məsləhətçisi Federiko Mayorla görüşmüş və bu
dostluq əlaqələri Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən sonra da ölkəmizin YUNЕSKО ilə
münasibətlərinə öz müsbət təsirini göstərmişdir.
Azərbaycan
3
iyun 1992-ci ildə
YUNESKO-ya üzv qəbul edilmişdir. Azərbaycan-YUNESKO
əlaqələrinin
inkişafında ən mühüm addım isə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Fransaya
ilk rəsmi səfəri çərçivəsində atılmışdır. Səfər
çərçivəsində Ulu öndər YUNESKO-nun
o vaxtkı baş direktoru Federiko Mayor ilə
yenidən görüşmüş, Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması məsələsi
ətrafında müzakirələr aparmış və 1994-cü
il fevralın 21-də Milli Komissiyanın yaradılması ilə əlaqədar Sərəncam imzalamışdır. Ulu öndərin gərgin əməyi sayəsində
ölkəmiz YUNESKO-nun mədəniyyətlə bağ-

lı bir neçə konvensiyalarına da qoşulmuşdur.
Azərbaycan YUNESKO münasibətlərinin
inkişafında, bu münasibətlərin daha da canlanmasında və güclənməsində Azərbaycanın Birinci Vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
rolu danılmazdır. Məhz onun gərgin əməyi
sayəsində “Azərbaycan muğamı”, “Tar ifaçılıq sənəti”, “Kamança ifaçılıq sənəti”, “Aşıq
sənəti”, “Novruz bayramı”, “Azərbaycan xalçaçılıq sənəti”, “Azərbaycan kəlağayı sənəti”,
“Lahıc misgərlik sənəti”, “Lavaş, katırma, jupka, yufka - nazik çörəyin hazırlanma və paylaşma mədəniyyəti” və “Azərbaycan dolması. Dolmanın hazırlanma və paylaşma
ənənəsi” Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin Reprezentativ Siyahısına daxil edilmişdir. “İçərişəhər Tarixi-Memarlıq Qoruğu - Şirvanşahlar sarayı və Qız qalası”, “Qobustan
Milli Tarix-Bədii Qoruğu” YUNESKO-nun
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.
“Qarabağ atüstü oyun ənənəsi - Çövkən” və
“Yallı (Köçəri, Tənzərə): Naxçıvanın ənənəvi
qrup rəqsləri” təcili qorunmaya ehtiyacı olan
Qeyri-maddi Mədəni İrs nümunələrimizdir.
2019-cu ildə ölkəmiz YUNESKO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü Sessiyasına ev sahibliyi etmişdir. İyunun 30-dan
iyulun 10-dək Bakı şəhərində keçirilən bu
mötəbər tədbirdə Azərbaycanın “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” adlı nominasiyası
YUNESKO-nun
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Postsovet
məkanında YUNESKO səviyyəli bu böyük
tədbirə ev sahibliyi edən sayca üçüncü (Vilnüs və Sankt-Peterburqdan sonra) şəhər olan
Bakıda Dünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası çərçivəsində bir neçə tədbir - “Gənc
peşəkarların forumu”, “Abidə menecerlərinin
forumu”, həmçinin, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq
Respublika Sənətkarlıq Festivalı keçirilmişdir.
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Ümumdünya Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Günü
5
1972

Ədəbiyyat
Azərbaycanda ətraf mühit 2020: Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə.– B.: Azərb. Resp.
Dövlət Statistika Komitəsi,
2020.– 139 s.; Azərbaycanda
ətraf mühit : statistik məcmuə
/Azərb. Resp-nın Dövlət Statistika Komitəsi ; məcm.
haz. rəhb. şəxs T.Budaqov;
məsul şəxs R.Lazımova.– B.:
Azərb. Resp. Dövlət Statistika
Komitəsi, 2018.– 139 s.;
Ətraf mühitin mühafizəsi və
əhalinin sağlamlığının qorunması / Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası, “Səhiyyə və Sağlam Həyat” İctimai Birliyi;
layihənin icraçısı L.Əlizadə.–
B.: Ziya, 2018.– 19 s.;
Rzazadə, Ə. Mənəvi dəyərlər
və ətraf mühitin mühafizəsi
/ Ə.Rzazadə.– B.: TUNA,
2019.– 72 s.
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1972-ci ildə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı Baş Məclisinin İsveçin paytaxtı
Stokholmda keçirilən iclasında 5 iyun tarixinin Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi
Günü kimi qeyd olunmasına qərar verilmişdir. Belə bir günün keçirilməsinə 11
may 1971-ci ildə dünyanın 23 ölkəsinin
2200 elm və mədəniyyət xadiminin imzası ilə BMT-nin Baş katibinə ünvanlanan müraciət səbəb olub. Onlar “ya biz
çirklənməni qurtarırıq, ya da çirklənmə
bizi qurtarar” adlı müraciətləri ilə
bəşəriyyətə ətraf mühitin çirklənməsi
barədə xəbərdarlıq vermişdilər. Baş Assambleya bu günün qeyd edilməsi ilə bağlı
qətnaməsində BMT-yə daxil olan ölkə və
təşkilatları hər il həmin gün ərəfəsində ətraf
mühitin qorunması və yaxşılaşdırılmasına yönələn işlər həyata keçirməyə çağırır.
Hər il mütamadi olaraq Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı (UNEP) Dünya Ətraf Mühit Gününün Avropa regionunda qeyd edilməsi
üçün Avropa ölkələrindən baş şəhərlər
elan edir. 2010-cu ildə İtaliyanın Genuya, İsveçrənin Cenevrə şəhərləri ilə yanaşı Bakı şəhəri də mərkəz şəhər seçilmişdir.
Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Gününün hər il geniş tədbirlərlə qeyd edildiyi
Azərbaycanda da ətraf mühitin mühafizəsi
və ekoloji problemlər daim diqqət
mərkəzində olmuşdur. Respublikamızda
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə ulu öndər
Heydər Əliyev ətraf mühitin mühafizəsinə,
yaşıllıqların və parkların salınmasına xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. 1998ci ildə “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
Milli Fəaliyyət Proqramı”, 2000-ci ildə
“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” və
“Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri
və obyektləri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunları qəbul edilmişdir. 2001-ci ildə isə Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə ekoloji
problemlərin həlli, ətraf mühitin mühafizəsi

istiqamətində də mühüm işlər görülür. Ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa, meşələrin bərpa edilməsi və artırılmasına dair milli proqramlar uğurla yerinə
yetirilir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının
ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün Tədbirlər
Planı” təsdiq edilib. Ətraf mühit və onun
komponentlərinin qorunması məqsədilə
2018-ci ildə Qızılağac Milli Parkı yaradılıb.
Heydər Əliyev Fondunun ekologiyanın, ətraf mühitin qorunmasına xidmət
edən “Hərəmiz bir ağac əkək” layihəsi
də bu sahəyə böyük töhfələr vermişdir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse prezidenti, UNESCO-nun və
İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən bu layihə çərçivəsində ölkəmizdə
hektarlarla
sahə
yaşıllaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2011-ci il iyulun 12-dən fəaliyyətə başlayan İDEA - Ətraf Mühitin Mühafizəsi
üzrə Beynəlxalq Dialoq Kampaniyası çərçivəsində ölkəmizdə ətraf mühitin qorunması sahəsində görülən işlər
Azərbaycanda
ekoloji
problemlərə
verilən önəmin göstəricisidir.
Ekologiya
və
Təbii
Sərvətlər
Nazirliyində hər il 5 iyun - Dünya Ətraf
Mühitin Mühafizəsi Günü ərəfəsində ətraf
mühitin qorunması, təbiətdən, yeraltı sulardan, mineral xammal ehtiyatlarından
və yerüstü sərvətlərdən səmərəli istifadə
edilməsi, onların bərpası və mühafizəsi,
bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilməkdədir.
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Ədəbiyyat
Albəndov, V. Xalqın və
dövlətin qurtuluş günü
/V.Albəndov //Respublika.– 2020.– 14 iyun.– S.6;
Həsənov, M. 15 iyun - Milli
Qurtuluş Günü Azərbaycanın
müasir tarixində mühüm yer
tutur / M.Həsənov // Səs.–
2020.– 12 iyun.– S.10; İbrahimov, E. 15 iyun -Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın
müasir tarixinin şanlı səhifələrindən biridir /
E.İbrahimov // Səs.– 2020.–
13 iyun.– S.4-5; Məmmədli,
N. Müasir tariximizin şanlı səhifəsi : Bölgələrdə 15
İyun - Milli Qurtuluş Günü
müxtəlif tədbir və layihələrlə
qeyd olunub / N.Məmmədli //
Mədəniyyət.– 2020.– 19 iyun.
S.4; Novruzov, S. Qurtuluş
günü Azərbaycanın dövlətçilik
tarixində dönüş nöqtəsidir/
S.Novruzov // İki sahil.–
2020.– 17 iyun.– S.8.

Milli Qurtuluş Günü
1993
1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan
müstəqillik əldə etsə də, Ermənistanın
işğalçılıq niyyəti güdən təcavüzü respublikada vəziyyəti gərginləşdirmişdi.
1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə polkovnik Surət Hüseynovun nəzarəti altında olan hərbi hissənin hakimiyyətə
itaətsizliyi ölkəni tamamilə xaosa
sürükləmişdi. Vəziyyəti nəzarətə almaq
üçün hakimiyyətin atdığı tələsik addımlar səmərə verməmiş, əksinə, Gəncəyə
yola düşən dövlət nümayəndələri girov
götürülmüşdür. Qiyamçı hərbi hissənin
rəhbərliyi, əvvəlcə Baş nazir və Milli
Məclis sədrinin, sonra isə Prezidentin istefasını tələb etmişdir. Vəziyyət
nəzarətdən çıxmış, ətraf rayonların icra başçıları zorla dəyişdirilmiş,
Surət Hüseynovun qiyamı məhdud
Gəncə civarlarından çıxaraq üzü Bakıya doğru geniş miqyas almışdır.
Belə böhranlı və ağır vəziyyətdə ölkə
vətəndaşları yeganə çıxış yolunu yenə
də müdrik rəhbərinin hakimiyyət sükanı arxasına keçməsində görmüşdür. Bu
taleyüklü sınaq anında xalqın çağırışına səs verən, dövlətin gələcək taleyinə
biganə qalmayan dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyev Bakıya dönərək respublikada
yaranmış hakimiyyət böhranının aradan qaldırılması istiqamətində əməli
fəaliyyətə başlamışdır.
Ümummilli liderin bir qrup ziyalı ilə Gəncəyə səfər etməsi və heç
bir riskdən çəkinməyərək silahlanmış qüvvələrlə danışıqlar aparması
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin qarşısının alınmasında mühüm addım olmuşdur. Bundan bir neçə gün sonra - iyun ayının 15-də isə Ulu Öndər
parlamentdə səslənən təkidli xahişləri,
ən əsası xalqın istəyini nəzərə alaraq o zamankı Azərbaycan Respub-

likası Ali Sovetinin Sədri vəzifəsinə
seçilməsinə razılıq vermişdir. Bu tarixi hadisə respublika həyatında xaos
və anarxiyadan qurtuluşa doğru yeni
mərhələnin başlanğıcına çevrilmişdir.
Beləliklə də, 15 iyun Azərbaycanın
tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi
daxil olmuşdur. Ulu Öndərin 1993cü ilin 15 iyun tarixində Ali Sovetin
Sədri seçilməsi Azərbaycanda eyni
zamanda mütərəqqi parlamentarizm
ənənələrinin formalaşmasını təmin etmişdir. Heydər Əliyev bu vəzifədə
səylə çalışaraq ilk növbədə parlamentin cəmiyyətdəki nüfuzunun sağlamlaşdırılması tədbirlərinə başlamış, yüksək
idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində ali
qanunverici orqanda xoşagəlməz siyasi çəkişmələrin, qeyri-etik davranışların qarşısını almışdır. Müzakirə
və diskussiyaların sivil, demokratik meyarlar çərçivəsində aparılması
üçün şəxsi nümunə göstərmiş, parlament idarəçiliyinə yeni ruh və müasirlik gətirmişdir. Milli Məclisin iclasları, mətbuat konfransları, respublika
əhəmiyyətli müşavirələr birbaşa yayımla televiziya ekranlarına verilmişdir.
1997-ci ildə millət vəkilləri 15 iyun
tarixinin təqvimə Azərbaycanın Qurtuluş Günü kimi salınması təklifi ilə çıxış etmişlər və Milli Məclis bu təklifi
bəyənmişdir. O vaxtdan ulu öndər
Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə
qayıdışı günü Milli Qurtuluş Günü
kimi qeyd edilir. Azərbaycan xalqı
bu günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin
məzarını ziyarət etməklə anır.
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26

Ədəbiyyat
26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günüdür
/İlham Əliyev // Azərbaycan
müəllimi.– 2020.– 26 iyun.–
S.1; Quluzadə, Ş. Güclü ordu
və müasir ədliyyə dövlət
siyasətinin tərkib hissəsidir/
Ş.Quluzadə // Respublika.–
2020.– 26 iyun.– S.6; 30 illik
həsrətin günləri sayılan vüsalı: “Biz Böyük Qayıdış astanasındayıq və Azərbaycan
dövləti əlindən gələni edəcək
ki, Azərbaycan vətəndaşları
azad edilmiş torpaqlara qayıdaraq rahat yaşasınlar” //
Mədəniyyət.– 2020.– 22 oktyabr.– S.1-2

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2014/
iyun/379662.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2014/
iyun/379669.htm
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Milli Silahlı Qüvvələr Günü
1918
1918-ci il may ayının 28-də yaranmış
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC)
cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq ölkədə
çox böyük işlər görmüşdür. Bu işlərdən biri
də ölkəni daxili və xarici müdaxilələrdən
qorumaq üçün nizami ordunun yaradılması işi idi. AXC silahlı qüvvələrin təşkilinə
cümhuriyyətin elan edildiyi gündən başlamışdır. AXC-i Hökümətinin 1918-ci il 26
iyun tarixli qərarı ilə milli ordunun formalaşdırılmasına başlanmış və əsasən,
azərbaycanlılardan ibarət olan Müsəlman
korpusu Əlahiddə Azərbaycan Korpusu
adlandırılmış, bununla da Cümhuriyyət
ordusunun
əsası
qoyulmuşdur.
Azərbaycan Milli Ordusunun ilk
hərbi birləşmələri xalq könüllü dəstələri
ilə birlikdə Nuru Paşanın başçılıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun tərkibində
bolşevik-daşnak hərbi qüvvələrinə qarşı döyüşlərdə, Bakının azad olmasında (1918, 15 sentyabr) fəal iştirak etmiş,
müstəqil AXC-nin düşmənlərinə qarşı Qarabağda, Lənkəranda uğurlu döyüş
əməliyyatları aparmış, daşnak-bolşevik
hərbi birləşmələrinin Azərbaycan xalqına
qarşı həyata keçirdikləri soyqırımlarının
qarşısını almışdır. Cümhuriyyət dövründə
milli ordunun yaradılmasında istedadlı generallar S.B.Mehmandarov, Ə.Şıxlinski,
X.B.Sultanov və başqa hərb xadimləri böyük rol oynamışlar. 1920-ci ildə AXC süqut etdikdən sonra bolşevik hökuməti Milli Ordunu ləğv etdi. Onun rəhbərlərinin
əksəriyyəti Nargin adasında güllələndi.
İlk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsis edilmiş və 1991-ci
ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması barədə Azərbaycan Ali
Sovetinin qərarının qəbul edildiyi tarix - 9 oktyabr, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir.
Lakin ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycana rəhbərliyə qayıdandan
sonra ölkədə gerçək ordu quruculuğu-

na başlanmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli Fərmanına əsasən Əlahiddə Azərbaycan
Korpusunun yarandığı gün - 26 iyun tarixi Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü kimi elan edilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
hərbi təhsil sisteminin daha da inkişaf
etdirilməsi məqsədi ilə 1999-cu il yanvarın 20-də Hərbi Akademiyanın yaradılması haqqında fərman imzalamışdır. Prezidentin 2001-ci il tarixli fərmanı
ilə Silahlı Qüvvələr üçün kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə
Müdafiə Nazirliyi sistemində fəaliyyət
göstərən məktəblər Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbi, Azərbaycan Hərbi Dənizçilik
Məktəbi və Azərbaycan Ali Hərbi
Təyyarəçilik Məktəbi adlandırılmışdır.
Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
özünün ən şanlı tarixi dövrünü yaşayır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin
təxribatının qarşısının alınması ilə başlayan, 44 gün davam edən və rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə
nəticələnən Vətən müharibəsi bir daha
göstərdi ki, ən çətin və məsuliyyətli tapşırıqları tərəddüd etmədən yerinə yetirməyə
qadir güclü ordunun yaradılmasında
dərin düşüncəli və yüksək hazırlıqlı zabit
heyətinin əvəzolunmaz rolu vardır. Məhz
bu heyətimiz “Ermənistan ordusunun
nəğlubedilməzliyi” mifini darmadağın etdi.
Beləliklə, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sentyabrın
27-dən başlanan Vətən müharibəsi şanlı qələbə ilə sona çatdı, 44 gün davam
edən hərbi əməliyyatlar çərçivəsində
Azərbaycan Ordusu işğalçı Ermənistanın
30 il ərzində qurduğu hərbi gücü darmadağın edərək, böyük zəfərə imza atdı.

İYUN

Digər tarixi hadisələr
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə
Qarşı Bеynəlxalq Mübarizə Günü
26
1987

Ədəbiyyat
Kəngərli, A. Narkotik
maddə - ailəvi qırğın “silahı”: məlumat-təbliğat kitabı / A.Kəngərli [ön söz,
red.]; rəssam.: A.Rüstəmov,
A.Məmmədli, E.Qocayeva
(üz qabığı).– B.: Mütərcim
NPM, 2018.– 98 s.; Narkomaniya, narkobiznes və ona
qarşı mübarizədə kitabxanaların rolu: metodik vəsait
/ Tərt. ed. L.Əhmədova;
elmi red. K.Tahirov; red.
A.Abdullayeva.– Əlavə və
dəyişikliklərlə.– Bakı, 2019.–
44 s.; Narkomaniya: çətin və
erkən ölüm: buklet /Azərb.
Respub. Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Döv. Dəstəyi Şurası,
Dövlətçilik Ənənələrinin
Təbliği İctimai Birliyi.– Bakı,
2018.– 1 v.; Narkomaniya və
QİÇŞ-lə mübarizə aktualdır:
buklet / Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi
Şurası, Muğan İnkişafa Yardım İctimai Birliyi.– Ucar,
2018.– 1 v.

“Narkomaniya” yunan sözü olub, narkobihuşluq, maniya-isə asılılıq deməkdir. Narkomaniya cəmiyyətin meydana gəldiyi, onun
ayrı-ayrı siniflərə, sosial təbəqə və qruplara bölündüyü qədim zamanlardan yaranmışdır. Qədim misirlilər tiryəkdən həvəsləndirici,
eləcə də sakitləşdirici vasitələrin hazırlanmasında istifadə etmişlər. Tiryəkdən
ilk dərman XVI əsrdə alınmış və onu icad
edən isveçrəli həkim Paraselsin şərəfinə adlandırılmışdır. Sonralar isə bunun zəhərli
maddə kimi orqanizmə əks təsirini, ölümə
səbəb
olduğunu
müəyyənləşdirmişlər.
XIX əsrin ortalarında narkomaniya tarixinin
yeni bir dəhşətli mərhələsi narkotik maddələrin
müasir üsulla-venadaxilinə yeridilməsi ilə başlanmışdır. Beləliklə, leksikona “narkotik”,
“narkotik vasitələr” terminləri daxil olmuşdur.
Narkotik-mərkəzi sinir sisteminə spesifik təsir
göstərən və tez bir zamanda asılılıq yaradan
maddədir. O toksik maddə olduğundan insanın
bütün orqanizminə, ürək-damar sistemindən
tutmuş, sinir sisteminə qədər mənfi təsir
göstərərək, onun xarakterini dəyişir, xəstə
özünü idarə edə bilmir. Orqanizm zəifləyir,
bədən arıqlayır, insanın fiziki gücü tükənir.
BMT-nin 1987-ci il Konvensiyasına daxil olan ölkələrin “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə haqqında” Bəyannaməsinə
əsasən 26 iyun “Narkomaniya və narkotiklərin
qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı Ümumdünya mübarizə günü” kimi qeyd olunur.
1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası BMT-yə tam hüquqlu üzv olduqdan sonra
“Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında” BMT-nin 1988-ci il konvensiyasına qoşulmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz
dövriyyəsinə qarşı mübarizəni ümumdövlət
vəzifəsi hesab edərək, 1996-cı il avqustun 26da “Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri
haqqında” müvafiq fərman imzalamış və problemin həlli üçün keçirilən tədbirlər keyfiyyətcə
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bu fərman

əsasında ölkəmizdə 2000-ci ilədək narkomanlığın yayılmasına, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə
qarşı mübarizə üzrə Ümummilli Proqram hazırlanmış, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı
Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası yaradılmışdır. 1999-cu il iyun ayının 18-də “Narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və prekursorların qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Milli Məclisdə qəbul olunaraq ölkə başçısı
tərəfindən imzalanmışdır. Bu qanunun başlıca
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda
narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin istehsalı, dərman preparatlarının və xammalın hazırlanması qanunla qadağan edilmişdir.
2005-ci ildə görülən işlərin məntiqi davamı kimi beynəlxalq qurumların tövsiyələrinə,
qoşulduğumuz Konvensiyaların müddəalarına
uyğun olaraq “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının
dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu Milli Məclisdə qəbul olunmuş
və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən imzalanmışdır. Prezident İlham Əliyevin 28 iyun 2005-ci
il tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Qanun
narkotiklərlə mübarizə istiqamətində müvafiq
dövlət və ictimai qurumlar qarşısında konkret
vəzifələr qoymuş və bu istiqamətdə fəaliyyətin
hüquqi bazasını təşkil etmişdir. 2017-ci ildə
ölkə başçısının sərəncamı ilə təsdiq edilən
“Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə”
Dövlət Proqramındada Azərbaycanda gənclər
siyasətinin daha səmərəli həyata keçirilməsinə
nail olmaqla yanaşı, onların sağlam həyat tərzi narkomaniya, tütün, alkoqol və digər psixoaktiv
maddələrin mənfi təsiri ilə bağlı maarifləndirmə
tədbirlərinin keçirilməsi, biliklərinin artırılması və davranışlarının təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı məsələlərdə öz əksini tapmışdır. 2019-cu
ildə ölkəmiz Narkotiklərlə Mübarizə üzrə 36cı Beynəlxalq Konfransa ev sahibliyi etmişdir.
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Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü (02.07.1995)
Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun
tabeliyində olan
“ASAN xidmət” mərkəzləri yaradılmışdır (13.07.2012)
Beynəlxalq Şahmat Günü (20.07.1966)
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1991)

        ŞUŞA - 270 il

iYUL

C.
Ş.
B.

Xərcəngin
Nişanı sudur. Ayın
himayəsindədir.
Günəşin Xərçəng
bürcündən
keçdiyi dövrdə
doğulanlar daha
çox açıq xasiyyətli,
xəyalpərəst olurlar.

460

1
2
3

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

4
5
6
7
8
9
10

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

11
12
13
14
15
16
17

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

18
19
20
21
22
23
24

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

25
26
27
28
29
30
31

Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın tarixi-mədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. 1977-ci ildə xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq
qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar nəticəsində
Şuşada abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin
xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır.
Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz nəticəsində Ermənistan Respublikası 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhərini işğal etmiş və şəhərdə xalqımızın tarixi-mədəni irsinin məhv edilməsi siyasətini həyata keçirmişdir.
Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi ədalət bərpa edilmiş və 2020ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Şəhərə, onun tariximədəni irsinə və təbiətinə vurulmuş zərərin təxirə salınmadan inventarizasiyası aparılmış, bərpa işlərinə başlanılmışdır. Bərpa-quruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyi və səmərəliliyi təmin etmək üçün Şuşada dövlət idarəetməsinə də böyük diqqət yetirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə ilk xüsusi nümayəndəsi məhz Şuşa rayonuna təyin edilmişdir.
Tarixi-mədəni əhəmiyyəti və Azərbaycan xalqı üçün müstəsna mənəvi dəyərə
malik olması Şuşaya xüsusi qayğı və həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. Bu
baxımdan, Şuşada dövlət idarəetməsinin və hüquqi tənzimləmənin daha da
təkmilləşdirilməsi şəhərdə tarixi-mədəni irsin bərpasına və qorunub saxlanmasına xidmət etməklə yanaşı, onun daim inkişafına şərait yaradacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, Şuşa şəhərinin tarixi görkəminin bərpası, əvvəlki şöhrətinin
özünə qaytarılması və ənənəvi dolğun mədəni həyatına qovuşması, eləcə
də Azərbaycanın çoxəsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma
sənətinin parlaq incisi kimi beynəlxalq aləmdə təbliği məqsədilə qərara alıram:
1. Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli
gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 may 2021-ci il
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Milli ədəbiyyat
Yаzıçı, publisist Şаhbаzi Tаğı Аbbas оğlunun (Tаğı Şаhbаzi Simurğ)
(02.07.1892-02.01.1938) аnаdаn оlmаsının 130 illiyi.............................................468
Əməkdar incəsənət xadimi, şairə, dramaturq Ağayeva Kəmalə Ağa qızının
(10.07.1937-18.07.2019) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi...............................................469
Yazıçı-dramaturq, materialist filosof, ictimai xadim, Azərbaycan
dramaturgiyasının banisi Axundov (Axundzadə) Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı
oğlunun (12.07.1812-10.03.1878) аnаdаn оlmаsının 210 illiyi...............................470

Folklor
Aşıq, Azərbaycan SSR Əməkdar mədəniyyət işçisi Rüstəmov İsfəndiyar Adil
oğlunun (01.07.1937-09.02.2018) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
Fransız yazıçısı Düma Aleksandrın (Ata) (24.07.1802-05.01.1870)
аnаdаn оlmаsının 220 illiyi......................................................................................471

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Хаlq rəssаmı, hеykəltərаş Məmmədоv Tokay Həbib oğlunun
(17.07.1927-02.05.2018) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi ..............................................472
Xalq rəssamı Cəfərov Asəf Əlisgəndər oğlunun anadan olmasının
(27.07.1927- 03.04.2000) 95 illiyi

Musiqi. Opera. Balet
Əməkdar incəsənət xadimi, professor, orqan ifaçısı Yaqubova Tahirə
Əhəd qızının (03.07.1942) anadan olmasının 80 illiyi
Xalq artisti, rəqqasə Bayramova Cəmilə Əsədulla qızının (20.07.1957)
anadan olmasının 65 illiyi

Teatr. Kino
Xalq artisti, kinorejissor Əfəndiyev Yalçın Heydər (Əliheydər) oğlunun
(24.07.1937-10.12.2019) anadan olmasının 85 illiyi...............................................473
461

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Qəmbərov Ramiz Bulud oğlunun
(02.07.1962-30.04.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi...............................................474
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Bağırov Tahir Əminağa oğlunun
(14.07.1957-11.10.1992) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi................................................475
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlunun
(16.07.1967-05.05.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...............................................476
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Məhərrəmov Asif Yusif oğlunun
(26.07.1952-01.07.1994) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi...............................................477
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Musayev Fəxrəddin Musa oğlunun
(30.07.1957-11.04.1992) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi...............................................478
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Nadir Alış oğlunun
(30.07.1962-1993) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi.........................................................479

İkinci Qarabağ Müharibəsi şəhidləri

462

MAHHXHQ Kiçik çavuş Paşayev Mahir Bəxtiyar oğlunun
(01.07.1997-09.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................480
Leytenant Eyyubov Tural Yadulla oğlunun (02.07.1992-25.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................480
Əsgər Ələkbərli Samir Şamil oğlunun (02.07.2002-10.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................481
Əsgər Pənahov Bəhrəm Xıdır oğlunun (02.07.1987-09.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................481
Leytenant Nəciyev Xalid Qabil oğlunun (03.07.1992-05.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................482
Əsgər Həsənov Vüsal Ariz oğlunun (03.07.1997-07.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................482
Gizir Hüseynov Nurlan Madər oğlunun (03.07.1992-14.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi .......................................................................................483
Mayor Bayramov İqbal Əhmədağa oğlunun (04.07.1977-05.10.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................483
Çavuş Əliyev Əmrah Ürfət oğlunun (04.07.1997-08.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................484
Leytenant Məhərrəmov Ülvü Tahir oğlunun (05.07.1997-14.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................484
MAHHXHQ Əsgər Abbasov Azad Novruz oğlunun (06.07.1977-29.09.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................485
Əsgər Həsənov Elvin Hökuməli oğlunun (08.07.1992-20.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................485

Baş leytenant Fərzalıyev Samiq Misir oğlunun (08.07.1992-07.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................486
Baş leytenant Hüseynov Nəbi Hacıbala oğlunun (09.07.1992-09.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................486
Gizir Məmmədov Çingiz İlham oğlunun (09.07.1992-2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................487
MAHHXHQ Kiçik çavuş Rzayev Əli Nəsib oğlunun
(09.07.1992-06.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................487
Əsgər Quliyev Həsən Yalçın oğlunun (09.07.2002-01.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................488
Əsgər Abbasov Samir Azər oğlunun (10.07.1997-07.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................488
MAHHXHQ Əsgər Murtuzov Mehdi Muxtar oğlunun
(10.07.1997-02.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................489
Əsgər Şabanov Fuad Rasim oğlunun (11.07.1997-25.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................489
Əsgər Əhmədli Elşən Elbrus oğlunun (11.07.1997-07.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................490
Gizir Budaqov Rufiz Şirzad oğlunun (12.07.1977-27.09.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................490
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Şahmar Ağasəf oğlunun
(12.07.1977-27.09.2020) anadan olmasının 45 illiyi...............................................491
Əsgər Rzazadə Murad Ağaməmməd oğlunun (12.07.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................491
Əsgər Yusifov Hüseyn İsaq oğlunun (12.07.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................492
Əsgər Mahmudov Elşad Suliddin oğlunun (12.07.1997-2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................492
Əsgər Mayıllı Mahmud Əflatun oğlunun (12.07.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................493
Əsgər Rzazadə Mirməhəmmədəli Tərlan oğlunun
(13.07.1997-17.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................493
Əsgər Qurdayev Ömər Şəhmir oğlunun (13.07.2002-27.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................494
Baş leytenant Alqayev Harun Məhəmməd oğlunun
(14.07.1992-10.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................494
Gizir Cəfərli Xəyal Xəlil oğlunun (15.07.1992- 24.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................495
Polkovnik-leytenant Xəlilov Vidadi Vaqif oğlunun
(16.07.1982-01.11.2020) anadan olmasının 40 illiyi................................................495
463

464

Əsgər Muradov Kənan Cavid oğlunun (16.07.2002-06.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................496
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Araz Qəhrəman oğlunun
(16.07.1997-2020) anadan olmasının 25 illiyi.........................................................496
MAHHXHQ Kiçik çavuş Abbaslı Elnur Yaşar oğlunun
(17.07.1992-08.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................497
Əsgər Əkpərov Cabar Əşrəf oğlunun (17.07.2002-07.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................497
Əsgər Rəhimov Ülvi Rabil oğlunun (17.07.2002-05.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................498
Leytenant Qədimov Güloğlan Nurəddin oğlunun (18.07.1997-27.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................498
Əsgər Dənziyev Orxan Mübariz oğlunun (18.07.2002-12.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................499
MAHHXHQ Əsgər Əsgərov Təbriz Çapay oğlunun (18.07.1997-08.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................499
Əsgər Cəfərov Balaş Namiq oğlunun (18.07.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................500
Əsgər Nuriyev Saleh Səxavət oğlunun (18.07.2002-17.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................500
Kiçik gizir Paxırov Elsevər Eyvaz oğlunun (19.07.1997-10.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................501
Leytenant Vəli Vəli oğlu Quliyev (20.07.1997-22.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................501
Əsgər Eyvazov Rəşad Babək oğlunun (20.07.2002-2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................502
Əsgər Heydərov Qismət İsmayıl oğlunun (20.07.2002-03.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................502
Mayor Süleymanov Emin Bəhmən oğlunun (21.07.1977-08.11.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................503
Əsgər Arazov Səyyar Güloğlan oğlunun (21.07.1987-30.09.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................503
Əsgər Vəliyev Anar Həmzə oğlunun (21.07.2002-11.10.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................504
Əsgər Ağakişiyev Nurlan Etibar oğlunun (22.07.2002-28.09.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................504
Əsgər Məsimov Rauf Qafar oğlunun (22/11.07.1992-09.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................505
Əsgər Kazımlı Mürsəl Kamil oğlunun (23.07.1992-2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................505
Əsgər Şahbazov Kənan Natiq oğlunun (23.07.2002-02.10.2020)

anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................506
Əsgər Allahverdiyev Vüsal Novruz oğlunun (25.07.2002-06.11.2020)
anadan olmasının 20 illiyi........................................................................................506
Əsgər Quliyev Orxan Bəxtiyar oğlunun (25.07.1997-14.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi .......................................................................................507
Əsgər Məmmədov Ülvü Vüqar oğlunun (27.07.1997-21.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................507
Gizir Səmədov Mayis Şadıbəy oğlunun (28.07.1977-05.10.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................508
Baş leytenant Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlunun (31.07.1972-06.11.2020)
anadan olmasının 50 illiyi........................................................................................508

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
Аzərbаycаnın Tаnk Qоşunlаrı gеnеrаl-mаyоru Bərşаdlı Vаlеh Əyyub
oğlunun (06.07.1927-15.05.1999) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi ................................509
Səfəvilər dövlətinin banisi, görkəmli dövlət xadimi Şah İsmayıl Əbül-Müzəffər
İsmail ibn Heydər əs-Səfəvi (Şah İsmayıl Xətai) (17.07/23.06.1487-23.05.1524)
аnаdаn оlmаsının 535 illiyi......................................................................................510
Azərbaycanın istiqlal tarixində önəmli rol oynayan Türkiyənin görkəmli
hərbi və dövlət xadimi Kazım Qarabəkir Paşanın (23.07.1882-26.01.1948)
anadan olmasının 140 illiyi

Fəlsəfə. İqtisadiyyat
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Musayev Akif Fərhad oğlunun
(18.07.1947) anadan olmasının 75 illiyi...................................................................511

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Əməkdar elm xadimi, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru,
professor Rüstəmova Azadə Cəfər qızının (18.07.1932-19.03.2005)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi........................................................................................512

Coğrafiya. Geologiya
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Abdullayev Zakir Bünyad
oğlunun (14.07.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
Akademik Şahtaxtinski Məhəmmədəmin Həbibulla oğlunun
(10.07.1932-23.04.2011) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi................................................513
465

Kimya. Biologiya.Tibb
Kimyaçı alim, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor
Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlunun (01.07.1907-24.01.1967)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi......................................................................................514
Tibb elmləri doktoru, professor İbrahimova Bilqeyis İsmayıl qızının
(09.07.1917-09.07.1981) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi
Mikrobioloq, tibb elmləri doktoru, professor Bayramova Roza Əli qızının
(17.07.1927) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi
Kimya elmləri doktoru, professor Süleymanova Elmira Teymur qızının
(17.07.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi..................................................................515
Akademik Quliyev Ələddin Musa oğlunun (30.07.1927-1983)
anadan olmasının 95 illiyi........................................................................................516

Texnika. Mühəndis işi
Texnika elmləri doktoru, professor Cəfərzadə Rauf Məmməd oğlunun (13.07.1952)
anadan olmasının 70 illiyi

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
Rus kitаbşünаsı, bibliоqrаf Rubаkin Nikolay Aleksandroviçin
(13.07.1862-23.11.1946) аnаdаn оlmаsının 160 illiyi

Digər tarixi hadisələr

466

Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü (02.07.1995)
Azərbaycan Pоlisi Günü (02.07.1998)
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Fərman imzalamışdır (07.07.2021)
Qarabağ iqtisadi rayonunun (Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə,
Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları) yaradılması barədə
qərar qəbul edilmişdir (07.07.2021)
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun (Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın və
Zəngilan rayonları) yaradılması barədə qərar qəbul edilmişdir (07.07. 2021)
“Kirpi” satirik jurnalının nəşrə başlamışdır (10/15.07.1952)
Ümumdünya Əhali Günü (11.07.1989)
Tovuz döyüşləri baş vermişdir (12-17.07.2020).......................................................517
Azərbaycan və Türkiyə arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında
saziş imzalanmışdır (13.07.2007)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyində olan
“ASAN xidmət” mərkəzləri yaradılmışdır (13.07.2012)

Azərbaycanın milli valyutasının - manatın dövriyyəyə buraxılması barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Fərman imzalamışdır (15.07.1992)
Beynəlxalq Şahmat Günü (20.07.1966)
Azərbaycan Respublikası BMT-nin “Uşaq Hüquqları haqqında”
Konvensiyasına qoşulub (21.07.1992)
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü (22.07.1991)....................................................518
Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə Günü (30.07.2013)
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Fərman imzalamışdır (31.07.2002)
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2 illiyi

Ədəbiyyat
Sеçilmiş əsərləri /Tağı Şahbazi Simurğ.– Bakı: Şərq-Qərb,
2006.– 168 s.; Bünyadov, Z.
Tağı Abbas oğlu Şahbazi /
Ziya Bünyadov // Qırmızı terror.– Bakı: Qanun, 2017.–
S.188-193; Babayev, B. Tağı
Şahbazinin (Simurğ) satirik
hekayələri / Baba Babayev
// Kredo.– 2019.– 20 iyun.–
S.8-9.
Dünyaminqızı, Q. “24-lər”dən
dördüncüsü - ilk azərbaycanlı:
Şahidlərsiz keçirilən
məhkəmədə ona ölüm hökmü
kəsilib / Qərənfil Dünyaminqızı // Kaspi.–2018.– 20 fevral.– S.15.

468

Tağı Şahbazi Simurğ
1892-1938
Tağı Abbas oğlu Şahbazi (Tаğı Şаhbаzi
Simurğ) 1892-ci il iyul ayının 2-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Mollaxanada,
rus-müsəlman məktəbində oxumuş, 19051912-ci illərdə Bakı şəhəri birinci realnı
məktəbində orta təhsil almışdır. 1918-ci
ildə Xarkov Universitetinin tibb fakültəsini
bitirmişdir. Realnı məktəbdə oxuyarkən
inqilabi hərakata qoşulmuş, Xarkovda
tələbələrin gizli inqilabi dərnəklərində iştirak etmişdir. 1915-ci ildə Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə (bolşeviklər) Partiyasının tələbə fraksiyasına daxil olmuşdur.
1917-ci ildə Bakıya qayıdan Tağı
Şahbazi “Hümmət” təşkilatında çalışmış, partiyanın orqanı “Hümmət”
qəzetinin nəşrində fəal rol oynamışdır. 1918-ci ildə Ukraynaya dönərək,
Xarkovda qəzet redaktoru olmuşdur.
1919-cu ildə Moskvada əvvəl Xalq
Milli İşlər Komissarlığının Zaqafqaziya
müsəlman şöbəsində katib, sonra Şərq Xalqları Kommunist Təşkilatları Mərkəzi Bürosunda şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
1920-ci ildə baş qaldıran aprel işğalından sonra Bakıya qayıdan Tağı Şahbazi Azərbaycan Xalq Səhiyyə Komissarının, Xalq Maarifi Komissarının müavini,
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin katibi, “Maarif və mədəniyyət” jurnalının redaktoru, Ali
Pedaqoji İnstitutun (indiki ADPU) direktoru və digər məsul vəzifələrdə işləmişdir.
1926-1929-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) rektoru olmuşdur. Tağı Şahbazi Azərbaycan Dövlət
Universitetinin ilk azərbaycanlı rektoru idi.
Tağı Şahbazi fəal ictimai-pedaqoji
fəaliyyətlə yanaşı, “Simurğ” təxəllüsü ilə
hekayələr qələmə almış, bədii yaradıcılığı
ilə dövrün ədəbi mənzərəsində görünməyə

Yazıçı, publisist

başlamışdır. O, bir-birinin ardınca “İki
qəm”, “İki göz”, “Südçü qız”, “Aleksandr
Eyniç”, “Şəkərəli çoban”, “Quşlar kimi
azadə”, “Aclar”, “Hürriyyət günəşi”, “Haqsızlıq dünyası”, “Aldanmış ümüd”, “Qayçı”, “Siyasət adamı” və s. hekayələrini
nəşr etdirmişdir. Xalq həyatının müxtəlif
məsələləri, azadlıq həsrəti, hüquqsuzluq, ağır məişət, fərəhsiz yaşayış və s.
bu hekayələrin başlıca mövzularıdır.
Tağı Şahbazi fransız yazıçısı Oktav Mirbonun “Fəhlə uşaqları”, rus
ədibləri İ.F.Najivinin “Madonnanın tükü”,
L.N.Tolstoyun “İnsana çoxmu yer lazımdır” hekayələrini də tərcümə etmişdir. O,
bədii yaradıcılıqla yanaşı, dövri mətbuatda
da müntəzəm çıxış etmiş, “İqbal”, “Doğru
söz”, “Hümmət”, “Maarif və mədəniyyət”,
“Şərq qadını”, “Yeni fikir”, “Kommunist” və s. qəzet-jurnallarda günün aktual
problemlərindən bəhs edən məqalələr dərc
etdirmişdir. 1934-cü ildən Azərbaycan
Yazıçılar Birliyininin üzvü olmuşdur.
Tağı Şahbazi 1937-ci il mart ayının 4-də “gizli milli-təmayülçülər qrupuna məxsusluğuna, əks-inqilabi millətçi çıxışlarına görə” partiya sıralarından xaric
edilmiş, iyul ayının 11-də həbs olunmuşdur. Məşəqqətli günlərdən sonra 1938ci il yanvar ayının 2-də SSRİ Ali Hərbi
Kollegiyasının Səyyar Sessiyasının qapalı məhkəməsində Tağı Şahbaziyə ölüm
hökmü oxunmuş, güllələnməyə məhkum
edilmişdir. Hökm dərhal yerinə yetirilmişdir. 1956-cı ildə bəraət verilmişdir.
Bakıdakı küçələrdən biri Tağı Şahbazinin adını daşıyır.
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10 illiyi

Ədəbiyyat
Ağayeva, K. Amerika güllərini
görmək arzusu gözləmədiyi
anda çin olan şairin son
müsahibəsi /Kəmalə Ağayeva;
müsahibəni apardı: Günel Natiq // Ədalət.– 2019.– 24 sentyabr.– S.6; Ağayeva Kəmalə
//Ədəbiyyat qəzeti.–2019.–
20 iyul.– S.25; Şirəliyeva, G.
Şair-dramaturq Kəmalə Ağayevanın yaradıcılıq yolu: filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
təqdim olunmuş dissertasiya / Günay Şirəliyeva; Azərb.
Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.– Naxçıvan,
2012.– 143 s.

Kəmalə Ağayeva
1937-2019
Kəmalə Ağa qızı Ağayeva 1937-ci il
iyul ayının 10-da Naxçıvan şəhərində
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 2 saylı
şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra,
1953-1957-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun (indiki ADU) fransız dili fakültəsində təhsil
almışdır. 1957-1961-ci illərdə Naxçıvanın Şıxmahmud kənd orta məktəbində,
Naxçıvan şəhəri 1 saylı orta məktəbdə
fransız dili müəllimi işləmiş, sonralar
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrında ədəbi
hissə müdiri, 2002-ci ildən “Ümid çırağı” jurnalının baş redaktoru olmuşdur.
Kəmalə Ağayeva hələ institutda oxuyarkən şeir yazmağa başlamış
və institutda fəaliyyət göstərən ədəbi
dərnəyin fəal üzvü olmuşdur. Onun
“Hilal olaydım” adlı ilk mətbu şeiri 1957-ci ildə “Azərbaycan” jurnalında dərc edilmişdir. İlk kitabı 1961ci ildə işıq üzü görən “Bahar sözü”dür.
Sonralar müxtəlif illərdə “Gül yarpağı”, “Sən olmasaydın”, “Arpaçayın nəğməsi”, “Daş piyalə”, “Tanrıya heyranam mən”, “Qönçələr” və s.
kimi kitabları nəşr olunmuşdur. Bu kitablarda vətənpərvərlik, ana sevgisi,
mənəvi saflıq, inam və inanc duyğuları ifadə olunan əsərlər toplanmışdır.
Kəmalə Ağayeva həm də 15 mənzum
pyesin müəllifidir. Onun dramaturgiyada ilk addımı görkəmli Azərbaycan
şairəsi Məhsəti xanım Gəncəvi haqqında yazdığı səhnə əsəri idi. 1962ci ildə tamaşaya qoyulan “Məhsəti”
dramı Azərbaycan teatr həyatında
hadisə kimi qiymətləndirilirdi. Sonralar qələmə aldığı “İsmət”, “Apardı

Şairə, dramaturq
sellər Saranı”, “O, bizim dağların oğludur”, “Mənim tanrım gözəllikdir,
sevgidir”,
“Göyçək
Fatma”,
“Məlikməmməd” və s. səhnə əsərləri
də müxtəlif teatrlarda müvəffəqiyyətlə
tamaşaya qoyulmuşdur.
15 şeir kitabının, 200-ə qədər
oçerk və bədii yazıların müəllifi
olan Kəmalə Ağayeva həmçinin,
bir çox görkəmli fransız şairlərinin
şeirlərini də dilimizə tərcümə etmişdir. O, Amerikaya səfərində sülh
və dostluq mövzusunda oxuduğu
şeirlərinə görə fəxri təşəkkürnamə
almışdır.
Fransada
Azərbaycan
günlərində (1984), Türkiyədə Yunis Əmrə günlərində (1989-1990) iştirak etmişdir.
Kəmalə Ağayeva Azərbaycan Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı,
Naxçıvan Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri fərmanı və iki medalla təltif edilmişdir. 1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, 1971-ci ildən Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü olub.
1984-cü ildə Azərbaycanın “Əməkdar
mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Prezident təqaüdçüsü idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 2002-ci ildə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Kəmalə
Ağayeva “Əməkdar İncəsənət xadimi” fəxri adı ilə təltif edilmişdir.
Kəmalə Ağayeva 2019-cu il
iyul ayının 18-də vəfat etmişdir.
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Mirzə Fətəli Axundzadə
illiyi 1812-1878
Dramaturq-maarifçi

Mirzə Fətəli Məhəmmədtağı oğlu Axundzadə
(Axundov) 1812-ci ildə 12 iyul tarixində (köhnə
tarixlə 30 iyun) Nuxada (indiki Şəki) anadan olmuşdur. Atası Mirzə Məhəmmədtağı və anası Nanə xanım 1814-cü ildə Təbriz yaxınlığındakı Xamnə qəsəbəsinə köçmüşlər. O, 13 yaşınadək
ailəsi ilə birlikdə Cənubi Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində yaşamış, 1825-ci ildə anası ilə Şəkiyə
qayıtmışdır. Fətəlinin ruhani olmasını istəyən anasının əmisi Axund Hacı Ələsgər 1832-ci ildə onu
Gəncəyə aparır. Gənc Fətəli burada məntiq və fiqh
elmlərini, habelə dahi Azərbaycan şair və filosoƏdəbiyyat
fu M.Ş.Vazehdən xəttatlıq sənətini öyrənmişdir.
Lakin Mirzə Şəfinin gənc Fətəliyə təsiri bununƏsərləri: 3 cilddə /Mirzə Fətəli
la bitmir. Bu görüş Mirzə Fətəlinin həyat və yaAxundzadə; tərt. ed. və ön söradıcılığına, ümumiyyətlə, onun bir mütəfəkkir
zün müəl. N.Məmmədov.–
kimi formalaşmasına ciddi təsir göstərir.
Bakı: Şərq-Qərb, 2005.– C.
Dövrünün müasir elmləri ilə maraqlanan
I.– 296 s.; Əsərləri: 3 cilddə
M.F.Axundzadə 1833-cü ildə Şəkidə açılmış rus
/M.F.Axundzadə; tərt. ed.
məktəbinə daxil olur və bir il burada təhsil alır.
H.Məmmədzadə; ön sö1834-cü ildə Tiflisə getmiş, Qafqaz canişininin
zün müəl. Y.Qarayev; red.
baş dəftərxanasında mülki işlər sahəsində Şərq
Ə.Mirəhmədov.– Bakı:
dilləri mütərcimi təyin olunmuş və ömrünün soŞərq-Qərb, 2005.– C II.–
nuna qədər bu vəzifədə çalışmışdır. 1873-cü ildə
376 s.; Əsərləri: 3 cilddə
ona polkovnik hərbi rütbəsi verilmişdir. 1851/M.F.Axundzadə; tərt.
ci ildə Rus Coğrafiya Cəmiyyəti Qafqaz şöbəsinə
edəni və ön sözün müəl.
üzv seçilən Axundov sonralar Qafqaz ArxeoqraH.Məmmədzadə.– Bakı: Şərqfiya Komissiyasında tədqiqat işlərinə cəlb olunur.
Qərb, 2005.– C III.– 296 s.;
O, “Əkinçi” qəzetinin nəşrinə böyük əhəmiyyət
Aldanmış kəvakib = Hekayətivermiş, onun səhifələrində “Vəkili MillətiYusif Şah /M.F.Axundzadə
Naməlum” imzası ilə məqalələr dərc etdirmişdir.
; mətn diz. G.Seyidova; qaM.F.Axundzadənin realist sənətkar, dramaturgipaq diz. R.Qasım.– Bakı: Qayamızın banisi, şair və nasir kimi ədəbiyyatımızın
nun, 2020.– 79 s.; Musayev, Ş.
inkişafında müstəsna xidmətləri vardır. O, bədii yaMirzə Fətəli Axundzadə: müradıcılığa 1837-ci ildə yazdığı “Puşkinin ölümünə
hiti, müasirləri ilə əlaqələri
Şərq poeması” ilə başlamışdır. Dram sənətinin
və yeni tipli ədəbiyyat yaradıincəliklərini dərindən öyrənən ədib 1850-1855-ci
cılığı : Elmlər d-ru e. dər. al.
illərdə altı komediya yazmaqla ədəbiyyatımızda
üçün təq. ed. dis-nın avtorefedramaturgiyanın əsasını qoymuşdur. Həmin koratı: Şahbaz Musayev.– Bakı:
mediyalar müəllifin öz tərcüməsində rus dilində
2021, 59 s.
“Kavkaz” qəzetində çap olunub. Onun “Hekayətimüsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” komediyası 1851-ci ildə Peterburqda ev teatrında,
“Hekayəti-xırs quldurbasan” və “Sərgüzəşti-vəzirixani-Lənkəran” komediyaları isə Tiflisdəki rus
teatrında tamaşaya qoyulmuş, tamaşaçı rəğbəti qazanmışdır. Fəlsəfə, ədəbiyyat, sənət haqqında fikir
və mülahizələri onun “Kəmalüddövlə məktubları”
adlı fəlsəfi traktatında, sənətdə realizm, ənənə (tendensiya), bədiilik və onun meyarları, məzmun
və forma vəhdəti, ideya və müasirlik, tənqid və
onun əhəmiyyəti və s. bu kimi məsələlərlə bağ-
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lı fikir və mülahizələri isə “Föhristi-kitab” (1859),
“Nəzm və nəsr haqqında” (1859), “Tənqid risaləsi”
(1860), “Mirzə Ağanın pyesləri haqqında kritika” (1871) və s. məqalələrində öz əksini tapmışdır.
Mirzə Fətəli Axundzadə (Axundov) 1878ci il mart ayının 10-da ürək xəstəliyindən
vəfat etmiş və vəsiyyətinə görə Tiflisdə Tatar qəbiristanlığında (indiki Nəbatat bağında)
müəllimi M.Ş.Vazehin yanında dəfn olunmuşdur.
Görkəmli mütəfəkkirin əsərləri əsasında
“Hacı Qara” (1929, 2002), “Dərviş Parisi partladır” (1976), “Mürafiə vəkillərinin hekayəti”
(film-tamaşa, 2011), “İksir” (“Hekayəti Molla İbrahim-Xəlil Kimyagər” əsəri əsasında, 2014)
filmlər və tamaşalar hazırlanmışdır. 2012-ci ildə
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında M.F.Axundzadə haqqında bioqrafik bədii
film çəkilmişdir. “Sübhün səfiri” adlanan film
mütəfəkkirin 200 illik yubileyi münasibətilə ekranlara çıxmışdır. Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
məqsədilə 1930-cu ildə bağ salınmış (indiki Səbail
rayonunda - heykəltəraş P.Sabsay) və heykəli qoyulmuşdur. 1939-cu ildə Azərbaycan Dövlət Kitabxanasına (indiki Azərbaycan Milli Kitabxanası)
M.F.Axundzadənin adı verilmiş, 1962-ci ildə orada büstü (heykəltəraş İ.Zeynalov) qoyulmuşdur.
1940-cı ildə isə Şəkidə görkəmli mütəfəkkirin evmuzeyi yaradılmışdır. 1965-ci ildə M.F.Axundzadə
adına 3 Respublika Dövlət mükafatının təsis
edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 1983cü ildə Tiflisdə M.F.Axundzadənin ev-muzeyi və
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi açılmışdır. 2007ci ildə isə hər iki ad (Tiflisdə M.F.Axundzadənin
ev-muzeyi və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi) ləğv olunaraq, M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi olmuşdur.
2010-cu ildə aprel ayının 13-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti M.F.Axundzadənin 200
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam
vermişdir. 2011-ci ildə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin və Tbilisi şəhər bələdiyyəsinin
təşəbbüsü ilə paytaxtda onun adını daşıyan 73 saylı
Azərbaycan orta məktəbinin binası qarşısında böyük
mütəfəkkir M.F.Axundzadənin büstü qoyulmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli
Qərarı ilə Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan
Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan
edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.
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Dünya ədəbiyyatı
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24 illiyi

Ədəbiyyat
Qafqaz səfəri / Aleksandr Düma; frans. tərc. ed.
Q.Paşayev, H.Abbasov.–
Bakı: Qanun, Əli və Nino,
2014.– 192 s.; Qara zanbaq / Aleksandr Düma ; tərc.
E.İbrahimov ; red. İ.Quliyev;
sadələşdirən N.Əliyev ;
rəssam R.Həsənzadə ; mətn
tərt. və cild dizayn İ.Mustfa.–
Bakı: Libra kitab, 2019.– 160
s.; Qraf Monte-Kristo : roman
/ Aleksandr Düma ; uşaqlar
üçün işləyən: N.Əliyev ; red.
E.İsgəndərov ; diz. İ.Abdulla.–
Bakı: Bərəkət, 2016.– 128 s.
Шопп, К. Александр
Дюма. Гений жизни /авт.
и предисл. Клод Шопп ;
пер. с фр. В.Липки ; науч.
ред. В.Матющенко ; худож.
оформ. Е.Забелина.–
Москва: Вече, 2014.– 640 с.

Aleksandr Düma (Ata)
1802-1870
Fransız yazıçısı
Aleksandr Düma (Ata) 1802-ci il
iyul ayının 24-də Paris şəhərinin yaxınlığındakı Villa-Kortre şəhərciyində
anadan olmuşdur. Zənci atası TomasAleksandr Davi-Düma de La Payetri
ordu generalı, anası Mari-Lüzi Elizabet
Labure isə keçmiş mehmanxana sahibinin qızı olub. Dörd yaşında ikən atasını itirən Düma anasının çəkdiyi min bir
əzab-əziyyətlə böyüyür. Anasının ona
yaxşı təhsil verə bilməməsinə baxmayaraq bu, gənc Dümanı onun kitablara
olan sonsuz məhəbbətinə heç cür təsir
etməmişdir və o, əlinə düşən kitabları sonsuz həvəslə oxumuşdur. Uşaqlıq
vaxtlarında anasının ona atasının Napoleonun şanlı müharibələrində nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıqlar haqqında
ağız dolusu danışdığı maraqlı söhbətlər
Dümada sərgüzəştlərə və qəhrəmanlıq
motivlərinə sonsuz maraq oyatmışdır.
Yazıçı əmək fəaliyyətinə notariat kontorda xidmətlə başlamış, lakin bu iş onu qane etmədiyindən
meylini teatra salmışdır. Teatra maraq onun ədəbi fəaliyyətinin başlanğıcını müəyyənləşdirmiş və o, yaradıcılığa 1825-ci ildə dramaturq
kimi başlamışdır. Onun qələmə aldığı “III Henrix və onun sarayı”
(1829), “Antoni” (1831), “Nel qülləsi”
(1832), “Kin” (1836) pyesləri romantik teatr tarixində mühüm yer tutur.
Dümanı məşhurlaşdıran “Üç muşketyor” (1844), “İyirmi ildən sonra”
(1845), “Vikont de Brajelon” (18481850), “Kraliça Marqo” (1845), “Xanım Monsoro” (1846), “Qırx beş”
(1847-1848), “Qraf Monte-Kristo”
(1845-1846) tarixi macəra romanları ol-

muşdur. Yazıçının romanları maraqlı və
dinamik süjet xəttinə malikdir. Romanlarda olan qəhrəmanlar nikbin, cəsur və
hər cür maneələri dəf etməyə qadirdirlər.
Bunlar Aleksandr Dümanın yaradıcılığına dünya şöhrəti qazandırmışdır.
Aleksandr Düma 1858-ci ildə Rusiyada, Qafqazda, o cümlədən Tbilisi və Bakıda olmuş, bu münasibətlə
“Parisdən Həştərxana” və “Qafqaz”
kitablarını nəşr etdirmişdir. Ehtimala görə, Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundovla görüşmüşdür. O, həm də Şamaxının ən məşhur, varlı adamlarından
olan Mahmud ağanın qonağı olmuşdur.
Yazıçı Bakıda Xurşidbanu Natəvanla
görüşmüş və şairə öz əli ilə tikdiyi,
milli naxışlarla bəzədilmiş tütün torbasını Dümaya hədiyyə vermişdir.
Fransız ədibinin bu səyahətdən aldığı təəssüratın məhsulu olan “Qafqaz səfəri” kitabında Bakının tarixi və
mədəni abidələrindən, Bakı neftindən,
azərbaycanlıların adət-ənənələrindən,
qonaqpərvərliyindən geniş bəhs olunur.
Ədibin “Üç muşketyor” (2004),
“Qraf Monte-Kristo” (2009) romanları
Azərbaycan
dilinə
tərcümə edilmiş, “Qanlı qala” pyesi Azərbaycan səhnəsində tamaşaya
(1924)
qoyulmuşdur.
Aleksandr Düma 1870-ci il yanvar ayının 5-də vəfat etmişdir.
Villers-Koteretsdə dəfn edilmişdir.
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Tokay Məmmədov
17 illiyi 1927-2018

Ədəbiyyat
Heykəltəraş Tokay
Məmmədov = Скульптор
Токай Мамедов / Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi ; mətn Y.Şeyxov ;
red. E.Əliyev ; baş dizayner
K.Bayramzadə.– Bakı: ŞərqQərb, 2017.– 245 s.; Sadıqov, S. Tokay Məmmədovun
yaradıcılığının bədii
xüsusiyyətlərinin Azərbaycan
heykəltəraşlığında əhəmiyyəti
: sənətşün. üzrə fəls. d-ru
a. dər. al. üçün təq. ed. dis.:
62.15.01 / Samir Sadıqov ;
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi,
Azərb. Dövlət Rəssamlıq Akademiyası.– Bakı: 2013.– 129 s.
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Tokay Həbib oğlu Məmmədov
1927-ci il iyul ayının 17-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Məktəbi
bitirdikdən
sonra
1942-1945-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Məktəbində oxumuş, 1945-1951-ci
illərdə Repin adına Leninqrad Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq İnstitutunda ali təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1951-ci ildə
Azərbaycan
Dövlət
Rəssamlıq
Məktəbində müəllim kimi başlayan Tokay Məmmədov 1958-ci ilədək burada çalışmışdır. O, 1966-1988-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) “Rəsm” kafedrasının müəllimi, 1988-1992-ci illərdə
“Heykəltəraşlıq” kafedrasının müdiri, 1992-2001-ci illərdə həmin kafedranın professoru vəzifələrində işləmişdir.
O, 2001-ci ildən ömrünün sonunadək
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Heykəltəraşlıq” kafedrasının professoru olmuşdur.
Tokay Məmmədov 1952-ci ildən
başlayaraq müxtəlif illərdə Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının İdarə Heyətində
məsul vəzifələr tutmuş, 1970-1972-ci
illərdə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri seçilmişdir. 1975-ci ildən
SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının müxbir üzvü olmuşdur.
Azərbaycan təsviri sənətini zənginləşdirən qiymətli əsərləri ilə Tokay
Məmmədov milli mədəniyyətimizin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişdir.
O, müxtəlif janrlarda yaratdığı əsərləri
ilə ölkəmizin heykəltəraşlıq tarixinə
parlaq səhifələr yazmışdır. Sənətkar
Azərbaycanın dahi şəxsiyyətlərinin

Heykəltəraş
unudulmaz obrazlarını monumental abidələrə çevirərək mədəniyyət
xəzinəmizi daha da zənginləşdirmişdir.
Onun sənətin əbədi mövzularını bütün dərinliyi ilə əks etdirən əsərləri
Azərbaycan heykəltəraşlığının mükəmməl nümunələridir.
Tokay Məmmədov heykəltəraşlığı
pedaqoji
fəaliyyətlə
uğurla
əlaqələndirərək gənc heykəltəraşlar
nəslinin yetişdirilməsi işində əvəzsiz
xidmətlər göstərmişdir. Onun zəngin
irsi bir çox heykəltəraşın bədii-estetik
zövqünün formalaşmasında mühüm
rol oynamış, onların peşəkarlığının
təşəkkülündə böyük əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Tokay Məmmədovun 19711975-ci illərdə Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin deputatı kimi ictimai
fəaliyyəti də təqdirəlayiq olmuşdur.
Tokay Məmmədovun yaradıcılığı
hər zaman diqqət mərkəzində olmuş
və daim yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, bir çox ölkələrin mükafatları ilə
təltif edilmiş, SSRİ Dövlət mükafatına, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına, “Əməkdar İncəsənət Xadimi”, “Xalq rəssamı” fəxri adlarına,
həmçinin, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
ali
mükafatlarından
“Şərəf” və “Şöhrət” ordenlərinə,
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu”na layiq görülmüşdür.
Tokay Məmmədov 2018-ci il
may ayının 2-də vəfat etmişdir.

İYUL

24

Teatr. Kino
85 Yalçın Əfəndiyev
illiyi 1937-2019

Ədəbiyyat
Əfəndiyev Yalçın Heydər oğlu
// Azərbaycan kinosu: ensiklopedik lüğət.– Bakı: Elm və
təhsil, 2017.– S.153-154;
Kino-foto işi və materiallar: dərslik / Rafiq Quliyev;
elmi red. Y.Əfəndiyev; rəyç.:
O.Əkbərov, R. Qəmbərov;
Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi.– Bakı:
Təhsil, 2010.– 121 s.;
“Rejissor və aktyor sənəti”
fənni üzrə proqram. Bakalavr hazırlığı üçün : Televiziya rejissoru ixtisası üzrə əyani təhsil alan 1
kurs tələbələri üçün nəzərdə
tutulub /Tariyel Vəliyev,
R.İsmayılov, C.Quliyev;
elmi red.: B.Hacıyev; red.:
Y.Əfəndiyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri
İnstitutu, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.– Bakı: Mars Print,
2005.– 42 s.

Yalçın Heydər oğlu Əfəndiyev 1937ci il iyul ayının 24-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra o, 1954-1960-cı illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetində
(indiki BDU), 1962-1967-ci illərdə
isə Moskvada, Ümumittifaq Dövlət
Kinematoqrafiya İnstitutunun Rejissorluq fakültəsində ali təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1960-cı ildən
başlayan Yalçın Əfəndiyev 1966-1991ci illərdə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında rejissor
işləmiş, həmçinin burada 1983-1986cı illərdə Xronikal sənədli filmlər
birliyinin direktoru vəzifəsində çalışmışdır. O, 1991-1994-cü illərdə
Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Şirkətinin “Azərbaycantelefilm”
kinostudiyasında bədii rəhbər və rejissor kimi fəaliyyətini davam etdirmiş, 1994-2002-ci illərdə isə
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasının ali dərəcəli rejissoru vəzifəsini tutmuşdur. 1995-ci
ildən uzun illər ərzində Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul
olmuşdur.
Yalçın Əfəndiyev professional rejissor kimi Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında əhəmiyyətli rol
oynayaraq milli kino salnaməsində
özünəməxsus yer tutan sənətkarlardan
olmuşdur. Azərbaycanın elm və mədəniyyət tarixinin görkəmli simalarına, xalqımızın mədəni irsinə
və mənəvi dəyərlərimizə həsr etdiyi bədii və sənədli ekran əsərləri
ona geniş şöhrət qazandırmışdır.
“Azərbaycanın palçıq vulkanları” (1966) Yalçın Əfəndiyevin diplom və ilk yaradıcılıq işi hesab olunur.

Kinorejissor
Həmin il o, “Səməd Vurğun” (1966,
E.Quliyevlə birgə), “Bakı haqqında 10 dəqiqə” (1966) sənədli filmlər
çəkmişdir. Sənətkarın bundan sonra yaratdığı və Azərbaycan kinematoqrafiyasının qızıl fonduna daxil olan
“Azadlıq məşəli” (1967), “Qayıdacağına inanırdı” (1968), “Azərbaycan,
Azərbaycan” (1970), “Odla təmasda”
(1972), “Naxışların yaddaşı” (1973),
“Azərbaycan incəsənəti” (1983), “İrsimizin sorağında” (1996, Azərbaycan
incəsənəti London muzeylərində) və
digər filmləri tamaşaçıların zövqünün formalaşdırılmasına xidmət etmiş,
milli kinematoqrafiyanın təqdirəlayiq
nümunələri kimi dəyərləndirilmişdir.
Yalçın Əfəndiyev “Xatirələr sahili” (1973) bədii və “Cırtdan” (1969)
animasiya filmlərinin rejissoru olub.
ADMİU-nin professoru olaraq Yalçın Əfəndiyev gənc kinematoqrafçılar
nəslinin yetişdirilməsi və yüksək ixtisaslı peşəkar kadrların hazırlanması işinə
mühüm töhfələr vermişdir. Respublikamızın hüdudlarından kənarda müxtəlif
kinofestivallarda Yalçın Əfəndiyevin
filmləri Azərbaycan mədəniyyətini
müvəffəqiyyətlə təmsil etmiş, sənətşünaslar və tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Yalçın
Əfəndiyevin Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafı və təbliği sahəsində
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyəti lazımınca qiymətləndirilmişdir. O, Azərbaycan Respublikasının “Xalq artisti” və “Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Yalçın Əfəndiyevin 2019-cu il dekabr ayının 10-da vəfat etmişdir.
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Milli Qəhrəmanlar

60
2 illiyi

Ramiz Qəmbərov
1962-1992
Ramiz Bulud oğlu Qəmbərov 1962cı il iyul ayının 2-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. 1979-cu ildə H.Hacıyev
adına Şuşa şəhər orta məktəbini bitirmişdir. 1980-cı ildə hərbi xidmətə
çağırılmış, 1982-ci ildə ordudan
tərxis olunaraq Şuşaya qayıtmışdır.
1986-cı ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna daxil olmuş, amma təhsilini başa çatdıra
bilməmişdir. Erməni təcavüzkarlarının
başladığı Qarabağ müharibəsi minlərlə
qeyrətli Azərbaycan oğulları kimi Ramiz Qəmbərovu da torpaqlarımızın
müdafiəsinə qalxmağa məcbur etmişdir.
O, 1988-ci ildən xalq hərəkatına qoşulmuş, 1992-ci ildə könüllü özünümüdafiə
batalyonu yaratmışdır. Onun taboru
Şuşa şəhərinin, Kərkicahan, Kosalar,
Nəbilər, Qaybalı, Malıbəyli, Quşçular, Göytala kəndlərinin müdafiəsində
mərdliklə vuruşmuşdur.
29 aprel 1992-ci ildə erməni işğal-
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çıları Kosalar və Kərkicahan kəndləri
yaxınlığındakı postlara hücum edən
zaman Ramiz Qəmbərovun taboru
döyüşə atılmış və bu döyüşdə cəsur
komandir ağır yaralanmışdır. Bir gün
sonra 30 aprel 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Ramiz Qəmbərov
Şuşa şəhərində dəfn edilmişdir.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı Fərmanı ilə Qəmbərov
Ramiz Bulud oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bakı şəhərindəki küçələrdən birinə
Ramiz Qəmbərov adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Qəmbərov Ramiz Bulud oğlu-sıravi-Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Məlumatı.–1992.– №13.– S.25 (ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Qəmbərov Ramiz Bulud oğlu /Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Bakı, 2005.– S.118.
Nazim, N. Qəmbərov Ramiz Bulud oğlu / Nəcəf Nazim // İstiqlal ulduzları.– Bakı, 1995.– S.93-95.
Seyidzadə, M. Qəmbərov Ramiz Bulud oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.121
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Tahir Bağırov
1957-1992
Tahir Əminağa oğlu Bağırov 1957ci il iyul ayının 14-də Türkmənistan
Respublikasının Krasnovodsk (indiki Türkmənbaşı) şəhərində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə ailəsi ilə birlikdə
Əli Bayramlı (indiki Şirvan ş.) şəhərinə
köçmüşdür. 1972-ci ildə 8-ci sinfi bitirmiş, təhsilini peşə məktəbində almışdır.
1977-1979-cu illərdə keçmiş Sovet
ordusu sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. Ordudan tərxis olunduqdan
sonra Azneft-1 istehsalat birliyində
İES-də nəqliyyat sexində işləmişdir.
Tahir Bağırov Milli Ordu hissələri
təşkil edilməyə başlananda onun sıralarına qoşulmuşdur. 1992-ci ilin 1 mart
tarixində 843-cü hərbi hissənin komandirinin əmri ilə Tahir təlim komandirinin müavini təyin olunmuş, sonra isə
Azərbaycan Respublikası Hərbi Hava
Qüvvələrinin Mİ-24 helikopterində
bort atıcısı vəzifəsinə keçirilmişdi.
Qarabağda Ermənistan ekspedisiya korpusuna qarşı keçirilən
hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş-
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dir. Xocalı faciəsi zamanı yaralıların, dinc əhalinin çıxarılmasında böyük rəşadət göstərmişdir.
Tahir Bağırov Füzuli, Ağdərə, Laçın rayonlarında gedən döyüşlərdə xüsusi fərqlənmişdir. 1992-ci ilin 11 oktyabrında Laçının Səfiyan istiqamətində
gedən döyüşdə vertolyot ermənilər
tərəfindən vurularkən baş çavuş Tahir
Bağırov qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 1993-cü il tarixli Fərmanı ilə Tahir Əminağa oğlu
Bağırova
“Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Şirvan şəhərində yaşadığı küçəyə,
11 saylı orta məktəbə, Həzi Aslanov qəsəbəsindəki 59 saylı orta
məktəbə qəhrəmanın adı verilmiş, büstü qoyulmuşdur. Suraxanı rayonunun
Əmircan qəsəbəsindəki küçələrdən
biri Milli Qəhrəmanın adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Bağırov Tahir Əminağa oğlu – baş serjant – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 5 fevral 1993-cü il//Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Məlumatı.–1993.– №3.– S.11 (ölümündən sonra).
Bağırov Tahir Əminağa oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.40-41.
Əsgərov, V. Bağırov Tahir Əminağa oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Bakı, 2005.– S.34.
Özgün, S. Göydəmir kəhərin kişnərtisi : Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tahir Bağırov : yaddaş publisistikası /Sabir Özgün ; red. S. Xanəliyeva.– Bakı:
Yazıçı, 2009.– 180 s.
Seyidzadə, M. Bağırov Tahir Əminağa oğlu / Mirbəşir Seyidzadə// Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010. – S. 37.
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Sərxan Ocaqverdiyev
1967-1992
Milli Qəhrəman
Sərxan Surxay oğlu Ocaqverdiyev
1967-ci il iyul ayının 16-da Goranboy rayonunun Səfikürd kəndində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Tatarlı kənd
orta məktəbini bitirdikdən sonra Xabarovsk şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur. 1988-ci ildə hərbi xidmət borcunu
yerinə yetirib Vətənə dönmüş və Gəncə
Maşınqayırma Texnikumuna daxil olmuşdur. 1991-ci ildə təhsilini uğurla
başa vurub, Gəncə Maşınqayırma Zavodunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1992-ci ildə Goranboy özünümüdafiə batalyonuna üzv yazılmış, Şəfəq,
Zeyvə, Tap-Qaraqoyunlu kəndlərinin
müdafiəsi zamanı qanlı döyüşlərdə iştirak
etmişdir.
Sərxan Ocaqverdiyev az müddətdə
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv
edərək, əsl Azərbaycan əsgəri kimi
yüksək döyüş nümunəsi göstərmişdir.
Goranboyun Talış kəndi ermənilərə

ərazicə ən yaxın kənd hesab olunurdu. Onlar bu kəndə aramsız hücumlar edirdilər. Lakin Goranboyun mərd
oğulları sinələrini düşmənin qarşısında sipərə çevirmişdilər.
5 may 1992-ci ildə erməni faşistləri
növbəti dəfə Talış kəndinə hücuma keçərkən Sərxan Ocaqverdiyev
bu qanlı döyüşdə qəhrəmancasına
həlak oldu. Goranboy rayonunun
Səfikürd kəndində dəfn edilmişdir.
Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci tarixli 833 saylı Fərmanı ilə Ocaqverdi-yev Sərxan
Surxay oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adı verilmişdir.
Təhsil aldığı Tatarlı kənd orta
məktəbi qəhrəmanın adını daşıyır. Goranboy rayonunda büstü qoyulmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verılməsi haqqında : [Ocaqverdiyev Sərxan
Surxay oğlu - sıravi - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Məlumatı.–1992.– № 13.–S.25 (ölümündən sonra).
Quliyeva, N. Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu / Nərgiz Quliyeva // Ölməzliyə gedən yol.– Bakı: Azərnəşr, 1996.– S.7.
Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed. H.Həmidova.– Bakı,
2008.– S.176.
Seyidzadə, M. Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010. – S.181.
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Ədəbiyyat

Asif Məhərrəmov
1952-1994
Asif Yusif oğlu Məhərrəmov 1952-ci
il iyul ayının 26-da Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Ağdam şəhər
1 saylı orta məktəbini bitirmiş, Ağdam
Dəzgahqayırma zavodunda fəhlə kimi
əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1971-ci il
oktyabrın 31-də hərbi xidmətə getmişdir.
Ermənilərin 1988-ci ildə başlayan təcavüzünə qarşı Ağdam rayonunun Abdal-Gülablı, Xıdırlı, Əmirallar,
Şırxavənd, Bağbanlar, Əhmədavar kəndlərində dayaq dəstələri yaradılırdı. Asif
Məhərrəmov 1991-ci ildə Ağdamda könüllü özünümüdafiə taboru yaratmış
və torpaqlarımızın qorunmasında yaxından iştirak etmişdir. 1991-ci il dekabrın 31-də Xramort kəndinin azad
edilməsində rəşadət göstərmiş, Xocalı faciəsi zamanı uşaq və qadınların xilas olunmasında canını əsirgəməmişdir.
Asif Məhərrəmov 1992-ci ilin mart
ayının 7-də 859 saylı hərbi minaaxtaranlar hissəsinin komandiri təyin edilmişdir.
Məhz onun köməyi nəticəsində Aranzəmin,
Pircamal, Dəhraz, Xanabad, Canyataq,
Fərrux, Qarakənd kəndləri düşməndən
azad olunmuşdur. 1992-ci il martın 20də öz dəstəsi ilə kömək etmək üçün Füzuli rayonuna getmiş və erməni quldurlarını böyük itkilərə məruz qoymuşdur.
1992-ci il iyun ayının 24-də Naxçıvanik uğrunda gedən döyüşdə ağır yaralanmış, bir müddət müalicə olunaraq yenidən
cəbhəyə qayıtmışdır. 1993-cü il fevralın 22-də Şelli uğrunda gedən döyüşlərdə

Milli Qəhrəman
iştirak etsə də, həmin ilin 27 oktyabrında səhhəti ağırlaşmışdır. O, hərbi
hissəni təhvil verib müalicəsini davam etdirmək məcburiyyətində qalmışdır. 1994-cü ildə bu məqsədlə Yaltaya
gedən Asif Məhərrəmov həmin il iyulun
1-də vəfat etmişdir. Bakı şəhəri İkinci
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Bir oğlu yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı Fərmanı
ilə Məhərrəmov Asif Yusif oğluna (Fred
Asif) “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adı verilmişdir. “General Məhəmməd
Əsədov” mükafatına layiq görülmüşdür.
Bakı şəhərində adına küçə var. Yoldaşları Asifi Ağdamın “Dostluq” kinoteatrında nümayiş olunan Danimarkanın “Birinci vur, Fred” filminin əsas qəhrəmanına
bənzətdikləri üçün ona “Fred Asif” ləqəbi
vermişdilər. 2007-ci ildə Azərbaycanda
X siniflər üçün Azərbaycan və rus
dillərində hazırlanan “İbtidai hərbi hazırlıq” dərsliklərinə ilk dəfə olaraq Fred
Asif haqqında məlumat daxil edilmişdir.
1996-cı ildə yazıçı və publisist Mustafa Çəmənli Asif Məhərrəmov haqqında “Fred Asif” sənədli roman kitabını, şair Bəhruz Axundov isə qəhrəmanın
həyatı və döyüş yoluna həsr etdiyi
“Məhəkdaşı” adlı xatirə-esse yazmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Məhərrəmov Asif
Yusif oğlu - taqım komandiri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 dekabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Məlumatı.– 1992.– № 24.– S.50 (Ölümündən sonra).
Çəmənli, M. Fred Asif : sənədli roman /Mustafa Çəmənli; red. G.Ələkbərqızı; rəssam G.Ağayev.– Bakı: Təhsil, 2010.– 216 s.
Məhərrəmov Asif Yusif oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.133.
Seyidzadə, M. Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010. - S. 153.
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Fəxrəddin Musayev
1957-1992
Fəxrəddin Musa oğlu Musayev 1957ci il iyul ayının 30-da Türkmənistan
Respublikasının Bayraməli şəhərində
anadan olmuşdur. 1964-cü ildə məktəbə
getmiş, 1974-cü ildə orta təhsilini
başa vurmuşdur. Qorki Politexnik
İnstitutunun gəmiçilik fakültəsinə
qəbul olunmuşdur.
1975-ci ildə ordu sıralarına çağırılan Fəxrəddin Musayev hərbi
xidmətini əvvəlcə Çexoslovakiyadakı Şimal Qoşun Qrupunda, sonra isə
Orenburq vilayətinin Orsk şəhərində
yerinə yetirmişdir. Ordu sıralarından
tərxis edildikdən sonra, Bakı Məişət
Kondisionerləri Zavodunda işləmişdir.
1979-cu ildə Sasovski adına Mülki Aviasiya Məktəbinə daxil olmuşdur.
1982-ci ildə həmin məktəbi fərqlənmə
diplomu ilə bitirib, təyyarələrin uçuş istismarı ixtisasına yiyələnmişdir. Bakıya
qayıdıb, Zabrat-2 Aviasiya İdarəsində
öz ixtisası üzrə işə başlamışdır.
1987-ci ildə Kremençuk Hava Uçuş
Məktəbində vertolyotun idarə edilməsi
ixtisasına yiyələnmişdir. İşləyə-işləyə
Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitunun meteorologiya fakültəsinə
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daxil
olmuşdur.
Fəxrəddin Musayev Milli Ordu yarandıqdan sonra, təhsilini yarımçıq
qoyaraq, Hərbi Hava Qüvvələrində
xidmətə
başlamışdır.
Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyatlarda
fəal iştirak etmişdir. Dəfələrlə döyüş
bölgələrinə uçuşlar etmiş, erməni yaraqlılarına qarşı mərdliklə döyüşmüşdür.
1992-ci il aprel ayının 11-də baş
leytenant Fəxrəddin Musayev Füzuli rayonu ərazisində düşmənə raket
zərbələri endirərkən faciəli şəkildə
həlak olmuşdur. Bakı şəhərində
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Bir oğlu yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı Fərmanı ilə Musayev
Fəxrəddin Musa oğlu ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhramanı” fəxri
adına layiq görülmüşdür.
Qusar
rayonundakı
mərkəzi
küçələrdən biri qəhrəmanın adını daşıyır.
Yaşadığı binanın önünə xatirə lövhəsi
vurulmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Musayev Fəxrəddin
Musa oğlu - baş leytenant - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Məlumatı.– 1992.– № 13.– S.25 (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Musayev Fəxrəddin Musa oğlu / Vüqar Əsgərov // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Bakı, 2010.– S. 152-153.
Musayev Fəxrəddin Musa oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.–
S.152-153.
Seyidzadə M. Musayev Fəxrəddin Musa oğlu / Mirbəşir Seyidzadə // Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.165.
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30 illiyi 1962-1993
Nadir Alış oğlu Əliyev 1962-ci il iyul
ayının 30-da Ağdam rayonunun Əliağalı
kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə
Əliağalı kənd orta məktəbinin səkkizinci
sinfini bitirmiş, ailəsi ilə birlikdə Bakıya
köçmüşdür. Elə həmin il Bakı Politexnik
Texnikumuna daxil olmuşdur. 1981-ci ildə
texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, az sonra hərbi xidmətə çağırılmışdır.
1983-cü ildə əsgəri xidmətini Qazaxıstanın Leninsk şəhərində başa vurub, Bakı Tunel Tikinti İdarəsində əmək
fəaliyyətinə başlamışdır. Bir il tikintidə çalışdıqdan sonra 1984-cü ildə sənədlərini
Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indiki BDU) vermiş və hüquq fakültəsinə
daxil olmuşdur. 1986-cı ildə bir neçə
tələbə ilə birlikdə Moskva DTK-nın
Dzerjinsk adına Ali Hərbi Məktəbinə
göndərilmiş, 1991-ci ildə təhsilini əla
qiymətlərlə başa vurub Bakıya dönmüşdür.
Yüksək biliyini, təcrübəsini nəzərə alaraq, onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə
işə qəbul edirlər. O, burada işləyəişləyə BDU-da yarımçıq qalmış təhsilini
də başa çatdırmışdır.
Nadir Əliyev 1993-cü ilin yanvar ayından MTN Ağdam Rayon Şöbəsinə baş
əməliyyat müvəkkili vəzifəsinə təyin olun-

Milli Qəhrəman
muşdur. Öz xahişi ilə onu döyüş bölgəsinə
göndərirlər. O, baş əməliyyat müvəkkili
kimi Ağdam, Şuşa, Ağdərə, Ağcabədi rayonlarında əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi üçün əlindən gələni əsirgəmirdi.
Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərin qızğın dövründə Nadir Əliyev könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə ezam olunması barədə
raportla müraciət etmiş, MTN-nin xüsusi təyinatlı hərbi dəstəsinin tərkibində
Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndində
gedən döyüşlərdə rəşadət göstərmişdir.
Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə əsir
düşməmək üçün sonadək müqavimət
göstərmiş və qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 oktyabr 1994-cü il tarixli 218 saylı Fərmanı ilə Əliyev Nadir Alış oğlu
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli
Qəhramanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Suraxanı rayonundakı 282 saylı orta
məktəb qəhrəmanın adını daşıyır. Yaşadığı binanın önünə xatirə lövhəsi vurulub.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əliyev Nadir Alış oğlu-baş leytenant Azərbaycan Respublikası suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında,Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində
gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə yerinə yetirilməsində
misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 9 oktyabr 1994-cü il // Azərbaycan Ordusu.– 1994.– 11 oktyabr.– S.1
(Ölümündən sonra).
Əliyev Nadir Alış oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.– S. 61-62.
Əsgərov, V. Əliyev Nadir Alış oğlu / Vüqar Əsgərov// Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Bakı, 2010.– S.86-87.
Seyidzadə, M. Əliyev Nadir Alış oğlu / Mirbəşirn Seyidzadə// Milli Qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.64.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
illiyi

Ədəbiyyat

Mahir Paşayev
1997-2020
Mahir Bəxtiyar oğlu Paşayev 1997ci il iyul ayının 1-də Cəlilabad rayonunun Əsədli kəndində anadan olmuşdur. 2015-ci ildən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu
olan M.Paşayev 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Füzuli, Hadrut və Xocavəndin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,

Kiçik çavuş
oktyabrın 9-da Xocavənd döyüşlərində
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə MAHHXHQ Kiçik çavuş Paşayev Mahir Bəxtiyar
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://president.az/articles/49462
https://president.az/articles/49700

2

30
illiyi

Ədəbiyyat

Tural Eyyubov
1992-2020
Tural Yadulla oğlu Eyyubov 1992-ci
il iyul ayının 2-də Kürdəmir rayonunun
Mollakənd kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 20092013-cü illərdə BDU-da ali təhsil almışdır. 2013-2014-cü illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, həqiqi hərbi
xidmətini başa vurduğdan sonra isə 20142015-ci illərdə Azərbaycan Ordusunun sıralarında MAHHXHQ olub və leytenant
hərbi rütbəsi almışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda

Leytenant
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 25-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə leytenant Eyyubov Tural Yadulla
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49511
https://president.az/articles/49513
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20 Samir Ələkbərli
2 illiyi 2002-2020
Samir Şamil oğlu Ələkbərli 2002ci il iyul ayının 2-də anadan olmuşdur. Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya kollecinin II kurs tələbəsi olan
Samir Ələkbərli 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak edərək oktyabrın 10-da Füzuli ra-

Əsgər
yonu istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Ələkbərli Samir
Şamil oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

2

35
illiyi

Bəhram Pənahov
1987-2020
Bəhram Xıdır oğlu Pənahov 1987-ci
il iyul ayının 2-də Sabirabad rayonunda anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə
könüllü yollanan Bəhram Pənahov
Füzuli və Xocavənd istiqamətində
gedən döyüşlərə qatılmış, oktyabrın
9-da Xocavənd uğrunda gedən qanlı

Əsgər
döyüşlərin birində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Pənahov Bəhram
Xıdır oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Döyüşlərdə fərqləndiyinə
görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49223
https://president.az/articles/49513
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30 Xalid Nəciyev
3 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Xalid Qabil oğlu Nəciyev 1992ci il iyul ayının 3-də Saatlıda anadan
olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə orta
məktəbdə, 2009-2013-cü illərdə isə
Gəncə Dövlət Universitetində təhsil
almışdır. Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Xalid Nəciyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Laçının azadlığı uğrunda gedən

Leytenant
döyüşlərdə iştirak etmiş, noyabrın 5-də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə leytenant Nəciyev Xalid Qabil oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə
görə” və “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49223

25
3 illiyi

Vüsal Həsənov
1997-2020
Vüsal Ariz oğlu Həsənov 1997-ci il
iyul ayının 3-də Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsinin ilk günlərdən
ön cəbhədə savaşan Vüsal Həsənov
oktyabrın 7-də Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına

Əsgər
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Həsənov Vüsal
Ariz oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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30 Nurlan Hüseynov
3 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Nurlan Madər oğlu Hüseynov 1992ci il iyul ayının 3-də İmişli rayonunun Göbəktala kəndində anadan olmuşdur. 2011-ci ildən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrində xidmət etməyə başlamışdır.
2018-ci ildə Türkiyənin İzmir şəhərində
keçirilən ən yaxşı snayperçi yarışında 24
dövlət arasında birinci yeri tutmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun XTQ-nin giziri olan Nurlan Hüseynov 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlanan Vətən Müharibəsi za-

Gizir
manı Murovdağ, Cəbrayıl, Füzuli və Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 14-də
Hadrut döyüşləri zamanı qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə gizir Hüseynov Nurlan Madər oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://azeridefence.com/bu-hərbi-qulluqcular-kəlbəcərin-azad-olunmasina-gorə-medali-ilə-təltif-edildi-siyahi/

4

45
illiyi

Ədəbiyyat

İqbal Bayramov
1977-2020
İqbal Əhmədağa oğlu Bayramov
1977-ci il iyul ayının 4-də Lənkəran
şəhərində anadan olmuşdur. 1984-1994cü illərdə orta məktəbdə, 1994-1998ci illərdə isə ADNA (indiki ADNSU)
Energetika ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Kafedra hərbi olduğu üçün 1998-ci
ildə “leytenant” hərbi rütbəsi almışdır.
1998-2004-cü illərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Ağdam rayonunda yerləşən
hərbi hissəsində, 2004-2005-ci illərdə Daxili Qoşunların (DQ) Biləcəri qəsəbəsində
yerləşən hərbi hissəsində “baş leytenant”
hərbi rütbəsində taqım Komandiri olaraq xidmət etmişdir. 2008-ci ildə DQ-ın
Gəncə şəhərində yerləşən hərbi hissəsində
xidmətini davam edirən İ.Bayramov 2011-

Mayor
ci ildə “mayor” hərbi rütbəsi alaraq hərbi
hissədə Qərargah rəisinin xidmət üzrə müavini vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildə
DQ-ın sıralarından ehtiyata buraxılması barədə müraciət etmiş, yanvarın 14-də
“mayor” hərbi rütbəsi ilə ehtiyyat buraxılmışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
Müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Füzulinin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş, oktyabrın 5-də Cəbrayıl döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə
mayor Bayramov İqbal Əhmədağa oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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25 Əmrah Əliyev
4 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Əmrah Ürfət oğlu Əliyev 1997-ci
il iyul ayının 4-də Tovuz rayonunun
Dondar Quşçu kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Əmrah Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlanan Vətən Müharibəsi
zamanı Füzuli, Hadrut qəsəbəsi və
Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, noyabrın 8-də

Çavuş
Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə çavuş Əliyev Əmrah
Ürfər oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49513

25
5 illiyi

Ədəbiyyat

Ülvü Məhərrəmov
1997-2020
Ülvü Tahir oğlu Məhərrəmov
1997-ci il iyul ayının 5-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 20142018-ci illərdə Heydər Əliyev adına AAHM-də ali hərbi təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan
Ülvü Məhərrəmov 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Xocavənd və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, okt-

Leytenant
yabrın 14-də isə Füzuli döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə leytenant Məhərrəmov
Ülvü Tahir oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad
olunmasına görə” və “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49513
https://president.az/articles/49682
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45 Azad Abbasov
6 illiyi 1977-2020

İnternetdə

Azad Novruz oğlu Abbasov 1977ci il iyul ayının 6-da Göygöl rayonunda anadan olmuşdur. 1992-ci ildə orta
məktəbi bitirmiş, 1992-1995-ci illərdə 2
saylı Peşə (indiki STGDPTM) liseyində
təhsilini davam etdirmişdir. 1995-ci ildə
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Gəncə şəhər
Kəpəz rayon Şöbəsindən həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmış, Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra MAHHXHQ kimi fəaliyyətini da-

Əsgər
vam edirmişdir. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı
A.Abbasov xidmət etdiyi hərbi hissənin
tərkibində döyüşlərə qatılmış, sentyabrın 29-da Murovdağ istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə
ucalmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə Azad Abbasov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

https://gencesehidleri.az/sehidler/556-abbasov-azad-novruz-oglu.html

30
8 illiyi

Elvin Həsənov
1992-2020
Elvin Höküməli oğlu Həsənov
1992-ci il iyul ayının 8-də Saatlı rayonunun Əhmədbəyli kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak edən Elvin Həsənov oktyabrın 20də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Elvin Həsənov ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
Naziri Zakir Həsənovun sərəncamı

Əsgər
ilə “Hərbi xidmətdə fərqlənməyə
görə” III dərəcəli medalı ilə təltif edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə Elvin Həsənov
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
müvafiq Sərəncamları ilə Azad Abbasov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”, “Qubadlının
azad olunmasına görə” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir. təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://turaz.org/sehid-elvin-hesenov-haqqinda-qardasi-ile-musahibe/
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30 Samiq Fərzalıyev
8 illiyi 1992-2020
Samiq Misir oğlu Fərzalıyev 1992-ci il
iyul ayının 8-də Tovuz rayonunun Güvəndik
kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra 2008-2012-ci illərdə ADAUdə təhsil almış, 2013-2014-cü illərdə Sərhəd
Qoşunlarının hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
2014-cü ildə hərbi xidməti başa çatdıran Samiq 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyinə könüllü müraciət edərək,
ordu sıralarında xidmət göstərmək arzusunu
bildirmişdir. O, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən
Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə kursa göndərilir və leytenant hərbi rütbəsi ala-

Baş leytenant
raq, hərbi hissədə xidmətə başlamışdır. 2020ci ilin iyul ayında “baş leytenant” hərbi rütbəsi
almışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin istiqamətində
gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 7-də
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə
baş leytenant Fərzalıyev Samiq Misir oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49511

9

30
illiyi

Ədəbiyyat

Nəbi Hüseynov
1992-2020

Nəbi Hacıbala oğlu Hüseynov 1992-ci
il iyul ayının 9-da Qazax rayonunun Birinci Şıxlı kəndində anadan olmuşdur. 8-ci
sinifdə C.Naxçıvanski adına hərbi liseyə
qəbul olunur. Liseyi bitirdikdən sonra isə
H.Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə hərbi
təhsilini davam etdirir. Hərbi təhsilini başa
vurduqdan sonra orduda xidmətə başlayan
Nəbi “Aprel döyüşləri”nə topçu kimi qatılır. Döyüşlərdən sonra XTQ qatılmaq üçün
kurslarda iştirak edir və kursu bitirərərək,
kəşfiyyatçı kimi xidmətə başlayır. 2020-ci

Baş leytenant

il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
iştirak edən Nəbi Hüseynov Murovdağ,
Hadrut istiqamətində döyüşlərə qatılır.
Oktyabrın 9-da Hadrut istiqamətində şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə baş leytenant Hüseynov Nəbi Hacıbala oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49462
http://qazax-ih.gov.az/news/3750.html
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30
illiyi

İnternetdə

Çingiz Məmmədov
1992-2020
Çingiz İlham oğlu Məmmədov
1992-ci il iyul ayının 9-da Şəmkir rayonunun Mahmudlu kəndində anadan
olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun giziri olan Çingiz Məmmədov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azad-

Gizir
lığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb.
Çingiz Məmmədov oktyabrın 1-də Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə Çingiz Məmmədov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

https://az.wikipedia.org/wiki/%C3%87ingiz_M%C9%99mm%C9%99dov_(gizir)

30
9 illiyi

Əli Rzayev
1992-2020

Əli Nəsib oğlu Rzayev 1992-ci il
iyul ayının 9-da Mingəçevir şəhərində
anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak edən Əli Rzayev oktyabrın 6-da
Ağdərə uğrunda gedən ağır döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Kiçik çavuş
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ Kiçik çavuş Rzayev Əli Nəsib oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” və “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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20 Həsən Quliyev
9 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Həsən Yalçın oğlu Quliyev 2002-ci
il iyul ayının 9-da Qobustan rayonunun Sündü kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Həsən Quliyev torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Füzuli, Xocavənd uğrunda
gedən döyüşlərdə şücaətlə iştirak etmiş, noyabrın 1-də Şuşa istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə

Əsgər
ucalmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə əsgər Quliyev
Həsən Yalçın oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Füzuli uğrunda”
və “Xocavənd uğrunda” medalları ilə
təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə

https://president.az/articles/49511
https://apa.az/az/daxili_siyaset/Bir-qrup-hərbi-qulluqcu-Xocavəndin-azad-olunmasina-gorə-medali-ilə-təltif-edilib-colorredSIYAHIcolor-621726

25 Samir Abbasov
10 illiyi 1997-2020
Samir Azər oğlu Abbasov 1997ci il iyul ayının 10-da Neftçala rayonunun Xol Qaraqaşlı kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yollanan Samir Abbasov Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, noyabrın 7-də

Əsgər
Şuşa istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Abbasov Samir
Azər oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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25
10 illiyi

Ədəbiyyat

Mehdi Murtuzov
1997-2020
Mehdi Muxtar oğlu Murtuzov 1997ci il iyul ayının 10-da Quba rayonunun Alpan kəndində anadan olmuşdur. 2003-2012ci illərdə orta məktəbdə, 2012-2015-ci illərdə
Quba rayon Peşə Liseyində təhsil almışdır. Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan Mehdi
Murtuzov hərbi xitməti başa vurduqdan sonra
yenidən xidmət etmək istəyi ilə əlaqədar Orduya müraciət edir və iki aylıq təlimdən sonra MAHHXHQ kimi Daşkəsən rayonundakı
hərbi hissəyə xidmətə göndərilir. 27 sentyabr
2020-ci ildə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Mehdi də

Əsgər
döyüşlərə yollanır və sentyabrın 29-da qolundan yaralanır. Yaralanmasına baxmayaraq öz
təkidi ilə yenidən müharibəyə qayıdır və oktyabrın 2-də Murovdağ-Kəlbəcər istiqamətində
gedən ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə
MAHHXHQ əsgər Murtuzov Mehdi Muxtar oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://apa.az/az/dagliq_qarabag/Prezident-hrbi-qulluqculari-Igidliy-gor-medali-il-tltif-edib-colorredSIYAHIcolor-620434
https://azeridefence.com/bu-hərbi-qulluqcular-kəlbəcərin-azad-olunmasina-gorə-medali-ilə-təltif-edildi-siyahi/

25 Fuad Şabanov
11 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Fuad Rasim oğlu Şabanov 1997-ci
il iyul ayının 11-də Balakən rayonunun
Qaravəli kəndində anadan olmuşdur.
2003-2014-cü illərdə Ə.Şirinov adına Qaravəli kənd tam orta məktəbində
təhsil almış, 2015-2017-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi
hissəsində xidmət etmişdir. “Aprel
döyüşləri”nin iştirakçısı olan Fuad Şabanov 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində könüllü iştirak

Əsgər
etmiş, Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. O, oktyabrın 25-də Füzuli döyüşləri zamanı
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Şabanov Fuad
Rasim oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49511
https://president.az/articles/49462
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25
11 illiyi

Elşən Əhmədli
1997-2020
Elşən Elbrus oğlu Əhmədli 1997ci il iyul ayının 11-də Oğuz rayonunda anadan olmuşdur. 2003-2014-cü
illərdə orta təhsil, 2014-2018-ci illərdə
Azərbaycan Texniki Universitetində
bakalavr təhsili almışdır. 2019-2020-ci
illərdə Cəlilabad rayonunun XTQ-də
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
MAHHXHQ olan snayperçi Elşən
Əhmədli 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Şuşa istiqamətində döyüşmüş, noyabrın 7-də Şuşa döyüşlərində şəhidlik
zirvəsinə yüksəlmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Əhmədli Elşən
Elbrus oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49221
https://president.az/articles/49682

45 Rufiz Budaqov
12 illiyi 1977-2020

Rufiz Şirzad oğlu Budaqov 1977-ci il
iyul ayının 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu Tivi kəndində
anadan olmuşdur. 1995-ci ildə həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmış, hərbi xidmətini başa
vurduqdan sonra 1998-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Zabit heyətinin təkmilləşdirmə kursunun
tərkibində yaradılmış Gizir hazırlıq kursuna daxil olmuşdur. 1998-ci ildə həmin kursu tank komandiri ixtisası üzrə bitirmiş,
1998-2004-cü illərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrində tank komandiri vəzifəsində
xidmət etmişdir. 2004-cü ildə xəstəliyi ilə
əlaqədar ehtiyata buraxılmış, 2012-ci ildə

Gizir
öz istəyilə yenidən ordu sırasına daxil olmuşdur. 2016-cı ildə “Aprel döyüşləri”nin
iştirakçısı olan Rufiz Budaqov 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
döyüşmüş, elə sentyabrın 27-də Murovdağ döyüşləri zamanı qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə gizir Budaqov Rufiz Şirzad oğlu
ölümündən sonra “Qarabağ” ordeni və
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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45 Şahmar Məmmədov
1977-2020
12 illiyi
Şahmar Ağasəf oğlu Məmmədov
1977-ci il iyul ayının 12-də Mingəçevir
şəhərində anadan olmuşdur. 19831991-ci illərdə orta məktəbdə, 19931995-ci illər Peşə Məktəbində təhsil
almışdır. 1995-ci ildə həqiqi hərbi
xidmətə getmişdir. 2014-cü ildə hərbi
hissədə MAHHXHQ kursuna daxil
olmuş, kursu bitirdikdən sonra hərbi
hissədə tuşlayıcı operator vəzifəsində
xidmət etməyə başlamışdır. “Aprel
döyüşləri”ndə iştirak etmiş, medalla

Əsgər

təltif olunmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
iştirak etmiş və elə sentyabrın 27-də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ əsgər
Məmmədov Şahmar Ağasəf oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

12

20 Murad Rzazadə
illiyi 2002-2020
Murad Ağaməmməd oğlu Rzazadə
2002-ci il iyul ayının 12-də Salyan rayonunun Marışlı kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Əsgər
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Rzazadə Murad
Ağaməmməd oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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20 Hüseyn Yusifov
illiyi 2002-2020
Hüseyn İsaq oğlu Yusifov 2002-ci
il iyul ayının 12-də Ağstafa rayonunun Poylu kəndində anadan olmuşdur.
2009-2020-ci illərdə orta məktəbdə
təhsil almışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Əsgər
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə Hüseyn Yusifov “Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
”Cəsur döyüşçü”, ”Vətən uğrunda”
medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://azerforum.com/az/polis-olmaq-isteyirdi-amma-shehid-oldu-fotolar

25 Elşad Mahmudov
12 illiyi 1997-2020
Elşad Suliddin oğlu Mahmudov 1997-ci il iyul ayının 12-də
Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində iştirak etmiş,
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Əsgər
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Mahmudov Elşad Suliddin oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Hərbi xidmətlərə
görə”, “Laçının azad olunmasına görə”
və “Cəbrayılın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
http://www.azerbaijan-news.az/view-208043/azerbaycan-respublikasi-silahli-quvvelerinin-herbi-qulluqcularinin-lacinin-azad-olunmasina-gore-medaliile-teltif-edilmesi-haqqinda
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20 Mahmud Mayıllı
illiyi 2002-2020
Mahmud Əflatun oğlu Mayıllı
2002-ci il iyul ayının 12-də Yardımlı
rayonunun Avaş kəndində anadan olmuşdur. Məktəbi bitirdikdən sonra Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar
Kollecinə qəbul olmuşdur. Azərbaycan
Ordusunun əsgəri olan Mahmud Mayıllı Bakıda hərbi xidmətdə olmuş, oradan
könüllü olaraq torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə

Əsgər
yollanmış, Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Mayıllı Mahmud
Əflatun oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25 Mirməhəmmədəli Rzazadə
13 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Mirməhəmmədəli Tərlan oğlu
Rzazadə 1997-ci il iyul ayının 13-də
Lənkəran rayonunun Şilavar kəndində
anadan olmuşdur. Mirməhəmmədəli
Rzazadə 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlanan Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 17də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

Gizir

Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə əsgər Rzazadə
Mirməhəmmədəli Tərlan oğlunun
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://azeridefence.com/silahli-quvvələrin-hərbi-qulluqculari-cəbrayilin-azad-olunmasina-gorə-medali-ilə-təltif-edilib/
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20 Ömər Qurdayev
13 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Ömər Şəhmir oğlu Qurdayev 2002ci il iyul ayının 13-də Balakən rayonunun Meşəşambul kəndində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə
M.Hudulov adına kənd tam orta
məktəbində təhsil almışdır. 2020-ci
ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə idi. Sentyabrın 27-də başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli-

Əsgər
nin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Qurdayev Ömər
Şəhmir oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49513
https://president.az/articles/49511

30 Harun Alqayev
1992-2020
14 illiyi
Harun Məhəmməd oğlu Alqayev 1992ci il iyul ayının 14-də Balakən rayonunun
Gərəkli kəndində anadan olmuşdur. 19982006-cı illərdə 2 nömrəli orta məktəbdə,
2007-2010-cu illərdə C.Naxçıvanski adına hərbi liseydə, 2010-2014-cü illərdə
isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində təhsil almışdır. 2015ci ildən hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünün ikinci taqım komandiri, 2016-cı ildən
kəşfiyyat bölüyünün kəşfiyyat taqım komandiri vəzifəsində xidmət etmiş, 2018ci ildə “baş leytenant” hərbi rütbəsini almışdır. 2020-ci ildə isə XTQ-ə daxil olub
qısa müddətdə qrupun baş kəşfiyyatçısı

Baş leytenant
vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin baş leytenantı olan
Harun Alqayev 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Xocavənd
və Füzuli istiqamətində döyüşmüş, oktyabrın 10-da Füzuli döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə
baş leytenant Alqayev Harun Məhəmməd
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“İgidliyə görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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30 Xəyal Cəfərli
15 illiyi 1992-2020
Xəyal Xəlil oğlu Cəfərli 1992-ci il
iyul ayının 15-də Salyan rayonunun
Qaraçala qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak edən
Xəyal Cəfərli oktyabrın 24-də Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə

Gizir
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə kəşfiyyatçı gizir
Cəfərli Xəyal Xəlil oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

16

40 Vidadi Xəlilov
illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat

Vidadi Vaqif oğlu Xəlilov 1982-ci
il iyul ayının 16-da Göyçay rayonunda
anadan olmuşdur. 1999-2003-cü illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbdə təhsil almışdır. 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl, Qubadlı və Laçının azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşmuş, noyabrın 1-də

Polkovnik-leytenant
Laçın istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə polkovnik-leytenant
Xəlilov Vidadi Vaqif oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, “Qubadlının
azad olunmasına görə”, “Laçının azad
olunmasına görə” və “Hərbi xidmətlərə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://apa.az/az/daxili_siyaset/Silahli-Quvvlrin-hrbi-qulluqculari-Hrbi-xidmtlr-gor-medali-il-tltif-edilib-colorredSIYAHIcolor-622372
https://president.az/articles/49462
https://president.az/articles/49681
https://president.az/articles/49712
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20 Kənan Muradov
16 illiyi 2002-2020

Ədəbiyyat

Kənan Cavid oğlu Muradov 2002ci il iyul ayının 16-da Balakən rayonunun Gərəkli kəndində anadan olmuşdur. 2008-2019-cu illərdə
M.Müşfiq adına Gərəkli kənd tam orta
məktəbində təhsil almış, 2020-ci ildə
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli

Əsgər
və Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, oktyabrın 6-da Cəbrayıl
istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Muradov Kənan
Cavid oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49462
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25 Araz Məmmədov
illiyi 1997-2020
Araz Qəhrəman oğlu Məmmədov
1997-ci il iyul ayının 16-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Əsgər
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə MAHHXHQ əsgər
Məmmədov Araz Qəhrəman oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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30 Elnur Abbaslı
17 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Elnur Yaşar oğlu Abbaslı 1992-ci
il iyul ayının 17-də Tərtər rayonunun
Köçərli kəndində anadan olmuşdur.
O, 2019-cu ildən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın istiqamətində döyüşmüş, oktyab-

Kiçik çavuş
rın 8-də Ağdərə istiqamətində şəhid
olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə MAHHXHQ Kiçik çavuş Abbaslı Elnur Yaşar oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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20 Cabar Əkpərov
illiyi 2002-2020
Cabar Əşrəf oğlu Əkpərov 2002-ci
il iyul ayının 17-də Xaçmaz rayonunun Müşviq kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olan Cabar
Əkpərov torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi za-

Əsgər
manı Ağdərə istiqamətində döyüşmüş,
oktyabrın 7-də qəhrəmancasına şəhid
olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Əkpərov Cabar
Əşrəf oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12
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20 Ülvi Rəhimov
17 illiyi 2002-2020
Ülvi Rabil oğlu Rəhimov 2002-ci
il iyul ayının 17-də Abşeron rayonunun Məmmədli qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 2020-ci ilin iyul ayından
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi
xidmətdə olan Ülvi Rəhimov 2020ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində döyüşmüş, oktyabrın

Əsgər
5-də Füzuli istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə əsgər Rəhimov
Ülvi Rabil oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü”
və “Cəbrayılın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat

İYUL

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

25 Güloğlan Qədimov
18 illiyi 1997-2020
Güloğlan Nurəddin oğlu Qədimov
1997-ci il iyul ayının 18-də Kəngərli
rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Güloğlan Qədimov
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində döyüşərək
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq

Leytenant
Sərəncamı ilə leytenant Qədimov Güloğlan Nurəddin oğlunun ölümündən
sonra “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” və “3-cü dərəcəli Rəşadət ordeni” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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20 Orxan Dənziyev
18 illiyi 2002-2020
Orxan Mübariz oğlu Dənziyev
2002-ci il iyul ayının 18-də Lerik rayonunun Laman kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Orxan Dənziyev 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
döyüşmüş, oktyabrın 12-də Ağdam

Əsgər
istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Dənziyev Orxan
Mübariz oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

18

25 Təbriz Əsgərov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Təbriz Çapay Əsgərov 1997-ci il
iyul ayının 18-də Kəngərli rayonunun Xok kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini bitirdikdən sonra müddətli həqiqi hərbi xidmətə
yollanmış, hərbi xidmət müddəti
bitdikdən sonra isə MAHHXHQ olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlanan Vətən müharibəsində iştirak
edən Təbriz Əsgərov Hadrut, Qubadlı və Zəngilanın azad edilməsi uğrunda

Əsgər
gedən döyüşlərdə vuruşmuş, noyabrın
8-də Şuşa istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə MAHHXHQ əsgər
Əsgərov Təbriz Çapay oğlu ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”
və “Şuşanın azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49222
https://president.az/articles/49682

499

İYUL

18

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
20 Balaş Cəfərov
illiyi 2002-2020
Balaş Namiq oğlu Cəfərov 2002ci il iyul ayının 18-də Abşeron rayonunun Hökməli qəsəbəsində anadan
olmuşdur. dəfn olundu. 2020-ci ilin
iyul ayında həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Balaş Cəfərov Vətən müharibəsi
zamanı Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına olmuşdur.
Uzun müddət nəşi tapıla bilməmişdir.

Əsgər
Balaş Cəfərovun nəşi 23 dekabr 2020ci ildə Abşeron rayonunun Hökməli
qəsəbəsində torpağa tapşırılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə
Balaş Namiq oğlu Cəfərov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif
edilmişdir.

İnternetdə
https://millixeber.az/balas-cəfərovrov-səhidlik-zirvəsinə-ucaldi/
https://az.wikipedia.org/wiki/Bala%C5%9F_C%C9%99f%C9%99rov

18

20 Saleh Nuriyev
illiyi 2002-2020
Saleh Səxavət oğlu Nuriyev 2002-ci
il iyul ayının 18-də anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində vuruşan Saleh Nuriyev
oktyabrın 17-də Qubadlı istiqamətində
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Əsgər
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Nuriyev Saleh
Səxavət oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49462
https://president.az/articles/49681
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25 Elsevər Paxırov
1997-2020
19 illiyi

Ədəbiyyat

Elsevər Eyvaz oğlu Paxırov 1997ci il iyul ayının 19-da Balakən rayonunda anadan olmuşdur. 2004-2015-ci illərdə
Hənifə kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır. 2015-2017-ci illərdə Dövlət
Sərhəd Xidmətinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, 2017-ci
ildən isə “gizir” hərbi rütbəsində xidmət
etmişdir. 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayıl, Had-

Kiçik gizir
rut qəsəbəsi və Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 10-da
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə kiçik gizir Paxırov Elsevər Eyvaz
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49223
https://president.az/articles/49513

20

25 Vəli Quliyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Vəli Vəli oğlu Quliyev 1997-ci il
iyul ayının 20-də Culfa rayonunun
Qazançı kəndində anadan olmuşdur.
2003-2009-cu illərdə A.Tağıyev adına
17 nömrəli tam orta məktəbdə, 20092014-cü illərdə Hərbi Liseydə, 20142018-ci illərdə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
təhsil almışdır. Azərbaycan Ordusunun
leytenantı olan Vəli Quliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi

Leytenant
zamanı Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan və
Qubadlı istiqamətində döyüşmüş, oktyabrın 22-də Qubadlı döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə leytenant Vəli Vəli oğlu
Quliyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” və “Qubadlının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://president.az/articles/49462
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20 Rəşad Eyvazov
20 illiyi 2002-2020
Rəşad Babək oğlu Eyvazov 2002-ci
il iyul ayının 20-də anadan olmuşdur.
Rəşad Eyvazov 2020-ci il sentyabrın
27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq

Əsgər
Sərəncamı ilə əsgər Rəşad Babək oğlu
Eyvazov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə”, “Füzulinin
azad olunmasına görə” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
http://e-qanun.az/framework/46531

20

20 Qismət Heydərov
illiyi 2002-2020
Qismət İsmayıl oğlu Heydərov
2002-ci il iyul ayının 20-də Goranboy
rayonunun Erkəc kəndində anadan olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27-də
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsində iştirak
edən Qismət Heydərov oktyabrın 3-də
Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur.

Əsgər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Heydərov Qismət
İsmayıl oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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45 Emin Süleymanov
21 illiyi 1977-2020
Emin Bəhmən oğlu Süleymanov
1977-ci il iyul ayının 21-də İmişli rayonunun Xubyarlı kəndində anadan
olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun mayoru olan Emin Süleymanov 2020-ci il
sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Laçın dəhlizi istiqamətində döyüşmüş, noyabrın 8-də qəhrəmancasına

Mayor
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə mayor Süleymanov
Emin Bəhmən oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və
“Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49682

21

35 Səyyar Arazov
illiyi 1987-2020
Səyyar Güloğlan oğlu Arazov 1987-ci
il iyul ayının 21-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1994-2003-cü illərdə İnteqrasiya Təlimli İnternat Tipli Gimnaziyada, 2003-2006-cı illərdə isə 3 nömrəli
Peşə liseyində (indiki Ticarət və Xidmət
üzrə Gəncə Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi)
təhsil almışdır. 2020-ci il sentyabrın 27də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsinə könüllü yollanan
Səyyar Arazov Murovdağ istiqamətindəki

Əsgər
döyüşlərdə yer almış, sentyabrın 30-da
Kəlbəcər döyüşlərində şəhid olmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər əyyar Güloğlan
oğlu Arazov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.24-28.

İnternetdə
https://gencesehidleri.az/sehidler/555-arazov-seyyar-guloglan-oglu.html
http://e-qanun.az/framework/46563
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20 Anar Vəliyev
2002-2020
21 illiyi

Ədəbiyyat

Anar Həmzə oğlu Vəliyev 2002-ci il
iyul ayının 21-də Qazax rayonunun Orta
Salahlı kəndində anadan olmuşdur. 20082017-ci illərdə S.Hacıyev adına kənd orta
məktəbində təhsil almış, 2020-ci ildə
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Anar Vəliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi za-

Əsgər
manı Suqovuşan istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 11-də
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə əsgər Vəliyev Anar Həmzə oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Laçının azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49712

22

20 Nurlan Ağakişiyev
illiyi 2002-2020
Nurlan Etibar oğlu Ağakişiyev 2002ci il iyul ayının 22-də Sumqayıt şəhərində
anadan olmuşdur. 2008-2017-ci illərdə
orta məktəbdə, 2017-2019-cu illərdə isə
İdarəetmə və Texnologiya Kollecində
təhsil almışdır. 2020-ci ildən Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə idi. 2020ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızı azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi

Əsgər
zamanı Ağdam rayonu istiqamətində sentyabrın 28-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı
ilə əsgər Ağakişiyev Nurlan Etibar oğlu
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı
ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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30 Rauf Məsimov
22 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat

Rauf Qafar oğlu Məsimov 1992-ci il
iyul ayının 22-də Tovuz rayonunun Çataq
kəndində anadan olmuşdur. 2009-cu ildə
orta məktəbi bitirmiş, 2010-2012-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Rauf Məsimov 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Xocavəndin

Əsgər
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə könüllü olaraq vuruşmuş, noyabrın 9-da
Xocavənd istiqamətində qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham
Əliyevin
müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Məsimov Rauf
Qafar oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İnternetdə
https://president.az/articles/49223
https://president.az/articles/49513

23

30 Mürsəl Kazımlı
illiyi 1992-2020
Mürsəl Kamil oğlu Kazımlı 1992-ci il
iyul ayının 23-də anadan olmuşdur. 20102014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Mühasibat uçotu və audit
fakültəsində ali təhsil almışdır.
2020-ci il sentyabr ayının 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan
Vətən müharibəsində iştirak etmiş, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə

Əsgər
qəhərmancasına şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə əsgər Mürsəl Kamil oğlu Kazımlı ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

İnternetdə
https://sia.az/az/news/social/840210.html
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/1871
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20 Kənan Şahbazov
2002-2020
23 illiyi

Ədəbiyyat

Kənan Natiq oğlu Şahbazov 2002-ci
il iyul ayının 23-də Masallı rayonunun
Kəlbəhüseynli kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Kənan Şahbazov 2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, okt-

Əsgər
yabrın 2-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Şahbazov Kənan
Natiq oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://azeridefence.com/bu-hərbi-qulluqcular-kəlbəcərin-azad-olunmasina-gorə-medali-ilə-təltif-edildi-siyahi/

25

20 Vüsal Allahverdiyev
illiyi 2002-2020
Vüsal Novruz oğlu Allahverdiyev
2002-ci il iyul ayının 25-də Samux rayonunun Qarayeri qəsəbəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Vüsal Allahverdiyev
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş, noyabrın
6-da Xocavənd istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid ol-

Əsgər

muşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Allahverdiyev
Vüsal Novruz oğlu ölümündən sonra “Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”
və “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif
edilib.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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25 Orxan Quliyev
1997-2020
25 illiyi

Ədəbiyyat

Orxan Bəxtiyar oğlu Quliyev 1997ci il iyul ayının 25-də Beyləqan rayonunun Aşıqalılar kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Orxan Quliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı torpaqlarımızın

Əsgər
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, oktyabrın 14-də Füzuli
istiqamətində döyüş zamanı şəhid olmuşdur.
Orxan Quliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə”, “İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.

25 Ülvü Məmmədov
27 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat

Ülvü Vüqar oğlu Məmmədov
1997-ci il iyul ayının 27-də Quba rayonunun Alekseyevka kəndində anadan olmuşdur. 2015-2017-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2020-ci il sentyabrın 27də başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Cəbrayıl və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, okt-

Əsgər
yabrın 21-də Xocavənd istiqamətində
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə əsgər Məmmədov
Ülvü Vüqar oğlu ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12

İnternetdə
https://president.az/articles/49462

507

İYUL

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri

45 Mais Səmədov
28 illiyi 1977-2020
Mais Şadıbəy oğlu Səmədov 1977-ci
il iyul ayının 28-də Xaçmaz rayonunun
Qardaşoba kəndində anadan olmuşdur.
2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın azadlığı uğrunda başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Füzuli
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş, oktyabrın 5-də şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Pre-

Gizir
zidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə gizir Səmədov Mais
Şadıbəy oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

31

50 Əvdil Quliyev
illiyi 1972-2020
Əvdil Qardaşxan oğlu Quliyev 1972ci il iyul ayının 31-də Beyləqan rayonunun Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra AKTİ-na
daxil olub burada institutun hərbi kafedrasını bitirərək leytenant rütbəsi almışdır. 1996-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılan Ə.Quliyev Tovuzda yerləşən hərbi
hissədə motoatıcı taqım komandiri kimi
xidmətə başlamış, 2000-ci ildə baş leytenant rütbəsi ilə xidmətini başa vurmuşdur. 2018-ci ildən etibarən orta məktəbdə
“Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı”
fənninin tədrisi ilə məşğul olub. 2020-ci
ilin iyul ayında Tovuz hadisələrindən sonra orduya yazılmaq üçün könüllü müraciət

Baş leytenant
edən Ə.Quliyev 2020-ci il sentyabrın 27də Vətən müharibəsi başladıqdan sonra
oktyabrın 1-də SHXÇDX-nın Beyləqan
rayon şöbəsi tərəfindən xidmətə çağırılmışdır. O, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Hadrut və Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, noyabrın 6-da Şuşakənd
istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhidlik
zirvəsinə ucalmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
baş leytenant Quliyev Əvdil Qardaşxan
oğlu ölümündən sonra “Vətən uğrunda”
və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
95
Valeh Bərşadlı
illiyi 1927-1999
6

Ədəbiyyat
Qurbani, A. Ömrün davamı:
sənədli povest /Abdulla Qurbani; red.: M.Teymurlu.– Bakı:
Əbilov, Zeynalov və oğulları,
2000.– 124 s.
Tatarenko, V. General Bərşadlı
/Viktor Totarenko; red. E. Bağırov, L. Panina.– Bakı: Zaman, 1999.– 411 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Valeh_Bərşadlı

Valeh Əyyub oğlu Bərşadlı 1927-ci
il iyul ayının 6-da Qubadlı rayonunun
Eyvazlı kəndində anadan olmuşdur. 10
yaşı olanda atası “xalq düşməni” damğası ilə doğma yer-yurdlarından sürgün
olunmuşdur. O, 14 yaşında könüllü hərbi
xidmətə getmək istəmiş, ancaq yaşı çatmadığı üçün geri qaytarılmışdır. Bakı
Dəmir Yol Texnikumuna daxil olaraq
tələbəlik dövrünə qədəm qoymuşdur.
18 yaşında hərbi xidmətə çağırılmış, oradan da birbaşa, 1944-cü ildə
Bakı Zenit Artilleriyası Məktəbinə daxil olmuşdur. Məktəb Ukrayna Respublikasına köçürüldüyündən, təhsilini
orada davam etdirmiş və 1948-ci ildə
Qırmızı Bayraqlı Kiyev Özüyeriyən
Artilleriyası Məktəbini bitirmişdir.
Valeh Bərşadlının ilk xidmət yeri
Belarusiyada olub. Sonralar Moldovada, daha sonralar Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbə təyinat almışdır. Azərbaycana gəlməmişdən
öncə
Almaniyada
sovet
hərbi
kontingentində komandanın birinci müavini olmuş, 1956-cı ildə Zirehli Tank Qoşunları Akademiyasının komandirlik fakültəsini bitirmişdir.
Ulu
öndər
Heydər
Əliyev
hakimiyyətə gələndən sonra, onun
təkidi ilə Bakıya gəlmişdir. 1969cu ildə Sovet ordusunda xidmət edən
ilk azərbaycanlı zabit kimi SSRİ Silahlı Qüvvələri Baş Qərərgahının
Hərbi Akademiyasını bitirmişdir.

Hərbi xadim
50 yaşında Sovet ordusunda
general-leytenant rütbəsi almış ilk
azərbaycanlı olan Valeh Bərşadlı 43
il SSRİ Silahlı Qüvvələrində xidmət
etmiş, taqım komandirliyindən ən
nəhəng ordulardan - Almaniya Demokratik Respublikasında yerləşən
Sovet qoşun birləşmələrindən birinin müavinliyinə qədər yüksəlmişdir.
Müstəqil Azərbaycanın 1991-ci ildə
ilk Müdafiə naziri olmuşdur. 1992-ci
ildə tutduğu vəzifədən istefa vermişdir.
Elə həmin ildə də xüsusi səlahiyyətlə
Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi
təyin olunmuş və Azərbaycan tarixində
ilk müvəffəqiyyətli Goranboy vəAğdərə
əməliyyatlarını həyata keçirmişdir.
Valeh Bərşadlı ömrünün sonuna kimi Cəmşid Naxçıvanski adına
hərbi liseyin rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Göstərdiyi xidmətlərinə görə
12 orden və medalla təltif olunmuşdur.
Valeh
Bərşadlı
1999-cu
il
may ayının 15-də vəfat etmişdir.
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535
17 illiyi

Ədəbiyyat
Əsərləri /Şah İsmayıl Xətayi;
tərt. ed. Ə.Səfərli, X.Yusifli
; ön sözün müəl. X.Yusifli.–
Bakı: Şərq-Qərb, 2005.–
384 s.; Külliyyatı: qəzəllər,
qəsidələr, nəsihətnamə,
dəhnamə, qoşmalar / Şah İsmayıl Xətai.– Bakı: Əlhudə,
2004.– 534 s.; Süleymanov, M. Şah İsmayıl Səfəvi /
Mehman Süleymanov ; elmi
red.: F.Şahin, S.Bayramzadə;
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Akademiyası.– Bakı: Elm və
təhsil, 2018.– 824 s.; Şah İsmayıl Xətayinin poeziyası / M.Qasımlı; elmi red.
A.Rüstəmova; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.–
Bakı: Elm, 2002.– 176 s.;
Musalı, N.S. I Şah İsmayılın hakimiyyəti (“Tarix-i
aləmara-yi Şah İsmayıl” əsəri
əsasında).– Bakı: Elm və
Təhsil, 2011.– 482 s.

510

Şah İsmayıl Xətai
1487-1524
Əbül-Müzəffər İsmail ibn Heydər
əs-Səfəvi (Şah İsmayıl Xətai) 1487ci il iyul ayının 17-də (b.m. iyun ayının 23) Ərdəbil şəhərində anadan olmuşdur. O, Şeyx Səfiəddin nəslindəndir, atası
Şeyx Heydər, anası Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qızı Aləmşah Bəyimdir.
9 iyul 1488-ci ildə atası Şeyx Heydər
Təbərsəranda, Şahdağın ətəklərində baş
vermiş döyüşdə öldürüldükdən sonra, İsmayıl anası və qardaşları - Sultanəli və
İbrahim ilə birlikdə İstəxr qalasında (Şiraz) həbsdə saxlanılır. Uzun Həsənin
oğlu Rüstəm Mirzə hakimiyyət uğrunda mübarizədə 1495-ci ildə onun qardaşı
Şeyx Sultanəlini öldürtdürür. Gizlicə Gilana gətirilən yeddi yaşlı İsmayıl Həsən
xanın himayəsi altında Lələ Hüseyn
tərəfindən tərbiyə olunur. İsmayıl təqribən
6 il burada qalaraq, tanınmış əmir və
alimlərin rəhbərliyi altında özünün dini,
dünyəvi və hərbi təlimlərini davam etdirir.
Xətai 1499-cu ilin avqust ayında,
13 yaşında özünün yaxın tərbiyəçisi və
məsləhətçisi olan bir neçə qızılbaş tayfa
başçısı ilə birlikdə qoşun toplamaq üçün
Ərdəbilə yollanmış, ancaq şəhər hakimi
tərəfindən təqib olunmuşdur. O, 1500-cü
ilin yazında şamlı və rumlu tayfalarından,
habelə Qaradağ və Talış əhalisindən ona
qoşulmuş 2 minə yaxın qızılbaşla Qarabağ, Çuxursəd, Şuragil, Kağızman, Tərcan
yolu ilə Ərzincana gəlmiş,7 min nəfərlik
tərəfdarı ilə 1500-cü ilin axırlarında Şirvana
hücum etmişdir. Əvvəlcə Şamaxını, 1501ci ilin baharında Bakını ələ keçirmişdir.
1501-ci ilin payızında Təbrizə daxil olan
İsmayıl özünü şah elan etmişdir. Bununla da paytaxtı Təbriz olan Azərbaycanda
Səfəvilər dövlətinin əsası qoyulmuşdur.

Dövlət xadimi
Xətai eyni zamanda klassik Azərbaycan
şairidir. Bədii əsərlərini “Xətai” və ya
“Xətayi” təxəllüsü ilə yazmışdır. İsmayıl Xətai az yaşamasına, vaxtının çoxunu
dövlət işlərinə sərf etməsinə baxmayaraq
zəngin və çoxcəhətli bir irs yaratmışdır.
O, həm əruz, həm də heca vəznində, həm
epik, həm də lirik janrlarda qələmini
işlətmiş, yaddaqalan, nümunə, örnək ola
bilən əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını
zənginləşdirmişdir.
Xətainin çoxcəhətli poeziyasında
epik əsərlər də mühüm yer tutur. Onun
“Nəsihətnamə” məsnəvisi və “Dəhnamə”
poeması epik şeirin qiymətli nümunələridir.
Şairin irsi sonrakı dövrlərin ədəbiyyatı
üzərində dərin izlər buraxmışdır. Füzuli kimi dahi sənətkar Xətainin bir sıra
şeirlərinə cavab yazmış, ilk böyük əsəri
olan “Bəngü Badə”ni ona ithaf etmişdir.
Görkəmli el sənətkarı, hökmdar şairin müasiri Aşıq Qurbani onu “Mürşidi-kamilim,
şeyx oğlu şahım” deyə tərənnüm etmişdir.
Müslüm Maqomayev “Şah İsmayıl” adlı
opera bəstələmişdir. Yazıçı Ə.Cəfərzadənin
“Bakı-1501”, F.Kərimzadənin “Xudafərin
körpüsü”, Ə.Nicatın “Qızılbaşlar” romanları və bir sıra bədii əsərlər Şah İsmayıl
Xətainin həyatı və şəxsiyyətinə olan güclü
marağın ifadəsi kimi meydana çıxmışdır.
Şah İsmayıl Xətai 1524-cü il may
ayının 23-də Cənubi Azərbaycanın
Ərdəbil şəhərində vəfat etmişdir. Şeyx
Səfi kompleksində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Şah İsmayıl Xətai Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən
müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.
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Fəlsəfə. İqtisadiyyat
75
illiyi

Ədəbiyyat
Akif Fərhad oğlu Musayev =
Акиф Фархад оглы Мусаев:
biobiblioqrafik göstərici:
Nadir elementlər / Heydər
Əfəndiyev ; red. P.Rüstəmov
; Azərb. SSR EA, Kimya İntu.– Bakı: Azərnəşr, 1962.– 60
s.; Nadir elementlər kimyasına giriş / Heydər Əfəndiyev,
P.Rüstəmov, Z.Qarayev ; red.
A. Ağayev.– Bakı: Azərnəşr,
1964.– 234 s.;
Heydər Əfəndiyev haqqında
xatirələr / tərt. Z.Abdullayev,
N.Novruzov; AMEA.– Bakı:
Elm, 2008.– 307 s.; Akif
Fərhad oğlu Musayev: biobiblioqrafik göstərici: 70
illiyinə həsr olunur /AMEA,
Mərkəzi Elmi Kitabxana; tərt. A.Məmmədova;
red. K.Məmmədova.–
Bakı: Elm, 2017.– 159 s.;
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti : islahatlar və nəticələr /Akif Musayev
[və b.]; red.: А.Musayev və
М.Sadıqov.– Bakı: Təfəkkür
NPM, 2002.– 324 s.; Vergi mədəniyyəti /Akif Musayev, Aslan Qəhrəmanov; elmi
red. T.Bünyadov.– Bakı: Elm,
2004. 287 s.; Vergi siyasətinin
iqtisadi problemləri /Akif Musayev.– Bakı: Elm, 2004.–
792 s.

Akif Musayev
1947
Akif Fərhad oğlu Musayev 1947-ci il
iyul ayının 18-də Füzuli rayonunda anadan olub. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetini (indiki BDU) bitirdikdən
sonra SSRİ EA-nın Mərkəzi İqtisadiyyatRiyaziyyat İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 1977-ci ildə iqtisadi-riyazi üsullar
ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru, 1992-ci ildə
isə xalq təsərrüfatı və onun sahələrinin
(sənaye) iqtisadiyyatı, planlaşdırılması
və idarə edilməsinin təşkili ixtisası üzrə
elmlər doktoru elmi dərəcələrini alıb. 2001ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilib.
Akif Musayev əmək fəaliyyətinə 1967ci ildə Azərbaycan EA-nın Kibernetika
İnstitutunun İqtisadi-riyazi modellər laboratoriyasında başlayıb. 1976-1980-ci
illərdə Kibernetika İnstitutunda baş elmi
işçi, 1980-1991-ci illərdə Azərbaycan Neft
və Kimya İnstitutunda baş müəllim, dosent, 1991-1999-cu illərdə Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyasında (indiki ADNSU) Maşınqayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecment kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışıb. Ulu öndər Heydər
Əliyevin 24 sentyabr 1994-cü il tarixli
Fərmanı ilə yaradılmış və 11 aprel 1998ci ilə kimi fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti yanında
Dövlət Ali Ekspert Komissiyasının üzvü
kimi ölkədə özəl təhsil müəssisələrinin
fəaliyyətinin tənzimlənməsi və dövlət
qeydiyyatı
mexanizminin
yaradılması və həyata keçirilməsi ilə bağlı işlərin təşkilində yaxından iştirak edib.
Akif Musayevin rəhbərliyi ilə AMEAnın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda 2001-ci ildən Fiskal siyasətin iqtisadi riyazi modelləşdirilməsi laboratoriyası
fəaliyyət göstərir. 1999-cu ildə Vergilər
Nazirliyi Tədris Mərkəzinin, eyni zamanda 1999-2000-ci illərdə Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin Analitik İnformasi-

İqtisadçı alim
ya idarəsinin rəisi, 2000-2007-ci illərdə
Vergilər Nazirliyi Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin rəisi,
2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində Vergi və vergi qoyma kafedrasının rəhbəri, 2007-2011-ci
illərdə Azərbaycan Universitetinin rektoru, 2011-2013-cü illərdə Vergilər Nazirliyi Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar
Baş İdarəsinin rəisi, 2013-2015-ci illərdə
Vergilər nazirinin vergi siyasəti məsələləri
üzrə müşaviri vəzifələrində çalışıb.
Alim 400-ə yaxın elmi əsərin, o
cümlədən 9 monoqrafiya, 15 dərslik və dərs
vəsaitinin, 12 fənn proqramının müəllifidir.
Onun elmi kadrların yetişdirilməsindəki
xidmətləri də diqqətə layiqdir.A.Musayevin
rəhbərliyi ilə 5 elmlər doktoru, 34 fəlsəfə
doktoru hazırlanmışdır. “İpək yolu” jurnalının baş redaktoru, ondan artıq yerli və
xarici ölkələrin elmi jurnallarının redaksiya heyətinin və qurumlarının üzvüdür.
Akif Musayevin tədqiqat istiqamətləri
nəqliyyat proseslərinin modelləşdirilməsi,
neft maşınqayırma və neft sənayesinin
qarşılıqlı fəaliyyətinin modelləşdirilməsi
və fiskal siyasətin modelləşdirilməsi
sahələrini əhatə edir.
İqtisadçı alim ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 9 fevral 2007-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Dövlət Qulluğunda
fərqlənməyə görə medalı” ilə təltif olunub. Həmçinin Britaniyanın Kembric
Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi və Amerikanın Şimali Karolina Bioqrafiya İnstitutunun idarə heyətləri tərəfindən dünya elm və təhsilinə verdiyi töhfələrə
görə “Beynəlxalq Şərəf Diplomu”na və
“Görkəmli lider mükafatı”na layiq görülüb. Gürcüstan Respublikasının “Qafqaz Universitetinin Fəxri doktoru”dur.
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Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
90
Azadə Rüstəmova
illiyi 1932-2005
Ədəbiyyatşünas alim
18

Ədəbiyyat
Elmi axtarışlar: Filologiya. Tarix. İncəsənət /red.
hey. Azadə Rüstəmova [və
b.]; məsul red. Ə.Ələkbərli.–
Bakı: Elm, 2001.– III toplu.– 306 s.; Məhəmməd
Füzuli : fikir-sənət dünyası və türkçə “Divan”ından
seçmələr /Azadə Rüstəmova,
V.Feyzullazadə ; bədii red.
X.Öztürk.– Bakı: Qismət,
2005.– 276 s.; Mənəvi
dünənimiz bu günün işığında /Azadə Rüstəmova;
red.T.Kərimli; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.– Bakı: Elm, 2011.– 596 s.;
Mövlana Cəlaləddin Rumi
/Azadə Rüstəmova; red.
T.Kərimli ; AMEA, Nizami
ad. Ədəbiyyat İn-tu.– Bakı:
Elm, 2005.– 176 s.
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Azadə Cəfər qızı Rüstəmova 1932-ci
il iyul ayının 18-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1947-ci ildə Bakı şəhəri
132 saylı məktəbi qızıl medalla bitirmiş,
1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) şərqşünaslıq
fakültəsinə daxil olaraq oranı fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur.
Universitetdə Məmmədağa Sultanov, Əli Azəri, Mübariz Əlizadə
kimi görkəmli alimlərdən fars dili və
ədəbiyyatını, Şərq mədəniyyət tarixini
mükəmməl öyrənən Azadə Rüstəmova
1953-1956-cı illərdə Moskva şəhərində
SSRİ EA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında təhsil almışdır. Görkəmli şərqşünas, SSRİ EAnın müxbir üzvü Y.E.Bertelsin elmi
rəhbərliyi altında Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə
etmişdir. Vətənə döndükdən sonra
Azərbaycan EA-nın (indiki AMEA)
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi
vəzifələrində çalışmışdır. Orta əsrlər
Azərbaycan ədəbiyyatı, sonra Nizamişünaslıq şöbələrinə uzun müddət
rəhbərlik edən Azadə Rüstəmova
1991-ci ildən Orta əsrlər şöbəsində baş
elmi işçi olmuşdur. Onun tədqiqatının
əsas obyekti klassik Azərbaycan şeirinin tarixi-nəzəri problemlərinin araşdırılması idi. Alimin “Nizami Gəncəvi”
kitabçası Azərbaycan, rus, ingilis və
fars dillərində dəfələrlə nəşr edilmişdir.
300-ə yaxın məqalənin, 20 ki-

tab və monoqrafiyanın müəllifi olan
fədakar alim əsasən klassik poeziyamızın nümayəndələri haqqında dəyərli,
əhəmiyyətini heç vaxt itirməyən
tədqiqatlar aparmışdır. “Azərbaycan
epik şeirinin inkişaf yolları”, “Əsrlərin
addımları”, “Fələki Şirvani”, “Klassik
Azərbaycan poeziyasında qəzəl. Janrın tarixi və poetikası”, “Məhəmməd
Füzuli”, “Mütəfəkkir Mövlanə Füzuli”, “Nizaminin poeziya sələfləri”,
“Mövlanə Cəlaləddin Rumi” adlı kitabları alimin dəyərli tədqiqatlarıdır.
Azadə Rüstəmova 1971-ci ildə
“XII-XVII əsrlərdə Azərbaycan epik
şeirinin inkişaf yolları” mövzusunda
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1990-cı ildə professor adını almışdır. Y.E.Bertelsin anadan olmasının
100 illiyinə həsr olunmuş “Şərq xalqları mədəniyyəti və müasirlik” mövzusunda Moskvada keçirilən Ümumittifaq konfransında “Nizami Gəncəvi
irsi Y.E.Bertelsin tədqiqində” mövzusunda məruzəsi ilə çıxış etmişdir.
1992-2000-ci illərdə Azərbaycan
Respublikası
Prezident
Aparatı
nəzdində Dövlət Ali Attestasiya Komissiyası Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1971-ci ildə
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmiş,
1982-ci ildə isə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Azadə Rüstəmova 2005-ci il
mart ayının 19-da Bakı şəhərində
vəfat
etmişdir.

İYUL

10

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
90
illiyi

Ədəbiyyat
Şahtaxtinski Məhəmməd
Həbibulla oğlu // Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.– Bakı, 1987.–
C.X.– S.480; Şahtaxtinski
Məhəmməd Həbibulla oğlu //
Naxçıvan Ensiklopediyası.–
Bakı, 2002.– S.533-534.

İnternetdə
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3394
https://azertag.az/xeber/Mehemmedemin_Hebibulla_
oglu_Sahtaxtinski-520006
http://shahtaxti.com/shax.
html

Məhəmmədəmin Şaxtaxtinski
1932-2011
Məhəmmədəmin
Həbibulla
oğlu
Şahtaxtinski 1932-ci il iyul ayının 10da Bakı şəhərində akademik, kimya elmləri doktoru Həbibulla Şahtaxtinskinin ailəsində anadan olmuşdur.
1950-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən
sonra Moskva Energetika İnstitutunda radiotexnika fakültəsində təhsil almış və
1956-cı ildə ali təhsilini tamamlamışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1956-cı ildən
Azərbaycan EA-nın (indiki AMEA) Fizika
və Riyaziyyat İnstitutunda başlamış, ömrünün sonunadək burada müxtəlif vəzifələrdə
çalışmışdır. O, 1968-ci ildən institutda laboratoriya müdiri, 1987-ci ildən şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. Son illərdə isə
Fizika İnstitutunun problem rəhbəri olmaqla bərabər, AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat
və Texnika Elmləri Bölməsi Bürosunun üzvi kimi də fəaliyyət göstərirdi.
Məhəmmədəmin Şahtaxtinski 1960cı ildə namizədlik, 1970-ci ildə doktorluq
dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 1971-ci
ildə professor elmi adını almışdır. 1980ci ildə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü,
1989-cu ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Uzun illər ərzində bərk cisimlər fizikasına dair fundamental araşdırmaları ilə tanınan Məhəmmədəmin Şahtaxtinski bu sahədə yeni elmi istiqamətin əsasını
qoymuşdur. Alimin tədqiqatları fizikanın yarımkeçiricilər və dielektriklər kimi
mühüm bölmələrini əhatə edir. Alim çoxillik zəhmətinin məhsulu kimi meydana gətirdiyi əsərlərdə müəyyən qanunauyğunluqlar üzə çıxarmış, onların
geniş şərhini verməyə müvəffəq olmuşdur. O, yarımkeçiricilərin termodinamikasının öyrənilməsi ilə yanaşı, bir sıra
orijinal metodika və qurğuların yaradıl-

Fizik

ması işində də yaxından iştirak etmişdir.
Onun tədqiqatlarının nəticələri praktikada uğurla tətbiq olunmuşdur. Alimin
rəhbərliyi ilə yüksək keyfiyyətə malik və
iqtisadi baxımdan sərfəli olan bir çox materiallar yaradılmış, ayrı-ayrı texnologiya və metodikalar işlənib hazırlanmışdır.
Məhəmmədəmin Şahtaxtinski 250dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Onun
apardığı araşdırmaların nəticələrinin böyük qismi ölkəmizin hüdudlarından
kənarda xarici dillərdə işıq üzü görmüş
və elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir. O, fizika sahəsində qazandığı
elmi nailiyyətlərinə görə onlarla patent
və müəlliflik şəhadətnamələri almışdır.
Elmi yaradıcılıqla məhdudlaşmayan
Məhəmmədəmin Şahtaxtinski yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında da bilik və təcrübəsini əsirgəməmişdir. Alim
bir sıra elmi layihələrin gerçəkləşməsinə
öz
töhfəsini
vermiş,
mötəbər
beynəlxalq
forumlarda
Azərbaycan
elmini
layiqincə
təmsil
etmişdir.
Akademik Məhəmmədəmin Şahtaxtinskinin elmi fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirilmişdir. O, Azərbaycanda
elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adını almış, müxtəlif orden və medallara layiq
görülmüş və müstəqil Azərbaycan Respublikasının ali mükafatlarından olan
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Məhəmmədəmin Şahtaxtinski 2011-ci
il aprel ayının 23-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Kimya. Biologiya. Tibb
115
Heydər Əfəndiyev
illiyi 1907-1967

Ədəbiyyat
Nadir elementlər / Heydər
Əfəndiyev; red. P.Rüstəmov;
Azərb. SSR EA, Kimya İntu.– Bakı: Azərnəşr, 1962.– 60
s.; Nadir elementlər kimyasına giriş / Heydər Əfəndiyev,
P.Rüstəmov, Z.Qarayev
; red. A. Ağayev.– Bakı:
Azərnəşr, 1964.– 234 s. ;
Heydər Əfəndiyev haqqında
xatirələr / tərt. Z.Abdullayev,
N.Novruzov; AMEA.– Bakı:
Elm, 2008.– 307 s.
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Heydər Xəlil oğlu Əfəndiyev 1907ci il iyulun 1-də Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
Təbiət-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1941-ci ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru, 1958-ci ildə kimya üzrə elmlər
doktoru elmi dərəcəsini, 1959-cu ildə
isə professor elmi adını almışdır. 1962ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın (indiki AMEA) müxbir üzvü seçilmişdir.
Heydər
Əfəndiyev
1938-1945-ci
illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunda (indiki ADNSU) assistent və dosent,
1945-1958-ci illərdə ADU-da əvvəlcə
dosent, sonra professor kimi işləmişdir.
1941-1949-cu illərdə Azərbaycan EA-nın
Kimya İnstitutunda laboratoriya müdiri, 1949-cu ildən ömrünün sonuna qədər
Kimya İnstitutunun direktoru olmuşdur.
Onun rəhbərliyi dövründə institutun
elmi-tədqiqat dairəsi daha da genişlənmiş,
kristallokimya, nadir elementlər kimyası, analitik kimya və s. istiqamətlərdə laboratoriyalar təşkil edilmişdir. Görkəmli
alimin çoxşaxəli elmi yaradıcılığında
ona böyük şöhrət qazandıran geokimyəvi
tədqiqatlar olmuşdur. Bu elm sahəsi sonradan daha da inkişaf etdirilərək mineral suların geokimyası, endogen
əmələgəlmələrin geokimyası, neft yataqları lay sularının radiaoaktivliyi və geokimyası, mineral maddələrin texnologiyası və s. kimi müxtəlif istiqamətlər almışdır.
Heydər Əfəndiyevin elmi yaradıcılığının əsas istiqamətini maqmatik süxurlarda
kimyəvi elementlərin paylanma qanunauyğunluqlarının və filiz yataqlarında nadir
elementlərin geokimyasının tədqiqi təşkil
edirdi. 1940-cı ildə bu mövzuda dissertasiya işini müdafiə edərək, geokimya ixtisası
üzrə Azərbaycanda ilk elmlər namizədi olmuşdur. Həmin iş kobalt və mis elementləri

Kimyaçı alim
haqqında məlumatlar da əlavə olunmaqla ayrıca kitab kimi dərc edilmişdir. Onun
əldə etdiyi elmi nəticələr “Azərbaycan
mineral sularının və süxurlarının radioaktivliyi”, “Kiçik Qafqazın şimal-şərq
hissəsinin hidrotermal filiz kompleksi”,
“Nadir elementlər kimyasına giriş”, “Neft
yataqları radioaktiv elementlərinin geokimyası” və bir çox başqa əsərlərində öz
əksini tapmışdır. Onun Azərbaycan EAnın 10 illiyinə həsr edilmiş elmi sessiyada “Mineral xammal ehtiyatları, onların öyrənilməsi və xalq təsərrüfatında
istifadəsinə dair vəzifələr haqqında” mövzusunda geniş məruzəsi mühüm elmi və
praktiki əhəmiyyət daşıyırdı. Geokimyaçı alimin irəli sürdüyü bir sıra müddəalar
bu gündə öz aktuallığını saxlamışdır. O,
eyni zamanda geniş yayılmış mineral sulardan müalicə məqsədi ilə istifadə olunması üçün xeyli tədqiqat işləri aparmışdır.
Heydər Əfəndiyev 216 elmi əsərin və 8
monoqrafiyanın müəllifi olmuşdur. Onun
rəhbərliyi ilə 1 elmlər doktoru və 15 fəlsəfə
doktoru hazırlanmışdır. “Azərbaycan Kimya jurnalı”nın və “Elm və həyat” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
Görkəmli alimin dilimizdə kimya və
geologiya terminlərinin yaradılmasında və
təkmilləşməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. O, iki dəfə “Şərəf nişanı ordeni”
(1945, 1951), “Qafqazın müdafiəsinə görə”
medalı (1945), “Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı”
(1960), “1941-1945-ci illərin Böyük
Vətən Müharibəsində rəşadətli əməyinə
görə” medalları (1946) ilə təltif edilmişdir.
Heydər Əfəndiyev 1967-ci il yanvar ayının 24-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Kimya. Biologiya. Tibb
85
illiyi

Ədəbiyyat
Elmira Teymur qızı Süleymanova: biblioqrafiya /tərt. H.Əlimərdanov
[və b.]; red. V.Abbasov,
G.Abbasova; AMEA, akad
Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri
İn-tu, Mərkəzi Elmi Kitaxana.– Bakı: [n. y.], 2017.–
568 s., [72] v.; Genderə giriş : mühazirələr toplusu : dərs
vəsaiti /tərt. ed. L. Zeynalova ; ümumi red. E. Süleymanova (ön söz) ; elmi red. R.
İbrahimbəyova ; red. F. Ağayev, Z. Məhərrəmli.– Bakı
Universiteti, 2017.– 431 s.;
Süleymanova, E. İnsan hüquqları sahəsində islahatlar
uğurla davam etdirilir /Elmira
Süleymanova // Respublika.–
2019.– 21 iyun.– S.5.

Elmira Süleymanova
1937
Elmira Teymur qızı Süleymanova 1937-ci il iyul ayının 17-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 19441954-cü illərdə Bakı şəhərindəki 134
saylı orta məktəbdə oxumuş,19541959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) kimya
fakültəsində təhsil almışdır. Təhsilini
başa vurduqdan sonra Azərbaycan
SSR EA-nın (indiki AMEA) NeftKimya Prosesləri İnstitutunda laborant, kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi,
laboratoriya müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1967-ci ildə kimya elmləri
namizədi, 1980-ci ildə kimya elmləri
doktoru elmi dərəcələri almışdır. 1988ci ildə neft kimyası ixtisası üzrə professor adına layiq görülmüş, 1997-ci
ildə Nyu-York EA-nın üzvü olmuşdur.
3 elmlər doktoru, 15 elmlər namizədi
yetişdirmişdir. 200-dən çox elmi
məqalənin, 40 ixtiranın müəllifidir.
30-dan artıq beynəlxalq konfransın
iştirakçısı olmuş, müxtəlif ölkələrdə
keçirilmiş 7 neft kimyası və 5 simpoziumda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.
Elmira Süleymanova Azərbaycanda
BMT-nin iqtisadi və sosial şurası ilə
xüsusi məsləhətçi statusu olan yeganə
qeyri-hökumət təşkilatı - Azərbaycan
Qadın və İnkişaf Mərkəzinin yaradıcısı və prezidenti olmuşdur. 30dan çox beynəlxalq konfransda,
BMT-nin Baş Assambleyasının 5 xüsusi sessiyasında iştirak etmişdir.
Elmira
Süleymanova
kimya elminin inkişafında, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasındakı
nailiyyətlərinə görə SSRİ-nin “Fəxri
kimyaçısı”, ətriyyat, qida və lak-boya

Kimyaçı alim

sənayesində tətbiq olunmuş ixtiralara görə “SSRİ ixtiraçısı” fəxri adına, akademik Y.Məmmədəliyev adına mükafata layiq görülmüş, “Şərəf
nişanı” ordeni və “Əmək veteranı” medalı ilə təltif olunmuşdur.
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ilk İnsan hüquqları üzrə
müvəkkili (Ombudsman) seçilmişdir.
2003-cü ildə Beynəlxalq Sülh mükafatına layiq görülmüşdür. Ombudsman bu
mükafata insan haqlarının qorunması və
həyata keçirilməsi sahəsində səmərəli
fəaliyyətinə, insanlıq harmoniyasının
yaradılmasında xidmətlərinə görə layiq
görülmüşdür. O, İnsan Hüquqları üzrə
Müstəqil Ekspertlər Şurasının yaradıcısı olmuşdur. 2010-cu ildə ikinci dəfə
Azərbaycan Respublikasının İnsan
hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) vəzifəsinə seçilmişdir. 2019-cu
ildə tutduğu vəzifədən azad edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2007-ci il 16 iyul
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının qorunması sahəsində xidmətlərinə görə
Elmira Süleymanova “Şöhrət” ordeni
ilə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2017-ci il 14 iyul
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının qorunması sahəsində səmərəli fəaliyyətinə
və ölkənin ictimai-siyasi həyatında
fəal iştirakına görə “Şərəf” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 2020-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.
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Ədəbiyyat
Əliyev, R. Akademiklərin
həyat və fəaliyyəti: Quliyev Ələddin Musa oğlu //
Azərbaycanın kimya sənayesi
və görkəmli kimyaçıları: Orta
məktəbin kimya müəllimləri
və yuxarı sinif şagirdləri
üçün vəsait / Rəcəb Əliyev;
elmi red.: Z.Qarayev.– Bakı:
Təhsil, 2002.– S. 129-131;
Quliyev Ələddin Musa oğlu
// Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.– Bakı,
1979.– C. 3.– S. 266.

İnternetdə
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3327
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Ələddin Quliyev
1927-1983
Ələddin Musa oğlu Quliyev 1927ci il iyul ayının 30-da Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. 1949-cu ildə
Azərbaycan Sənaye İnstitutunu (indiki ADNSU) mühəndis-kimyaçı texnoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. 1955ci ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru,
1967-ci ildə kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini, 1968-ci ildə
professor elmi adını almışdır. 1972ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın (indiki AMEA) müxbir üzvü, 1980ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
1959-1965-ci illərdə Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutunun laboratoriya müdiri, 1965-1974-cü illərdə Ümumittifaq
Elmi Tədqiqat Qaz İnstitutunun (ÜETQİ) Azərbaycan filialının direktoru,
1974-1979-cu illərdə ÜETQİ əsasında
yaradılmış Təbii qazın nəqlə hazırlanması və emalı üzrə Ümumittifaq Elmi
Tədqiqat və Layihə İnstitutunun direktoru, 1979-1983-cü illərdə ADNAda (indiki ADNSU) yeni yaratdığı kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
Ələddin Quliyevin elmi fəaliyyəti
əsasən neft və qazın kimyəvi emalı nəzəriyyəsi və texnologiyası
məsələlərinə həsr edilmişdir. Onun
rəhbərliyi ilə hərəkət edən sorbent
təbəqəsində maye karbohidrogenlərdən
normal parafinlər alınması texnologiyası hazırlanmış, çox komponentli
qaz sistemlərini fasiləsiz adsorbsiyaxromotoqrafiya üsulu ilə ayırmanın
nəzəri əsasları müəyyənləşdirilmişdir.
Hidrogen qazlarının qurudulması,
təmizlənməsi, emalı və nəqlə hazırlanmasında istifadə olunan metil spirtinin tutulması və regenerasiyasına

Kimyaçı alim
dair təklif vermiş, qazları təmizləmək,
qurutmaq və tərkib hissələrinə ayırmaq üçün fasiləsiz adsorbsiya üsulunu
işləyib hazırlamışdır. Onun sintez etdiyi “ВНИПИ-ГАЗ - 1” tipli aşqar növü
qaz emalı qurğularında köpüklənmənin
qarşısını alır. Onun rəhbərliyi ilə aparılan elmi tədqiqatlar keçmiş SSRİ
qaz sənayesinin elmi-texniki inkişafının istiqamətlərini müəyyənləşdirərək
nəticədə yeni adsorbentlər, səthiaktiv maddələr, korroziyaya qarşı aşqarlar, polimer kompozisiyaları, köpüklənmənin qarşısını alan
reagentlər, kombinə xassəsinə malik
uducular işlənib hazırlanmış və respublikada, Orta Asiyada, Ukraynada,
Orenburqda, Uzaq Şərqdə tətbiq edilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə həmçinin
adsorbsion-katalitik proses işlənib hazırlanmış və onun vasitəsi ilə qazların
tərkibindəki kükürdlü birləşmələrdən
sərbəst
kükürd
alınmışdır.
Ələddin Quliyev 300-ə yaxın elmi
əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiya, 70 müəlliflik şəhadətnaməsinin
və patentin müəllifidir. O, dəfələrlə
Beynəlxalq və Ümumittifaq konqres və simpoziumlarda iştirak etmişdir. Rəhbərliyi ilə 15 fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edilmişdir.
“Qaz sənayesinin əlaçısı” döş nişanı, Qaz sənayesinin “Fəxri işçisi” adına layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” ordeni, Azərbaycan Ali Sovetinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
Ələddin
Quliyev
1983cü ildə Bakıda vəfat etmişdir.
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Tovuz döyüşləri
2020

44 günlük Vətən müharibəsindən əvvəl
baş vermiş, Aprel döyüşləri (2016-cı il,
1-5 aprel) və Günnüt zəfərinin (2018ci il, 20-27 may) davamı olan Tovuz
döyüşləri İkinci Qarabağ müharibəsinə
aparan yolda mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2020-ci il iyul ayının 12-də AzərbaycanErmənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində erməni tərəfi növbəti
dəfə təcavüzkar hərəkətə yol verdi. Bu silahlı hücum təsadüfi bir hərbi insident olmayıb, Ermənistanın Azərbaycan ResƏdəbiyyat
publikasına qarşı qanunsuz güc tətbiqinin
Bayramov, V. Tovuz döyüşləri növbəti açıq təzahürü kimi diqqət çəkdi
və ölkəmizin yeni ərazilərini zəbt etmək
– qəhrəmanlıq tariximiməqsədi daşıdı. Döyüşlərin birinci
zin şanlı səhifəsi.– Xalq
günündə Ermənistan ordusu Azərbaycan–
qəzeti.– 2021.– 13 iyul.– S.7.;
Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayoAzərbaycan Respublikası Sinu sahəsində və istiqamətində atəşkəs rejilahlı Qüvvələrinin hərbi qulmini kobud şəkildə pozaraq mövqelərimizi
luqçularına “Azərbaycanın
ələ keçirmək məqsədilə artilleriya qurğulaMilli Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında:
rından istifadə etməklə həm mövqelərimizi
Azərbaycan Respublikası Pre- atəşə tutdu, həm də hücuma keçməyə cəhd
zidentinin Sərəncamı, 9 degöstərdi. Lakin görülən adekvat tədbirlər
kabr 2020-ci il //Azərbaycan
nəticəsində düşmənə ağır zərbə endirildi və
.– 2020.–10 dekabr.– S.1.
işğalçı itki verərək geri çəkildi. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Ordusuİnternetdə
nun mövqelərini ələ keçirməsi cəhdlərinin
https://president.az/
qarşısı qətiyyətlə alındı. Düşmən hücumuarticles/48680
nun qarşısını alarkən Azərbaycan Ordusuhttps://mod.gov.az/az/
nun 12 hərbi qulluqçusu - general-mayor
pre/36745.html
Polad Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev,
mayor Namiq Əhmədov, mayor Anar Novruzov, baş leytenant Rəşad Mahmudov, gizir İlqar Zeynallı, gizir Yaşar Babayev,
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi
qulluqçuları əsgər Elçin Mustafazadə,
Nazim İsmayılov, Xəyyam Daşdəmirov,
çavuş Vüqar Sadıqov, baş əsgər Elşad
Məmmədov şəhid oldu. Bu, Azərbaycan
Ordusunun general və digər yüksək
rütbəli zabitlərinin əsl vətənpərvərliyini,
cəbhənin ön xəttində döyüş tapşırıqlarını
ləyaqətlə yerinə yetməsini bir daha bütün
dünyaya nümayiş etdirdi. Tovuz döyüşləri
də Azərbaycanın hərb tarixinə zəfər döyüşü kimi daxil oldu. Döyüşlər bir daha

göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu düşmənin
hər cür təxribatlarının və gözlənilməz hücumlarının qarşısını qətiyyətlə almaqda çətinlik çəkmir. 100-dən çox hərbçisi
və onlarla hərbi obyektləri məhv edilən
Ermənistan silahlı bölmələrinin şəxsi
heyəti hətta səngərləri qoyub qaçdı.
Təcavüzkar Ermənistan cəbhədəki ağır
uğursuzluğunu xalqdan gizlədərək, hərbi
rəhbərliyin doğru olmayan məlumatlarını
yaydılar. Tovuz döyüşləri ölkəmizdə
xalq və Prezident, xalq və ordu birliyinin yenidən təcəssümünə çevrildi. Tovuz
döyüşləri Azərbaycanın hərbi qələbəsi
ilə bərabər, onun geosiyasi üstünlüyünü
də açıq şəkildə göstərdi. Belə ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
bir neçə üzvünün ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəkləməsindən sonra Türkiyə,
Pakistan, Ukrayna və hətta İtaliya kimi
ölkələr Azərbaycanın işğala məruz qaldığını bildirməklə kifayətlənmədilər, eyni
zamanda, ölkəmizə hər cür dəstək verə
biləcəklərini bildirdilər. Məhz ölkəmizə
bu xarici dəstəkdən sonra Ermənistan
cəmiyyətində ciddi xaos hiss olunmağa
başladı. Ermənistanın yüksək rütbəli zabiti Arkadi Ter-Tadevosyan İrəvandakı
“İmpuls 106.5 FM” radiosuna verdiyi müsahibəsində “Azərbaycan Ordusu bu döyüşlərdə öz hədəfinə çatdı. Onlar Ermənistanın bəzi hərbi obyektlərini
darmadağın etməklə bərabər, həm də bizim əsas hərbi obyektlərimizin bir çoxunun yerini təsbit etməklə gələcək
döyüşlərdə böyük üstünlüklər qazanmağı bacaracaqlar. Bu və ya digər ağır
nəticələrə görə deyə bilərəm ki, Tovuz
döyüşlərində Ermənistan ordusu məğlub
tərəfdir”, deyə açıq şəkildə bəyan etdi.
Tovuz döyüşlərində şəhid olan generalmayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar
Mirzəyevə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
adı verildi və onlar gələcək Vətən
müharibəsinin simvoluna çevrildilər.
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Ədəbiyyat
Azadə, G. 145 yaşlı mətbuatın
mükafatçıları: KİV-lə bağlı
verilən sərəncamlar ölkə başçısının mətbuata olan diqqət
və qayğısının göstəricisidir
/G.Azadə // Kaspi.– 2020.– 24
iyul.– S.7;
Əliyeva, A. “Əkinçi”dən
düşən işıq: 22 iyul - Milli
Mətbuat və Jurnalistika Günü
/A.Əliyeva //Türküstan.–
2018.– 21-30 iyul.– S.8-9;
Həsənov, H. Azərbaycan milli
jurnalistikası son əsryarımlıq
tariximizin canlı salnaməsidir:
22 iyul Milli Mətbuat və Jurnalistika Günüdür /H.Həsənov
//Xalq qəzeti.–2019.– 23
iyul.– S.9.
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Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü
1991
22 iyul - Azərbaycanda Milli Mətbuat
Günü kimi qeyd olunur. Dövrün görkəmli
ziyalısı Həsən bəy Zərdabinin 22 iyul
1875-ci ildə nəşr etdirdiyi “Əkinçi” qəzeti
ilə əsası qoyulmuş Azərbaycan milli
mətbuatı bütün dövrlərdə həqiqət carçısı
olmuş, cəmiyyəti düşündürən problemləri,
dövrün mütərəqqi ideyalarını əks etdirmiş, xalqımızın maariflənməsində, milli və bəşəri dəyərlərin təbliğində mühüm
rol oynamışdır. Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının formalaşmasında əsas rol
oynamış “Əkinçi”nin məqsədi fanatizmi, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı
elmə, maarifə, tərəqqiyə çağırmaq, onun
elmi-mədəni səviyyəsini yüksəltmək
olub. Çox ciddi senzura altında cəmi 56
nömrəsi çapdan çıxan “Əkinçi” qəzetinin
nəşrinə 1877-ci ildə qadağa qoyulmuşdur. Buna əsas səbəb kimi Rusiya-Türkiyə
müharibəsinin başlanması və qəzetin siyasi mövzulara da toxunması olub. XX
əsrin əvvəllərində mətbuat orqanları
Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının
əsas istiqamətverici qüvvəsini təşkil etmiş,
milli oyanış, milli özünüdərk proseslərinin
aparıcı vasitələrindən biri olublar. “Şərqirus”, “Həyat”, “Füyuzat”, “Təzə həyat”,
“Şəlalə”, “Açıq söz”, “Dirilik” və digər
qəzetlər xalqın milli özünüdərk hissinin formalaşmasına çalışıblar. Sovet hakimiyyəti
dövründə kommunist ideologiyasının
güclü təsiri altında fəaliyyət göstərsə də
Azərbaycan mətbuatı milli varlığını qoruyub saxlaya bilib, respublikanın ictimaisiyasi həyatında fəal rol oynamışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 iyul 1991-ci il tarixli fərmanı
ilə Azərbaycanın ilk milli qəzeti olan
“Əkinçi” qəzetinin birinci nömrəsinin
çapdan çıxdığı gün - 22 iyul Azərbaycan
jurnalistikası günü elan edilmişdir.
Müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra
Azərbaycanda KİV-lərin sayında önəmli
şəkildə irəliləyiş baş vermişdir. Ölkədə
informasiya texnologiyalarının inkişafı
Azərbaycan mətbuatını qlobal informasi-

ya şəbəkəsinin bir hissəsinə çevirmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1998-ci
il 16 avqust tarixli “Azərbaycan Respublikasında söz, düşüncə və informasiya
azadlığının təmin edilməsi tədbirləri haqqında” fərmanı ilə ölkədə kütləvi informasiya vasitələri üzərində senzura ləğv
edilib. Bu fərman kütləvi infromasiya
vasitələrinin sürətli inkişafına ciddi təkan
verməklə yanaşı, onların rasionallığının
artırılması sahəsində geniş Dövlət Proqramının əsas istiqamətlərini müəyyən edib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu ildə imzaladığı
sərəncamla Prezident yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondu (KİVİDDV) yaradılıb.
Ölkə prezidenti həmçinin, medianın inkişafının dəstəklənməsi, bu sahədə institusional quruculuq işlərinin davam etdirilməsi,
yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin
stimullaşdırılması məqsədilə 2021-ci il
yanvar ayının 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi
İnformasiya
Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun əsasında
Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) yaradılmışdır.
Milli özünüdərkin bərqərar olmasında,
vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında,
milli və ümumbəşəri dəyərlərin təbliğində
müstəsna rol oynamış Azərbaycan mətbuatı
xalqımızın azadlıq və müstəqillik uğrunda
mübarizəsinə öz böyük töhfəsini vermişdir. Yarandığı 147 il ərzində Azərbaycan
milli mətbuatı zəngin və mənalı bir inkişaf yolu keçmişdir. Azərbaycan xalqının
qədim ədəbi və mədəni irsə malik olması, Şərq və Qərb sivilizasiyasının qovuşduğu məkanda formalaşmış mədəniyyəti
demokratik milli mətbuatın gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.
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Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü (01.08.2001)
Azərbaycan Kinosu Günü (02.08.2000)
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü (05.08.1996)
Azərbaycanda Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı
Günü (18.08.2000)
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü və İpək Yolu üzərində
yerləşən ölkələrin musiqisi günü (26.08.2010)
Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər Bayramı Günü (30.08.1936)

         ŞUŞA - 270 il

Mən əminəm ki, Şuşa işğaldan azad olunacaq və Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi
də öz xalqına qayıdacaq.
							
Heydər Əliyev ,
Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri
Təxminən 40 il bundan əvvəl, bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən isə o tərəfdə
durmuşdum. Şaxtalı-qarlı havada Vaqifin məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra
1982-ci il iyulun 29-da atamla bərabər ikinci dəfə Şuşaya gəlmişdim. O vaxt Vaqif Poeziya Günləri keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə Vaqifin məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. Vaqif Poeziya Günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi. Bu
gün mənim 59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu, təsadüfdür. Ancaq mən
hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna var, tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və biz yenidən nəfəs almağa başlamışıq.
							
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1982-ci ildə (29 iyul – 3 avqust) əsası qoyulan və 1991-ci ilədək ənənəvi
keçirilən Vaqif Poeziya Günləri 30-31 avqust 2021-ci il tarixində Heydər
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə otuz illik fasilədən sonra yenidən azad Şuşada, böyük şairin ruhunun dolandığı doğma məkanda bərpa edilib.
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Şairə Natəvan Xurşidbanu Mehdiqulu xan qızının (15.08.1832-02.10.1897)
аnаdаn оlmаsının 190 illiyi......................................................................................526
Хаlq şаiri Dilbаzi Mirvаrid Paşa qızının (19.08.1912-12.07.2001)
аnаdаn оlmаsının 110 illiyi.......................................................................................527
Şair, publisist Nəsibov Davud Məcid oğlunun (Davud Nəsib)
(25.08.1942-26.03.2003) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi...............................................528
Əməkdar incəsənət xadimi, şair, dramaturq Hümmətov İsgəndər Məhəmməd
oğlunun (İsgəndər Coşqun ) (31.08.1927 – 10.12.1996) anadan olmasının 95 illiyi

Musiqi. Opera. Balet
Xalq artisti, skripkaçı və dirijor, Qəniyev Sərvər Soltan oğlunun
(05.08.1937 –05.09.2010) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi.............................................529
Xalq artisti, xanəndə Quliyeva Qəndab Həbib qızının
(10.08.1947/1949-26.06.2017) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Xalq artisti Bayramova Aygün Əliqulu qızının (13.08.1967)
anadan olmasının 55 illiyi
Xalq artisti, xanəndə Qasımov Alim Həmzə oğlunun (14.08.1957)
аnаdаn оlmаsının 65 illiyi........................................................................................530
SSRİ Хаlq аrtisti Mаqоmаyеv Müslüm Məhəmməd oğlunun
(17.08.1942-25.10.2008) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi...............................................531
SSRİ Хаlq аrtisti, dirijоr Hаcıbəyоv-Tаğızаdə Niyazi Zülfüqar
oğlunun (Niyаzi) (20.08.1912-02.08.1984) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi..................532

Teatr. Kino
Xalq artisti, teatr rejissoru Nemətov Azər Paşa Zəfər oğlunun
(13.08.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi...................................................................533
Əməkdar artist Dadaşova Kübra Məmmədağa qızının
(31.08.1957-12.02.2017) anadan olmasının 65 illiyi

Milli Qəhrəmanlar

520

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Ehtiram İsrayıl oğlunun
(01.08.1972) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi...................................................................534
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Rövşən Nəriman oğlunun

(30.08.1972-14.06.1992) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi...............................................535
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Nəcəfov Yunis İsa oğlunun
(31.08.1967-24.08.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...............................................536

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
Baş leytenant Abdullayev Elşən Sabir oğlunun (01.08.1992-09.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................537
MAHHXHQ Əsgər Xəlilzadə Əmrah İnqilab oğlunun
(01.08.1997-26.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................537
Gizir Çobanov Orxan Zahid oğlunun (02.08.1997-29.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................538
Əsgər Bayramov Aydın Mətləb oğlunun (02.08.1997- 09.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................538
MAHHXHQ baş çavuş Musayev Alik Rafiq oğlunun
(07.08.1987-02.10.2020) anadan olmasının 35 illiyi...............................................539
Əsgər Mustafayev Elvin Fuad oğlunun (07.08.1997-2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................539
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Elkiyar Abdulla oğlunun
(07.08.1992-30.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................540
Baş leytenant Kərimov Tərlan Daşqın oğlunun (08.08.1992-01.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................540
Əsgər Tağıyev Əli Aydın oğlunun (08.08.1997- 13.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................541
Polkovnik-leytenant Ramaldanov Babək Meyvəddin oğlunun
(09.08.1982-16.10.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................542
Əsgər Cabarzadə Cavid Qorxmaz oğlunun (10.08.1997- 24.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................542
MAHHXHQ kiçik çavuş Əsədov Anar Rafiq oğlunun
(10.08.1982-29.09.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................543
Əsgər Astanlı İqbal İlqar oğlunun (10.08.1997-29.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................543
Gizir Azayev Sadiq Xubyar oğlunun (11.08.1992- 02.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................544
MAHHXHQ Əsgər Tağıyev Elzamin Eyvaz oğlunun
(11.08.1992-09.11.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................544
Leytenant Yusifov Əli Suləddin oğlunun (14.08.1997-03.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................545
Əsgər Mütəllimzadə Ağacavad Ələsgər oğlunun
(14.08.1997-22.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................545
Gizir Məmmədov Emin Vətən oğlunun (15.08.1992- 27.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................546
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MAHHXHQ Əsgər Rüstəmov Əli Yağınəli oğlunun
(15.08.1992-09.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................546
Baş leytenant Əyyubov Ceyhun Savalan (16.08.1992-27.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................547
Baş leytenant Qasımov Şöhrət Şakir oğlunun (16.08.1992-29.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................547
MAHHXHQ kiçik çavuş Nadirov Samir Əli-Səttar oğlunun
(16.08.1992-15.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................548
Mayor Zamanov Sənan Qahir oğlunun (17.08.1987- 01.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................548
Əsgər Abbasov Pünhan Nəsir oğlunun (17.08.1997- 17.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................549
Əsgər Rüstəmov Aydın Elxan oğlunun (17.08.1997- 07.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................549
Əsgər Əliməmmədov Elçin Mehman oğlunun (18.08.1997-18.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................550
Əsgər Əliyev Saleh Namiq oğlunun (18.08.1992-15.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................550
Əsgər İsmayılov Səxavət Sabir oğlunun (19.08.1997-07.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................551
Əsgər Həsənzadə Əbülhəsən Mirzə oğlunun (20.08.1997-04.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................551
MAHHXHQ Əsgər Məlikzadə Fərhad Nadir oğlunun
(20.08.1997-05.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................552
Əsgər Ağaməmmədov Xəyal Salam oğlunun (23.08.1992-07.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................552
Əsgər Alışov Samir Cəlil oğlunun (23.08.1997-24.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................553
Əsgər Hacızadə Ceyhun İfrayıl oğlunun (23.08.1992-07.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................553
Əsgər Əhədzadə İmaməli Şəvəqqət oğlunun (24.08.1997-28.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................554
Əsgər Rəhimli Elcan Ədalət oğlunun (26.08.1992-18.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................554
Əsgər Qədirli Elnur Rəcəb oğlunun (27.08.1997-2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................555
Gizir Rəşidov Ziyəddin Arzu oğlunun (28.08.1997-30.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................555
MAHHXHQ çavuş Hüseynov Əzəmi Əli oğlunun (29.08.1992-08.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................556
Gizir Məmmədov Natiq Sahib oğlunun (30.08.1997- 31.10.2020)
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anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................556
Əsgər Səmədov Hüseyn Müşviq oğlunun (30.08.1997-08.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................557
MAHHXHQ Əsgər Rufullayev Rasim Yadigar oğlunun
(31.08.1997-07.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................557

Siyasət. Hərbi iş
Cənubi Аzərbаycаn dеmоkrаtik hərəkаtının rəhbəri Səttаrхаn Hаcı Həsən
оğlunun (15.08.1867-09.11.1914) аnаdаn оlmаsının 155 illiyi...............................558
Əməkdar mühəndis, dövlət xadimi Seyidov Həsən Neymət oğlunun
(16.08.1932-08.12.2004) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi...............................................559
Cənubi Azərbaycan inqilabi hərəkatının görkəmli xadimi (Cavadzadə)
Pişəvəri Seyid Cəfər Mir Cavad oğlunun (26.08.1892-11.06.1947) .......................560
аnаdаn оlmаsının 130 illiyi

Tarix
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Quliyev Əlövsət
Nəcəfqulu oğlunun (23.08.1922-06.11.1969) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi .............561

Fəlsəfə. İqtisadiyyat
Əməkdar elm xadimi, professor, psixoloq-alim Əlizadə Əbdül Əli oğlunun
(16.08.1932-22.02.2015) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi...............................................562

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Əməkdar mədəniyyət işçisi, ictimai xadim jurnalist, kino xadimi Seyidzadə Bağır
Mirqasım oğlunun (09.08.1912–24.03.1968) anadan olmasının 110 illiyi..............563
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, professor Hacıyev Aqil Cəfər Xəndan oğlunun
(10.08.1947-14.02.2019) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi...............................................564
Əməkdar elm xadimi, Filologiya elmləri doktoru, professor Pаşаyеv
Qəzənfər Məmməd oğlunun (27.08.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi....................565
Akademik, şərqşünas-alim Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlunun
(27.08.1942-13.10.2019) аnаdаn оlmаsının 80 illiyi...............................................566

Coğrafiya. Geologiya
Akademik İsmayılzadə Arif Cəfər oğlunun (14.08.1937-09.04.2020)
anadan olmasının 85 illiyi........................................................................................567
Akademik Salayev Sübhi Haşım oğlunun (19.08.1927-09.06.1990)
anadan olmasının 95 illiyi........................................................................................568
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Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya

Fizika elmləri doktoru, professor Abbasova Adilə Ziyat qızının
(03.08.1942) anadan olmasının 80 illiyi...................................................................569

Kimya. Biologiya. Tibb
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Əzizov İbrahim Vahab oğlunun anadan
olmasının (05.08.1947) 75 illiyi...............................................................................570
Professor, Əməkdar elm xadimi Mirsəlimov Mirmehdi Mirmövsüm
oğlunun (11.08.1897-05.03.1957) аnаdаn оlmаsının 125 illiyi
Əməkdar həkim, professor Bayişeva-Zeynalova Güləndam
Mühəmmədcanovnanın (15.08.1902-01.19.1981) anadan olmasının 120 illiyi
AMEA-nın müxbir üzvü Abasov İsmayıl Teymur oğlunun
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Ağır atletika üzrə SSRİ idman ustası Cəbrayılov Tofiq Əli oğlunun
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Peşə Bayramı Günü (18.08.2000)............................................................................576
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AVQUST

Milli ədəbiyyat

190
15 illiyi

Ədəbiyyat
Qarabağlı, A. Azərbaycanın
qarqar uruqları və amazonlar
/ Aydın Qarabağlı; elmi red.
M.Təkləli; red. H.Həsənov.–
Bakı: Mütərcim, 2015.– 384
s.;
Neçin gəlməz: Toplu / Xurşidbanu Natəvan; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi; tərt. ed.
M.Çəmənli; elmi red. və ön
sözün müəl. P.Əlioğlu.– Bakı:
Təhsil, 2012.– 159 s.;
Axundova, M. Xurşidbanu
Natəvan haqqında eşitdiklərim
/ Mehparə Axundova // 525ci qəzet.–2020.– 14 noyabr.–
S.18;
Əliyev, Z. Xan qızının rənglər
aləmi / Ziyadxan Əliyev //
Kaspi.–2020.– 18-20 iyul.–
S.16; Xan qızı Natəvanın
övladları-Keşməkeşli həyat
salnaməsi / Vüqar Tofiqli //
Türküstan.– 2020.– 15-21
sentyabr.– S.24.
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Xurşidbanu Natəvan
1832-1897
Xurşidbanu Natəvan Mehdiqulu xan qızı 1832-ci il avqust ayının 15-də Şuşada anadan olmuşdur.
Xurşidbanu ailənin yeganə övladı,
həm də Qarabağ xanlığının sоnuncu
vərəsəsi оlduğu üçün, оnu sarayda “Dürrü yekta” (Tək inci), el arasında isə “Xan qızı” deyə çağırırdılar.
Natəvan ilk təhsilini evdə almış, Şərq
dillərini öyrənmiş, Firdovsi, Nizami,
Sədi, Nəvai, Füzuli və s. klassiklərin
əsərlərini
dərindən
oxumuşdur.
O, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
xüsusi yeri olan görkəmli sənətkardır.
Yaradıcılığa ənənəvi Şərq mövzu və janrlarında şeirlərlə başlamışdır. Qəzəllərində məhəbbət, təbiət
gözəllikləri (“Gülüm”, “Qərənfil” və
s.) tərənnüm olunur. Əsərləri dərin
səmimiyyəti, incə lirizmi ilə seçilir. Yüksək sənətkarlıq nümunəsi olan
şeirlərində təkrir, qoşma, rədif, məcaz
və s. bədii vasitələrdən məharətlə
işlədərək, şeirlərinin bədii təsirinin
daha da güclənməsinə səbəb olmuşdur.
Dərin biliyə malik olan, xüsusən
ədəbiyyata yüksək qiymət verən, özü
də şeirlər yazan Natəvan 1872-ci ildə
Şuşada “Məclisi-üns” adlı şairlər birliyi yaratmış, 2 ildən çox həmin məclisin
rəhbəri olmuş və onun maliyyə xərclərini
ödəmişdir. Azərbaycanın, əsasən də
Qarabağın ən tanınmış şair və ziyalılarını bir yerə toplayan, dərin ədəbi
mübahisələr aparan bu ədəbi məclis
bir çox tanınmış şair və yazıçıların
yetişməsində müstəsna rol oynamışdır.
1858-ci ildə Qafqaza səyahətə çıxmış
məşhur fransız yazıçısı A.Düma ilə Bakıda görüşmüş, öz əl işləri ilə bəzədilmiş

Şairə

tütün qabını ona hədiyyə etmişdir.
Xurşidbanu Natəvan zəmanəsinin
görkəmli şəxsiyyətlərindən olmuş,
təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Zaqafqaziyada xeyirxahlığı ilə tanınmışdır. O, kasıblara əl tutmuş, 1873cü ildə sudan korluq çəkən Şuşaya su
kəməri çəkdirmişdir. Bu su kəməri
“Xan qızı bulağı” adı ilə məşhurdur.
X.Natəvan həm də istedadlı rəssam
olmuşdur. Onun bədii tikmələri, “Gül
dəftəri” (1886) adlı albomundakı
rəsmlər buna sübutdur. Natəvan haqqında Azərbaycanın Xalq artisti, tanınmış bəstəkar professor V.Adıgözəlov
“Xan qızı Natəvan” operasını yazmışdır. M.Rahimin “Natəvan” poeması şairəyə həsr olunmuşdur.
Xurşidbanu
Natəvan
1897-ci
ildə vəfat etmiş, Ağdamın “İmarət”
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Ömər
Eldarovun
Natəvanın
şərəfinə ucaltdığı heykəl Bakının mərkəzini bəzəyən ən gözəl
abidələrdəndir. 2016-cı il fevral ayının 18-də Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə Belçika Krallığının Vaterlo şəhərində Xurşidbanu Natəvanın
abidəsinin açılış mərasimi olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Xurşidbanu
Natəvan Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən
müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

AVQUST

Milli ədəbiyyat
110 Mirvarid Dilbazi
illiyi 1912-2001
19

Ədəbiyyat
Dilbazi, M. Danışılmamış nağıllar: [məktəb yaşı çatmamış
uşaqlar üçün] / Mirvarid Dilbazi; red. R.Hacıyev; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.– Bakı: [s.n.],
2016.– 20 s.; Dilbazoğulları (Dilbazilər): şəcərə : XVIIXXI yüzillər : [buklet] / [tərt.
ed. İ. B. Umudlu; dizayn M.
Bəhmən].– [Bakı]: [Apostroff], [2017].– 1 qatlanmış
v. (16) s.; Dilbazi, M. İftixar
duyğusu / Mirvarid Dilbazi //
Kredo.–2019.– 18 aprel.– S.1;
Mirvarid Dilbazi: Biblioqrafik göstərici / Azərb.
SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad.
Azərb. Dövlət Kitabxanası; tərt. H.Həmidova;
red. Ə.Əfəndiyev; ixtisas
red. T.Ağamirova.– Bakı:
M.F.Axundov kitabxanası, 1990.– 130 s.; Əfəndiyev,
E. “Mirvarid-hicran daşıdır...”: Oxucusu ilə bir yerdə
olan şairə / Əfəndiyev Elçin
// Ədəbiyyat qəzeti.–2020.–
14 noyabr.– S.8-10; Nasir, Ş.
“Öz içindən yanan bir ocağam
mən” / Şəfəq Nasir // Respublika.– 2019.– 20 avqust.– S.3.

Mirvarid Dilbazi 1912-ci il avqust ayının 19-da Azərbaycanın Qazax mahalının Xanlıqlar (indiki Musaköy) kəndində anadan olmuşdur.
Orta təhsilini Bakıda Qızlar seminariyasında (1927), ali pedaqoji təhsilini
isə APİ-nin (indiki Azərbaycan
Dövlət Pedoqoji Universiteti) dil və
ədəbiyyat fakültəsində almışdır (1932).
Əmək fəaliyyətinə Bakı və Qubada
müəllim kimi başlamışdır. 1934-1938ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (indiki AMEA) Əlyazmalar
fondunda
şöbə
müdiri,
19381940-cı illərdə Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatında tərcüməçi işləmişdir.
M.Dilbazi ədəbi yaradıcılığa 1927-ci
ildə “Oktyabr alovları” adlı məcmuədə
dərc olunmuş “Qadınların hürriyyəti”
şeiri ilə başlamışdır. 1934-cü ildə “Bizim səsimiz” adlı ilk kitabı dərc olunmuşdur. M.Dilbazi ilk şeirindən xalqının zəngin tarixi keçmişini, xalqlar
dostluğunu, sülhü və əmin-amanlığı,
azadlıq uğrunda mübarizəni və qadın
azadlığını tərənnüm etmişdir. Bu baxımdan “Vətənə məhəbbət” (1949),
“Əlcəzair qızı” (1963), “Yasəmən
fəsli” (1976) şeir kitabları şairənin arzu
və istəklərini geniş şəkildə tərənnüm
edir. M.Dilbazinin 1970-1980-cı illərdə
“Bənövşələr üşüyəndə” (1970), “Ana
qanadı” (1972), “Dağ çiçəyi” (1977),
“Seçilmiş şeirlər” (1979), “Çiçəkdənçiçəyə” (1991), “Seçilmiş əsərləri”
(2004) şeir kitabları çap olunmuşdur.
M.Dilbazi həmçinin uşaqların və

Şairə
yeniyetmələrin də sevimli şairəsidir.
Məhz ona görə də, yazıçı yaradıcılığının böyük bir qismini onlara həsr etmişdir. Şairə ədəbi yaradıcılıq yolunda tərcüməçiliklə də məşğul olmuş,
Evripidin “İppolit” pyesini, Nizaminin, Puşkinin, Mixalkovun, Nəvainin,
Seretelinin, Tixonovun və b. əsərlərini
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
M.Dilbazi Azərbaycan ədəbiyyatı və
incəsənəti ongünlüyündə, Ümumittifaq miqyasında simpozium, müşavirə
və görüşlərdə fəal iştirak etmişdir.
Dəfələrlə
SSRİ
Yazıçılarının
qurultayı-na nümayəndə və Bakı
Sovetinə deputat seçilmişdir. 1949-cu
ildə Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin
üzvü olmuşdur. M.Dilbazinin yazıçı
əməyi dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. O, iki dəfə
“Şərəf nişanı” və “Qırmızı Əmək
Bayrağı”, “İstiqlal” ordenləri ilə, beş
medalla, Azərbaycan SSR Ali Soveti
Rəyasət heyətinin Fəxri fərmanı ilə
təltif olunmuşdur. 1967-ci ildə
Azərbaycan SSRİ-nin “Əməkdar
mədəniyyət işçi-si”, 1979-cu ildə
Azərbaycan SSR-in ilk qadın “Xalq
şairəsi” fəxri adlarına və 1986-cı ildə
Azərbaycan
SSRİ-nin
Dövlət
Mükafatına
layiq
görülmüşdür.
Mirvarid Dilbazi 2001-ci il iyul ayının
12-də vəfat etmiş, Bakıda dəfn
olunmuşdur.
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Milli ədəbiyyat
80
Davud Nəsib
illiyi 1942-2003

Ədəbiyyat
Nəsib, D. Ata laylası: şeir
və poemalar / Davud Nəsib;
red. H. Eldarova; dizayner R. Əlimuradov.– Cild
2.– Bakı: Sabah, 2013.– 604
s.; Nəsib, D. Cavanşir: tarixi roman / Davud Nəsib; red.
B. Qaraca.– Bakı: [Zərdabi],
2019.– 539, [5] s.; Xəlizadə, F.
Mənzil uzaq, yol uzun / Flora Xəlilzadə // Kaspi.–2018.–
25 dekabr.– S.15.; Paşayev,
Q. Dinclik vermir xatirələr
/ Qəzənfər Paşayev// 525-ci
qəzet.– 2019.– 28 mart.– S.7;
Rəşid, M. Davud Nəsibi heç
vaxt unutmaram.../ Mina
Rəşid // Ədəbiyyat qəzeti.–
2019.– 24 avqust.– S.13.
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Davud Məcid oğlu Nəsibov (Davud
Nəsib) 1942-ci il avqust ayının 25-də
Azərbaycanın Qazax rayonunda anadan
olmuşdur. Orta təhsilini Qazax şəhər
2 saylı orta məktəbində, ali təhsilini
isə 1959-1963-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
kitabxanaçılıq fakültəsində almışdır. 1966-1969-cu illərdə Azərbaycan
SSR Dövlət Televiziya və Radio
Verilişləri Komitəsində incəsənət redaksiyasında redaktor işləmişdir.
Ədəbi fəaliyyətinə 1956-cı ildə
“Qalibiyyət bayrağı” (Qazax rayonu)
qəzetində dərc edilən “Mənim doğma
çayım - mənim Kür çayım” adlı ilk şeiri ilə başlayan Davudun o zaman 14
yaşı var idi. Həmin vaxtdan fəal poetik
yaradıcılıqla məşğul olmuş, 60-cı ilin
əvvəllərindən əbəbi-ictimai mühitdə
tanınmağa, istedadlı şair kimi nüfuz
qazanmağa başlamışdır. Azərbaycan
poeziyasında böyük hadisələrin meydana çıxdığı, üslub axtarışlarının
genişləndiyi 60-cı illərdə şairin “Gözüm səni axtarır” (1966), “Dağlar danışsaydı” (1969) kitabları nəşr olunmuşdur. 1974-cü ildə Moskvada “Sovetski
pisatel” nəşriyyatı tərəfindən “Anama
məktublar”, 1981-ci ildə isə “Ocaq
daşları” şeirlər kitabları çap edilmişdir.
Moskvada, SSRİ Yazıçılar İttifaqı
nəzdində olan ikiillik ali ədəbiyyat kursunu bitirdikdən sonra (1971-1972) Bakıya qayıtmış, “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, təsviri
sənət şöbəsinin müdiri işləmiş, sonra

Şair
Poeziya şöbəsinə rəhbərlik etmiş, ömrünün sonuna qədər burada çalışmışdır.
N.Davud 1978-1980-ci illərdə Macarıstan Xalq Respublikasında yaradıcılıq ezamiyyətində olmuş və macar
şairi Mikloş Radnotinin şeirlər kitabını Azərbaycan dilinə çevirmişdir. Birbirinin ardınca nəşr edilən “Dağlar danışsaydı” (1969), “Məhəbbət yolları”
(1973), “Ürək sözsüz danışır” (1976),
“Ümid qatarı” (1979), “Azərbaycan
bayatısı” (1984), “Dünya bir körpüdür” (1987) şeirlərdən və poemalardan
ibarət kitabları oxucular tərəfindən böyük rəğbət qazanmışdır. 1991-ci ildə
Davud Nəsibin müxtəlif illərin yaradıcılıq nümunələri daxil edilmiş sonuncu “Karvan gedir” adlı şeirlər kitabı çap olunmuşdur. 90-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycanın düşdüyü
o ağır şəraiti özündə əks etdirən tarixi araşdırmalarının nəticələri olaraq
şairin 2000-ci ildə “Cavanşir”, 2001ci ildə isə “Cavanşirsiz məmləkət”
tarixi romanları nəşr edilmişdir.
1969-cu ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan D.Nəsib
1984-cü ildə Azərbaycan komsomolu
mükafatı laureatı, 1986-cı ildə Ümumittifaq komsomolu mükafatı laureatı
olmuşdur. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanına,
Ümumittifaq və Azərbaycan Lenin Komsomolu Gənclər İttifaqının
Fəxri Fərmanlarına layiq görülmüşdür.
Davud Nəsib 2003-cü il mart ayının 26-da vəfat etmişdir.
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Musiqi. Opera. Balet
85
Sərvər Qəniyev
illiyi 1937-2010

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Görkəmli musiqiçinin xatirəsi anıldı / Savalan Fərəcov // Mədəniyyət.–
2018.– 28 dekabr.– S.1, 2;
Sultanova, M. Dünyanı heyran
edən istedad: Elvin Qəniyev:
“Babam Sərvər Qəniyev
dünyaşöhrətli skripkaçı idi,
mən də onun sənət yolunu davam etdirmək istəyirəm” /
Mehparə Sultanova // Ekranefir.–2011.– 15 aprel.– S. 10.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Sərvər_Qəniyev

Sərvər Soltan oğlu Qəniyev 1937ci il avqust ayının 5-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini Konservatoriya nəzdindəki onillik musiqi
məktəbini skripka aləti üzrə almışdır.
Hələ gənc ikən Sərvər Qəniyev
Niyazinin rəhbərlik etdiyi Üzeyir
Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik Orkestri ilə birlikdə çıxış edərək, musiqi
ictimaiyyətinin rəğbətini qazanmışdır.
Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasına (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) daxil olan musiqiçi ikinci kursdan etibarən peşəkar musiqi təhsilini Pyotr Çaykovski adına
Moskva Dövlət Konservatoriyasında
skripka ustası Sıqanovun sinfində davam etdirmişdir. 1960-cı ildə konservatoriyanı bitirdikdən sonra aspirantura üzrə öz təhsilini davam etdirmişdir.
S.Qəniyev 1963-cü ildə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) müəllim və Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasının solisti kimi çalışmağa başlamışdır. 1965-ci ildə Sərvər
Qəniyevin təşəbbüsü ilə konservatoriyanın nəzdində simli kvartet yaradılmış və
1979-cu ildən bu kvartet filarmoniyanın
nəzdində uğurla fəaliyyət göstərmişdir.
S.Qəniyev 1971-1979-cu illərdə
Qahirə Konservatoriyasında simli alətlər
kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmiş
və eyni zamanda Qahirə simfonik orkestri ilə müxtəlif Avropa ölkələrində
qastrol səfərlərində olmuşdur. Onun
Misirdə yetişdirdiyi tələbələr bu ölkənin

Skripkaçı və dirijor
müxtəlif
musiqi
kollektivlərində
müvəffəqiyyətlə çalışırlar.
Azərbaycana qayıdandan sonra
musiqiçi zəngin konsert proqramları ilə çıxış etməklə yanaşı, Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının professoru və kafedra müdiri vəzifəsini tutmuşdur. 1991-ci ildən ömrünün
sonunadək o, Türkiyənin Bilkənd Universitetinin skripka kafedrasının professoru, kamera və simfonik orkestrinin bədii rəhbəri və dirijoru olmuşdur.
S.Qəniyev ifaçılıq sənətini pedaqoji fəaliyyətlə uğurla tamamlayan
sənətkar
kimi
musiqiçi kadrların yetişdirilməsində də
nailiyyətlər əldə etmişdir.
Musiqi sənəti sahəsindəki xidmətlərinə görə Sərvər Qəniyev 1967-ci
ildə “Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar
artist”, 1982-ci ildə “Azərbaycan SSRnin “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Sərvər Qəniyevin
yaradıcılığı
Azərbaycan
dövləti
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, 2007-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Sərvər Soltan oğlu Qəniyev 2010cu il sentyabr ayının 5-də 74 yaşında
vəfat
etmişdir.
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65
Alim Qasımov
illiyi 1957
14

Ədəbiyyat
Qasımov, A. Azərbaycanı dünyaya sevdirən “qızıl səs”:
Həmsöhbətimiz Xalq artisti Alim Qasımovdur / Alim
Qasımov; müsahibəni apardı
Ə. Bayramov // Xalq qəzeti.–
2017.– 8 yanvar.– S.7; Qasımov, A. Onu hamımız - bütün
Şirvanlılar qorumalıyıq / Alim
Qasımov // Kredo.– 2019.– 11
yanvar.– S.11; Məmmədova,
A. “Monoton yaşamağı
sevmirəm”: Alim Qasımov
sadə insan həyatı yaşadığını
düşünür / Aynurə Məmmədova
// Kaspi.– 2016.– 7 sentyabr.–
S.13.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2017/
yanvar/522756.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Alim_Qasımov
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Alim Həmzə oğlu Qasımov 1957-ci
il avqust ayının 14-də Şamaxı rayonunun Nabur kəndində anadan olmuşdur.
Valideynləri onun musiqiyə və xüsusilə
muğama olan istedadını uşaqlıqdan
bilsələr də ona musiqi təhsili verməyə
imkanları olmamışdır. Alim Qasımov ilk musiqi təhsilini 1978-1980-ci
illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində (indiki BMA tərkibində
Musiqi Kolleci) xanəndə Ağaxan Abdullayevin muğam sinfində almışdır.
Təhsil illərində Seyid Şuşinski, Hacıbaba Hüseynov və Azərbaycanın
digər görkəmli xanəndələrinin muğam
ifaçılığı ənənələrini mənimsəyərək,
özünəməxsus
dəsti-xəttini
yarada bilmişdir. 1983-1989-cu illərdə
M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunda (indiki ADMİU) təhsilini davam etdirmişdir.
Geniş diapazona malik səsinə və ifa
manerasına görə bir çox xanəndələrdən
fərqlənən A.Qasımov 1986-cı ildə,
25 yaşında ikən Cabbar Qaryağdıoğlu adına Xanəndələrin I Respublika müsabiqəsində iştirak etmiş
və qalib olmuşdur. 1989-cu ildə o,
tarzən Bəhram Mansurovla birgə çıxışlara başlamışdır ki, bu da onun
üçün əsl sənət məktəbi olmuşdur.
Səhnə fəaliyyətində ən dəyərli
uğurlardan biri də 1989-cu ildə
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında Məcnun rolunda çıxış etməsi
olmuşdur. 1990-cı ildən Azərbaycan
Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti
olan xanəndə bu teatrın səhnəsində muğam operalarında Məcnun, Kərəm, Aşıq
Qərib obrazlarını məharətlə yaratmışdır.

Xanəndə
A.Qasımov 1997-ci ildə Avropa
Türk İslam Birliyinin, 1999-cu ildə
Beynəlxalq IMC UNESCO Musiqi mükafatlarını almışdır. Onun səsi
“ən ecazkar səs” tituluna layiq görülmüşdür. Muğam ifası ilə Fransa, İngiltərə, Almaniya, Belçika,
İspaniya, Braziliya, Honq Konq, Yaponiya, İran və Amerika Birləşmiş
Ştatları kimi ölkələrdə konsertlərlə
çıxış edən sənətçi, bütün dünyaya
Azərbaycan muğam sənətini tanıdaraq,
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya
yayılması üçün böyük bir rol oynayır.
Sənətçi bir çox nominasiyalara layiq
görülmüşdür. A İordaniyanın Əmman
şəhərində yerləşən Kral İslam Strateji Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən
tərtib olunan “Dünyanın ən nüfuzlu 500 müsəlmanı” kitabının siyahısının 2009-cu ildən 2019-cu ilə qədər
olan variantlarına daxil edilmişdir.
2007-ci il avqust ayında Alim Qasımovun 50 illik yubileyi münasibətilə
Natəvan Faiqin “Alim Qasımov fenomeni” adlı kitabı işıq üzü görmüşdür.
Onun səsi yazılmış disklər xaricdə
böyük tirajla yayılıb. Musiqi albomları ən çox Fansada satılır. A.Qasımov
bu ölkədə Qrand Prix du Disque mükafatına layiq görülüb. Fransanın
“Le monde” qəzeti onu “ən nadir
səs”, ABŞ-ın “The New York Times”
qəzeti isə “Azərbaycan möcüzəsi” adlandırmışdır. Xanəndə 1993-cü ildə
“Xalq artisti” fəxri adına, 2007-ci
ildə “Şöhrət” ordeninə, 2014-cü ildə
Heydər Əliyev Fondunun “Qızıl çinar”
beynəlxalq mükafatına, 2017-ci ildə
“Şərəf” ordeninə layiq görülmüşdür.
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Müslüm Maqomayev
illiyi 1942-2008
17
Müğənni və bəstəkar

Ədəbiyyat
Магомаев, М. “Живут во мне
воспоминания” / Муслим
Магомаев; [вед. ред. М. П.
Николаева].– Москва: АСТ,
cop. 2018.– 321 с.; Azəri, L.
Serb aktyor Müslüm Maqomayev obrazında / Lalə Azəri
// Mədəniyyət.–2019.– 20 fevral.– S.8; Seyidzadə, T. Müslümün yaradıcılığı unudulmaz sənət abidəsidir: Bu
gün SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 76 illiyi tamam olur / Tofiq Seyidzadə
// Azad Azərbaycan.–2018.–
17 avqust.– S.7; М.Магомаев
не смог избавиться от
вредной привычки-первый
администратор певца //
Неделя.–2019.– 23 августа.–
С.19.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/az_azerbaycan/2018/
avqust/602560.jpg

Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev 1942-ci il avqust ayının 17-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O,
böyük sənətkar Ü.Hacıbəylinin sənət
dostu, bəstəkar Müslüm Maqomayevin
nəvəsidir. İlk musiqi təhsilini A.Zeynallı
adına musiqi məktəbinin (indiki BMA
tərkibində Musiqi Kolleci) fortepiano
sinfində almışdır. Onun gözəl səsə malik olduğunu görən müəllimləri 1956-cı
ildə Müslümü vokal sinfinə keçirmişlər.
14 yaşında Dənizçilər klubunda çıxış
edən Müslüm ilk uğurunu qazanmışdır.
1962-ci ildə maestro Niyazinin tövsiyəsi ilə tələbə və gənclərin
Helsinkidə keçirilən VII Ümumdünya
Festivalında çıxış edən Müslüm mükafatla qayıtmış və bir müğənni kimi
özünü tanıtmışdır. İlk solo konserti 1963-cü ildə Çaykovski adına konsert zalında baş tutmuş və həmin ildən
o, Azərbaycan Dövlət Opera və Balet
Teatrının solisti olmuşdur. 1964-1965ci illərdə M.Maqomayev “La Skala” Milan Teatrında təcrübə keçmişdir.
Azərbaycan
xalqının
musiqi ənənələrinin qorunub saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində
M.Maqomayevin yaratdığı və rəhbərlik
etdiyi Azərbaycan Dövlət Estrada Simfonik Orkestri mühüm rol oynamışdır.
Hələ 22-23 yaşlarında şöhrəti dünyanı
dolaşan M.Maqomayev bir çox operalarda ifa etdiyi partiyalara öz möhürünü vurmuş, “Sevilya bərbəri”ndə Fiqaro partiyası ona geniş şöhrət gətirmiş,
“Koroğlu” (Ü.Hacıbəyli), “Şah İsmayıl” (M.Maqomayev), “Toska”
(C.Puççini), “Aleko” (S.Raxmaninov)
və s. operalarda ifa etdiyi ariyalar tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanmışdır.
1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasında (indiki Bakı
Musiqi
Akademiyası)
Şövkət
Məmmədovanın vokal sinfini bitirmişdir. M.Maqomayev Sopot (1969,
I mükafat) və Kannda (1969, “Qı-

zıl val”) keçirilən beynəlxalq mahnı
müsabiqələrinin laureatı olmuş, milyonlarla satılan disklərinə görə “Qızıl
val”ı buraxılmışdır. Onun repertuarında
600-a qədər əsər var. İfaçılıq sənəti ilə
bərabər, müğənni həm də gözəl mahnılar
müəllifi idi. Onun Xalq şairi N.Xəzrinin
sözlərinə bəstələdiyi və dillər əzbəri
olan “Azərbaycan” mahnısı ölkəmizə
ithaf olunmuş ən gözəl əsərlərdəndir.
M.Maqomayev
1971-ci
ildə
Azərbaycanın, 1973-cü ildə isə SSRİnin “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1971-ci ildə “Qırmızı Əmək Bayrağı”, 1980-cı ildə
“Xalqlar dostluğu”, 1997-ci ildə
“Şöhrət”, 2002-ci ildə isə “İstiqlal”
ordenləri ilə və onlarla müxtəlif mükafatlarla təltif edilmişdir. 1971-ci
ildə haqqında “Oxuyur Müslüm Maqomayev” film-konserti çəkilmişdir.
Müslüm
Maqomayev
2008ci il oktyabr ayının 25-də Moskva
şəhərində vəfat etmişdir. Nəşi vətəni
Azərbaycana gətirilərək Birinci Fəxri
Xiyabanda dəfn edilmişdir. Qəbri
üzərində Xalq rəssamı Ömər Eldarovun yaratdığı heykəli ucaldılmışdır.
Xəzər dənizində Müslüm Maqomayevin adını daşıyan gəmi üzür.
2011-ci ildə Moskvada Müslüm Maqomayevin heykəlinin açılışı olmuş,
2018-ci ildə Kiyevdə onun adına
park inşa edilmiş, 2019-cu ildə Dnepr
şəhərində küçələrdən birinə Müslüm Maqomayevin adı verilmişdir.
31 iyul 2017-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
İlham Əliyev Müslüm Maqomayevin 75 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında sərəncam imzalamışdır.
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Musiqi. Opera. Balet
110 Niyazi
illiyi 1912-1984

Ədəbiyyat
Niyazi (Niyazi Zülfüqar oğlu
Hacıbəyov Tağızadə): Biblioqrafiya / Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. ed.:
P.Qurbanova; H.Həşimova,
Ş.Məmmədli; ixt. red. və burax. məsul K.Tahirov; red.
G.Səfərəliyeva.– Bakı, 2012.–
198 s.; Niyazinin arxiv materialları Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyində: kataloq. Not
əlyazmaları. Sənədlər. Proqramlar. Afişalar / Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; Azərb. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi; layih. rəhb., elmi red.
və ön söz A.Bayramova; tərt.
red. R.Bayramov.– Bakı:
E.L., 2013.–83 s.; Azərbaycan
bəstəkarlarının əsərləri [Notlar]: ali və orta ixtisas musiqi məktəblərinin kamança sinfi üçün dərs vəsaiti / Azərb.
Resp. Təhsil Naz., Azərb. Milli Konservatoriyası; kamança və fortepiano üçün köçürən
Almaz Kərimova; tərt. red.
: M. Azmanlı, G. Manafova
[ön söz]; elmi red. L. Hüseynova; üz qabığının qrafik dizaynı G. Rəfiq.– C. 2.– Bakı:
[Mütərcim], 2019.– 276 s.
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Niyazi Zülfüqar oğlu Tağızadə
(Hacıbəyov) 1912-ci il avqust ayının
20-də görkəmli musiqi xadimlərindən
biri Zülfüqar bəy Hacıbəylinin
ailəsində anadan olmuşdur. Orta təhsil
aldıqdan sonra Moskva şəhərində
Qnesinlər adına Musiqi Texnikumuna
daxil olmuşdur. 1929-1930-cu illərdə
Leninqrad Mərkəzi Musiqi Texnikumunda təhsil almışdır. Ancaq səhhətinə
görə təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) davam etdirmişdir.
1932-1934-cü illər Dağıstan Xalq
Maarif Kommisarlığnın elm, ədəbiyyat
və incəsənət sektorunun müdiri, 19351937-ci illərdə Azərbaycan kinostudiyasının musiqi müdiri, 1937-1938-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Estradasının bədii rəhbəri, 1938-1944-cü illərdə
təşkilat komitəsinin sədr müavini,
1937-1948-ci illərdə dirijor, baş dirijor,
Azərbaycan Opera və Balet Teatrının
bədii rəhbəri və baş dirijoru vəzifələrində
çalışmışdır. 1960-1961-ci illərdə Leninqrad Opera və Balet teatrının dirijoru olmuş, 1979-cu ildən Azərbaycan
Filarmoniyasının direktoru işləmişdir.
Niyazinin bəstəkarlıq və dirijorluq
fəaliyyəti 1930-cu illərdən başlamışdır. O, Zülfüqar Hacıbəylinin “Aşıq
Qərib”, Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” və s. əsərlərinin yeni redaksiyalarını hazırlamış, Azərbaycan
xalq mahnılarını (“Xumar oldum”,
“Qaragilə”, “Ay bəri bax”, “Küçələrə
su səpmişəm” və s.) simfonik orkestr
üçün işləmiş, 1935-ci ildə “Rast” və
“Şur” muğamlarını nota salmışdır. Niyazi 1934-cü ildə “Zaqatala süitası”nı,

Dirijor
1944-cü ildə “Qəhrəmanlıq” simfoniyasını, 1942-ci ildə “Xosrov və
Şirin” operasını, 1949-cu ildə isə
“Rast” simfonik muğamını yazmışdır.
Niyazi məşhur hind filosofu
R.Taqorun “Çitranqoda” fəlsəfi dramı üzrə “Çitra” baletini yazmış, 1974cü ildə Hindistanın beynəlxalq “Nehru” mükafatına layiq görülmüşdür.
1959-cu ildə “SSRİ Xalq artisti”,
1951-1952-ci illərdə iki dəfə II dərəcəli
“Stalin” mükafatına, 1982-ci ildə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı” fəxri adına
layiq görülmüşdür. Fəaliyyəti dövründə
iki dəfə “Lenin” ordeni, “Oktyabr inqilabı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Şərəf
nişanı” ordenləri, Macarıstanın B.Bartok
adına medalı və onlarca müxtəlif mükafatlarla təltif edilmiş, 1982-ci ildə
Tbilisinin fəxri vətəndaşı seçilmişdir.
1994-cü il sentyabr ayının 18də Niyazinin ev-muzeyi yaradılmışdır. Muzeydə 6200-dən çox material qorunub saxlanılır. Burada əsasən
Niyazinin şəxsi not əlyazmaları, kitabxanası, not kitabları, proqramları,
afişaları, sənədləri, müxtəlif suvenirləri,
ona hədiyyə edilmiş əşyalar, mebelləri
və digər materiallar nümayiş olunur.
Niyazi 1984-cü il avqust ayının 2-də Bakıda vəfat etmiş,
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
2012-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə respublikamızda “Niyazi ili” elan
olunmuşdur. 2 fevral 2017-ci il tarixində
Bakı şəhəri Niyazi küçəsində dahi
sənətkarın abidəsinin açılışı olmuşdur.
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Teatr. Kino
75
Azər Paşa Nemətov
illiyi 1947

Ədəbiyyat
Azər Paşa Nemətov: “Dövlət
öz vətəndaşının dayağı oldu”/
Azər Paşa Nemət // 525-ci
qəzet.–2020.– 18 aprel.– S.9;
Nemətov, A. Beynəlxalq birlik erməni faşistlərinə “dur”
deməlidir / Azərpaşa Nemətov
// Azərbaycan.–2020.–16 oktyabr.– S.8; Nemətov, A. Teatrın inkişafına dövlətin daha
bir töhfəsi: Azərbaycan Prezidenti imzaladığı sərəncamla
səhnə sənətinin daim
diqqət mərkəzində olduğunu təsdiqlədi / Azər Paşa
Nemətov // Azərbaycan.–
2019.– 6 mart.– S.1; 5.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
mart/640802.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Azərpaşa_Nemətov

Azər Paşa Zəfər oğlu Nemətov
1947-ci il avqust ayının 13-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Orta
təhsilini 31 saylı məktəbdə almışdır. Daha sonra təhsilini Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində, və
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası)
dünya şöhrətli bəstəkar Qara Qarayevin sinfində təhsil almışdır. Tələbəlik
illərində mahnılar bəstələsə də, sonradan 1965-ci ildə fikrini dəyişərək Teatr İnstitutunun (indiki ADMİU) rejissorluq fakültəsinə daxil olmuşdur.
Məşhur rejissor Mehdi Məmmədovun
kursunu bitirmiş, iki il onun yanında assistent-müəllim işləmişdir.
1972-ci ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında rejissor assistenti, sonra quruluşçu rejissor kimi fəaliyyət
göstərmişdir. İlk dəfə “Qardaşım klarnet çalır” (A.Aleksin, R.Rojdestvenski
və O.Feltsman) əsərini Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus bölməsində tamaşaya qoymuşdur. 1973-1978-ci
illərdə Sankt-Peterburqun Gənc Tamaşaçılar Teatrında çalışmaqla yanaşı, Leninqrad Dövlət Teatr, Kino və
Musiqi İnstitutunda dərs demişdir.
Bakıya qayıtdıqdan sonra 19831990-cı illərdə Gənc Tamaşaçılar Teatrında rejissor, baş rejissor və bədii
rəhbər vəzifələrində çalışmışdır. 1990cı ildən Akademik Milli Dram Teatrında quruluşçu rejissor vəzifəsində
işləmişdir. 80-ə yaxın tamaşaya quruluş vermişdir. Görkəmli rejissorun
Akademik Milli Dram Teatrında quruluş verdiyi “Biganələr oteli” (Rüstəm
İbrahimbəyov), “Tufandan əvvəl”

Rejissor
(Arif Süleymanov), “Hamlet” (Vilyam
Şekspir), “Ah Paris, Paris”, “Mənim
sevimli dəlim”, “Mənim ərim dəlidir”,
“Diaqnoz D” (Elçin) və s. səhnə
əsərləri orijinallığı ilə milli teatrımızın ən gözəl nümunələrindən sayılır.
Rejissor Teatr Xadimləri İttifaqında yaradıcı gənclər laboratoriyasını
yaratmış və onun rəhbərliyi ilə burada Qurban Səidin “Əli və Nino”, Vilyam Şekspirin “12-ci gecə” tamaşaları
hazırlanmışdır. Tamaşaları İstanbulda,
Aşqabadda, Moskvada keçirilmiş festival və müsabiqələrdə uğur qazanmışdır.
A.Nemətov Azərbaycan rejissorları
arasında yeganə şəxsdir ki, Popov adına
SSRİ ümumittifaq müsabiqəsinin laureatı (1985) mükafatını almışdır. 2004-cü
ildən Teatr Xadimləri İttifaqının sədridir.
A.Nemətov 1987-ci ildə “Əməkdar
incəsənət xadimi”, 2002-ci ildə “Xalq
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrının bədii
rəhbəri – baş rejissoru vəzifəsinə
təyin edilmişdir. Həmin il 23 dekabr
tarixində TÜRKSOY-un “Haldun Taner” mükafatına layiq görülmüşdür.
2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının baş direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Xalq
artisti,
teatr
rejissoru
A.Nemətov 2017-ci ildə “Almaz” tamaşasına görə Cəfər Cabbarlı mükafatına
layiq görülmüş, 11 avqust 2017-ci ildə
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında
xidmətlərinə görə 2-ci dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Ehtiram Əliyev
illiyi 1972
1
Ehtiram İsrayıl oğlu Əliyev 1972ci il avqust aynın 1-də Ucar rayonunun Qazyan kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə burada səkkizinci sinfi
bitirdikdən sonra Bakı Maşınqayırma
Texnikumuna daxil olmuşdur. 1992-ci
ildə texnikumu bitirmiş və Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri sıralarına çağırılmışdır. Xidmət etdiyi hərbi hissədən Naxçıvan MR-na göndərilmiş, Sədərək və
Batabat yaylağında ermənilərə qarşı aparılan döyüş əməliyyatlarında yaxından iştirak etmişdir.
1993-cü ildə E.Əliyevin xidmət etdiyi hərbi hissə Ağdama göndərilir.
O, Ağdam, Füzuli, Tərtər və
Cəbrayıl rayonlarında aparılan hərbi
əməliyyatlarda şücaət göstərmişdir.
1994-cü ildə döyüşlərin birində yaralanmış, müalicə olunduqdan sonra yenidən orduya qayıtmışdır.
1994-cü ildə Tərtər bölgəsinə
göndərilmişdir. 1996-cı ilin avqust
ayında ordudan təxris olunmuşdur.

Milli Qəhrəman
1997-1998-ci illərdə Sabunçu rayon
Polis idarəsində işləmişdir. 2000-ci ildə
Təfəkkür Universitetinə daxil olmuşdur.
E.Əliyev Nəqliyyat Nazirliyinin
Bakı Beynəlxalq və Şəhərlərarası Avtovağzalında sərnişindaşımanın təşkili
şöbəsinin rəis müavini işləmişdir.
Hazırda isə həmin şöbənin rəisi
vəzifəsində öz işini davam etdirir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı Fərmanı ilə Əliyev Ehtiram İsrayıl oğluna “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir. 1998-ci ildə ümummilli lider
Heydər Əliyev Ehtiram Əliyevə “Qızıl Ulduz” medalını təqdim etmişdir.
Ailəlidir. Üç övladı var.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının və polis işçilərinin bir qrupuna “Azərbaycan Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında [Əliyev Ehtiram İsrayıl oğlu – Müdafiə Nazirliyi,baş çavuş-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya dövlət quruluşunun müdafiəsi,onun müstəqilliyinin qorunub
saxlanılması və dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınması zamanı şəxsi qəhrəmanlıq və şücaət göstərdiyinə ]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı, 4 aprel 1995-ci il // Azərbaycan.– 1995.– 5 aprel.– S.1.
Əliyev Ehtiram İsrayıl oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.54-55.
Əsgərov, V. Əliyev Ehtiram İsrayıl oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları.– Sumqayıt, 2010.– S.76.
Seyidzadə, M. Əliyev Ehtiram İsrayıl oğlu // Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.54.
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Rövşən Əliyev
illiyi 1972-1992
30
Rövşən Nəriman oğlu Əliyev
1972-ci il avqust ayının 30-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1989-cu
ildə Xətai rayonundakı 254 saylı orta
məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan
Dövlət Politexnik İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Texniki Universiteti) maşınqayırma fakültəsinə daxil olmuşdur.
1990-cı ildə baş verən Qanlı Yanvar
faciəsi hər bir Vətən övladı kimi Rövşənə
də çox ağır təsir etmişdir. Bu səbəblə
də 1991-ci ilin may ayında o, könüllü
olaraq orduya yazılır. Sonra Ağdamda yaradılmış milli müdafiə taborunun
tərkibində döyüşə atılaraq Sırxavənd,
Qazançı kəndlərinin düşməndən azad
edilməsində yaxından iştirak etmişdir.
R.Əliyev 1992-ci ilin mart ayında
Muğanlı, Şıxbabalı yüksəkliklərində
mövqe tutma tapşırığında düşmənin
xeyli sayda canlı və texniki qüvvəsini
məhv etmişdir. 1992-ci il may ayının 8-də Fərrux əməliyyatında
bir daha cəsurluq göstərmişdir.
Tələbə-döyüşçü 1992-ci il may ayının 13-də Ağbulaq-Dəhraz əməliy-

Milli Qəhrəman
yatlarında xüsusilə fərqlənir. Bu
kəndlər
erməni
quldurlarından
təmizlənir. 14 iyunda düşmən yenidən
böyük qüvvə ilə Dəhraz kəndinə hücum
edir. Əsgərlərimiz mühasirəyə düşür.
Rövşən yaralı yoldaşlarının düşmən
əlinə keçməməsi üçün böyük şücaət
göstərərək onları döyüş meydanından
uzaqlaşdırmağa müvəffəq olur. Növbəti
dəfə komandirini xilas edərkən başından
yaralanır. Bir qədər sonra o, şəhid olur.
Qəhrəman
döyüşçü
Bakıdakı
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350 saylı fərmanı ilə Əliyev Rövşən
Nəriman oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
adı verilmişdir. Vaxtilə təhsil aldığı Bakı şəhərindəki 254 saylı orta
məktəb 1995-ci ildən qəhrəmanın adını daşıyır. Bakı şəhərindəki küçələrdən
birinə də qəhrəmanın adı verilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycan Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında: [Əliyev Rövşən Nəriman
oğlu - sıravi - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi
şəxsi igilik və şücaətə görə] Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,7 dekabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı.–
1992.– №24.– S.50 (Ölümündən sonra).
Əliyev Rövşən Nəriman oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.6263.
Əsgərov, V. Əliyev Rövşən Nəriman oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın milli qəhrəmanları.– Sumqayıt, 2010.– S.88.
Seyidzadə, M. Əliyev Rövşən Nəriman oğlu // Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.65.

İnternetdə
http://anl.az/el/emb/MILLI_QEHREMANLAR/qehremanlarimiz/Eliyev_Rovshen.pdf
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Yunis Nəcəfov
illiyi 1967-1992
31
Yunis İsa oğlu Nəcəfov 1967-ci
il avqust ayının 31-də Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşdur. 1975ci ildə Xanlar rayonunun Alabaşlı kəndində məktəbə getmiş,
1985-ci ildə Goranboy rayonunun Qarqucaq kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Hərbiyə olan marağı onu Bakı Ali
Komandirlər məktəbinə gətirir. Yunis
ikinci kursdan təhsilini Çelyabinsk Tank
Məktəbində davam etdirir. O, 1989-cu
ildə leytenant rütbəsi alır və oradakı
hərbi hissələrin birində qulluğa başlayır.
1990-cı ildə 20 Yanvar faciəsi ilə
bağlı siyasi çıxışlarına görə hərbi
sahədən uzaqlaşdırılır. O, Bakıya qayıdır və Biləcəri Dəmiryol İdarəsində
çalışmağa başlayır. Burada bir
müddət mühəndis işləyir. O, idmanda da böyük həvəs göstərirdi. Sambo üzrə idman ustalığına namizəd idi.
Y.Nəcəfov 1991-ci ildə könüllü olaraq cəbhəyə yollanır və 701 saylı hərbi
hissədə bölük komandiri kimi xidməti
vəzifəsinə başlayır. Cəsur döyüşçü
Kərkicahan, Malıbəyli kəndlərinin, Şuşa
şəhərinin alınmasında iştirak etmişdir.

Milli Qəhrəman
Bir müddətdən sonra onu, döyüşə yeni
əsgərlər hazırlamaq məqsədilə Bakıya göndərirlər. Şuşa və Laçın rayonları
ağır sınaqlarla üz-üzə qalanda Nəcəfov
Yunis İsa oğlu yenidən cəbhəyə qayıdır. O, Kəlbəcər kəndlərinin
müdafiəsində iştirak edir, bir neçə
kəndin geri alınmasında igidlik göstərir.
Baş leytenant Nəcəfov Yunis İsa
oğlunun son döyüşü 1992-ci il avqust ayının 24-də olur. O, Vəng
kəndinin azad olunması uğrunda gedən
döyüşlərdə böyük rəşadət göstərərək,
şəhid olur. Goranboy rayonunun Qarqucaq kəndində dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Resbublikası Prezidentinin 7 dekabr 1992-ci il tarixli 350
saylı fərmanı ilə baş leytenant Nəcəfov
Yunis İsa oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
adı verilmişdir. Goranboy rayonunda və Biləcəri qəsəbəsində büstü qoyulmuşdur. Goranboy rayonu Qarqucaq kənd orta məktəbi 1994-cü
ildən Milli Qəhrəmanın adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycan Milli Qəhrəmanı”adı verilməsi haqqında: [Nəcəfov Yunis İsa oğlu
- böyük komandiri - Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə] Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,7 dekabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
məlumatı.– 1992.– №24.– S.50 (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Nəcəfov Yunis İsa oğlu // Əsgərov V. Azərbaycanın milli qəhrəmanları.– Sumqayıt, 2010.– S.225.
Nəcəfov Yunis İsa oğlu // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova.– Bakı, 2008.– S.162.
Seyidzadə, M. Nəcəfov Yunis İsa oğlu // Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi.– Bakı, 2010.– S.176.

İnternetdə
http://anl.az/el/emb/MILLI_QEHREMANLAR/qehremanlarimiz/Necefov_Yunis.pdf

536

AVQUST

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
30
Elşən Abdullayev
illiyi 1992-2020
Baş leytenant
1

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
1 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

Elşən Sabir oğlu Abdullayev 1992-cı il
avqust ayının 1-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1998-2009-cu illərdə orta
məktəbdə təhsil almışdır. 2010-2014-cü
illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin bədən
tərbiyəsi və idman ixtisasını bitirmişdir.
E.Abdullayev 2014-cü ildə həqiqi hərbi
xidmətə çağrılmışdır. Hərbi xidmətdə
olarkən Təlim Tədris Mərkəzində zabit kursunu bitirmiş və ona leytenant hərbi
rütbəsi verilmişdir. Daha sonra Tovuz rayonunda hərbi xidmətə başlamışdır. 2018ci ildə baş leytenant hərbi rütbəsi almışdır.
Baş leytenant Elşən Abdullayev Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27
sentyabr 2020-ci il tarixindən başlayan Vətən
müharibəsində iştirak etmişdir. Oktyabr ayının 24-də 2 günlük təlim keçdikdən sonra Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin tərkibində döyüş

Əmrah Xəlilzadə
1997-2020

Əmrah İnqilab oğlu Xəlilzadə 1997-ci
il avqust ayının 1-də Biləsuvar şəhərində
anadan olmuşdur. 2005-2016-cı illərdə
N.Nərimanov adına 6 nömrəli tam orta
məktəbdə təhsil almışdır. Ə.Xəlilzadə
2016-cı ildə Biləsuvar Hərbi Komissarlığı tərəfindən müddətli həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Əvvəlcə Gəncə
şəhərində yerləşən N saylı hərbi hissədə,
sonra isə Tovuz rayonunda yerləşən
N saylı hərbi hissədə xidmət etmişdir.
2020-ci ildən isə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ağcabədi rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissədə
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçu
olaraq
xidmət
etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Əmrah Xəlilzadə 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan

bölgəsinə yollanmışdır. Şuşa istiqamətində
gedən döyüşlərdə bölük komandiri kimi vuruşmuşdur. Şuşanın azad edilməsindən sonra noyabr ayının 9-da Şuşa-Xankəndi istiqamətində
şəhid olmuş, noyabr ayının 12-də Gəncə
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Abdullayev Elşən Sabir oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Döyüşdə fərqlənməyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
Elşən Abdullayev ölümündən sonra
həmçinin Şuşa rayonunun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Şuşanın azad
olunmasına görə”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən isə “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə də təltif edilmişdir.

Əsgər
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmışdır. Əmrah Xəlilzadə oktyabr ayının 26-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş, noyabr ayının 29-da
Biləsuvar şəhərində dəfn olunmuşdur.
Xəlilzadə Əmrah İnqilab oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Orxan Çobanov
illiyi 1997-2020
2

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
2 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Orxan Zahid oğlu Çobanov 1997ci il avqust ayının 2-də Xaçmaz rayonunun Pirquluoba kəndində anadan olmuşdur. Pirquluoba kənd
ümumi orta məktəbində təhsil almışdır.
Orxan kiçik yaşlarından kikboksinq idman növü ilə məşğul olmuş, bir neçə idman yarışlarında medal və diplomlarla təltif olunmuşdur.
O.Çobanov hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Beyləqan rayonu N saylı
hərbi hissədə gizir kimi xidmət etmişdir.
Gizir Çobanov Orxan 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Aydın Bayramov
1997-2020
Aydın
Mətləb
oğlu
Bayramov 1997-cı il avqust ayının 2-də
Qəbələ rayonunun Əmirvan kəndində
anadan olmuşdur. Orta təhsilini
Əmirvan kəndi Yadigar Vəliyev adına tam orta məktəbdə almışdır.
2015-ci hərbi xidmətə getmiş, Qusar rayon hərbi hissəsində
kəşfiyyatçı kimi başa vurmuşdur. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində
kəşfiyyatçı kimi iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Bayramov Aydın 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan

Gizir

və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndi uğrunda gedən şiddətli
döyüşlər zamanı qəhrəmancasına savaşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.
Xaçmaz rayonunda dəfn edilmişdir.
Çobanov Orxan Zahid oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları
ilə
təltif
edilmişdir.

Əsgər
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ,
Talış kəndi, Ağdərə istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 9-da Ağdərə rayonu istiqamətində
gedən döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Qəbələ rayonu Əmirvan kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Bayramov Aydın Mətləb oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Alik Musayev
illiyi 1987-2020
Baş çavuş
7

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

25
7 illiyi

Alik Rafiq oğlu Musayev 1987-ci
il avqust ayının 7-də İmişli rayonunun
Sarıxanlı kəndində anadan olmuşdur.
2011-2017-ci illərdə DİN Daxili Qoşunlarının, 2017-ci ildən isə Quru Qoşunlarının sıralarında müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun baş çavuşu olan Alik Musayev 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli-

Elvin Mustafayev
1997-2020

Elvin
Fuad
oğlu
Mustafayev 1997-ci il avqust ayının 7-də
Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elvin Mustafayev 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsində
savaşmış,
Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli, Zəngilan
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə it-

nin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmışdır. Oktyabr ayının 2-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş,
İmişli rayonunda dəfn olunmuşdur.
Musayev
Alik
Rafiq
oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
kin düşmüşdür. Sonuncu dəfə ailəsi
ilə oktyabr ayında əlaqə saxlamışdır.
27 aprel 2021-ci ildə Elvin Mustafayevin nəşi tapılaraq Gəncə şəhərində
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Elvin Fuad oğlu
Mustafayev ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

İnternetdə
https://qafqazinfo.az/news/detail/veten-muharibesinde-itkin-dusen-13-esger-fotolar-312060
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/3168
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Elkiyar Məmmədov
illiyi 1992-2020
7

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

30
8 8
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

8

540

Elkiyar Abdulla oğlu Məmmədov
1992-ci il avqust ayının 7-də Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə həmin qəsəbədə 4
nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş və 2009-cu ildə məktəbi bitirmişdir. Həqiqi hərbi xidmətini başa vurduqdan
sonra Mingəçevir və Füzuli şəhərlərində
N saylı Hərbi Hissədə müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Elkiyar Məmmədov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın

Tərlan Kərimov
1992-2020

Tərlan Daşqın oğlu Kərimov
1992-ci il avqust ayının 8-də Şabran şəhərində anadan olmuşdur.
2007-ci ildə Şabran şəhər 2 nömrəli
tam orta məktəb-liseyini bitirmişdir.
2007-2010-cu illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə təhsil almışdır, 2010-2014-cü illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Akademiyasında təhsil almışdır. 20142015-ci illərdə Silahli Qüvvələrin
Təlim Tədris Mərkəzində öz ixtisası üzrə təhsilini davam etdirmiş,
2015-ci ildən
Azərbaycan Ordusunda leytenant rütbəsində gənc zabit kimi kəşfiyyat taqım komandiri vəzifəsində xidmətə başlamışdır.

Əsgər

ərazi bütövlüyünün bərpası üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 30-da Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Noyabr ayının 1-i Astara rayonu Ərçivan qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Məmmədov Elkiyar Abdulla oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Xocavəndin azad
olunmasına görə” 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Baş leytenant
2019-cu ildə tabor komandirinin müavini və çox keçmədən taborun qərargah
rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
Tərlan Kərimov Vətən müharibəsi
zamanı Füzuli rayonu istiqamətində
gedən döyüşlərdə snayper atəşi
nəticəsində ürəyindən yaralanmış, oktyabr ayının 1-də döyüş meydanından təxliyə olunarkən şəhid olmuşdur.
Kərimov Tərlan Daşqın oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Əli Tağıyev
8 illiyi 1997-2020
Əli Aydın oğlu Tağıyev 1997-ci il avqust ayının 8-də İmişli rayonunda anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Bakı şəhəri
Səbail rayonunda yerləşən 162 nömrəli
orta məktəbə getmiş, 9 il həmin məktəbdə
təhsil aldıqdan sonra 2012-2015-ci
illərdə Bakı Peşə Liseyinin veb-dizayner
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.
Əli Tağıyev 2016-cı ildə hərbi
xidmətə getmiş, Aprel döyüşləri zamanı
Goranboy
və
Murovdağ
istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmişdir.
2017-ci ilin iyul ayının 1-də xidmət etdiyi hərbi hissənin rəhbərliyi tərəfindən
Fəxri fərmanla təltiflənib, ailəsinə bir
neçə dəfə təşəkkür məktubu ünvanlanıb.
2017-ci ildə Bakı şəhərində yerləşən Dizayn və Vizualogiya Məktəbində təhsilini
davam etdirib. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Əli Tağıyev 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Cəbrayıl və Füzuli, Hadrut rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə iş-

Əsgər

tirak etmiş, oktyabr ayının 13-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Bakı
şəhəri Badamdar qəsəbəsində yeni salınmış Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Tağıyev Əli Aydın oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 24.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Əli_Tağıyev_(Əsgər,_1997)
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Babək Ramaldanov
illiyi 1982-2020
9
Polkovnik-leytenant

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
10 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Babək Meyvəddin oğlu Ramaldanov
1982-ci il avqust ayının 9-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Əslən Qusar rayonundan
olan Babək 1989-1997-ci illərdə Xətai rayonunda 59 nömrəli tam orta məktəbdə, 19972000-ci illərdə isə Cəmşid Naxçıvanski adına
Hərbi Liseydə təhsil almışdır. 2000-2004-cü
illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində, 2017-2019-cu illərdə
isə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ümumqoşun Liseyində ali hərbi təhsil almışdır.
Azərbaycan
Ordusunun
polkovnikleytenantı olan Babək Ramaldanov 27
sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının

Cavid Cabarzadə
1997-2020

Cavid Qorxmaz oğlu Cabarzadə 1997ci il avqust ayının 10-da Bakı şəhərinin
Bülbülə qəsəbəsində anadan olmuşdur. İlk
təhsilini 2004-cü ildə Bakı şəhəri Qubadlı Rayon Qaralar Kənd orta məktəbində
almışdır. Daha sonra təhsilini Bakı şəhər
Suraxanı rayonu 316 Nömrəli tam orta
məktəbdə davam etdirmişdir. 2015-ci ildə
həmin məktəbi bitirmişdir. C.Cabarzadə
2008-ci ildə Şuşa Musiqi Məktəbinə getmiş, 7 il ərzində orada qarmon, tar, fortepiano alətlərində ifa etməyi öyrənmişdir.
O, musiqi ilə yanaşı idmanla da məşğul olmuş, bir sıra medallarla təltif edilmişdir.
C.Cabarzadə 2015-2017-ci illərdə həqiqi
hərbi xidmətdə olmuşdur. 2016-cı ildə Aprel
döyüşləri zamani Lələtəpə uğrunda gedən
döyüşlərdə böyük şücaət göstərmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan

16-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. II Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Ramaldanov Babək Meyvəddin oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı, 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə, 24.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.
Bundan başqa Babək Ramaldanov 26 iyun
2008-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi”, 26 iyun 2013cü ildə “Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley medalları ilə,
26 iyun 2014-cü ildə “Qüsursuz xidmətə görə”
3-cü dərəcəli medal, 26 iyun 2018-ci ildə
“Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı və 26 iyun 2019-cu ildə “Qüsursuz xidmətə
görə” 2-ci dərəcəli medal ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

Cabarzadə Cavid 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Cəbrayılın, Füzulinin və Xocavənd rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, oktyabr ayının 24-də
Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Cabarzadə Cavid Qorxmaz oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Anar Əsədov
illiyi 1982-2020
Anar Rafiq oğlu Əsədov 1982-ci il avqust
ayının 10-da Füzuli şəhərində anadan olmuşdur.
Kiçik çavuş Əsədov Anar Rafiq oğlu 27
sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, sentyabr ayının 29-

Kiçik çavuş

da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Əsədov Anar Rafiq oğlu ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Xocavəndin azad
olunmasına görə”, 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2020/dekabr/730351.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2020/dekabr/730942(meqale).pdf
https://president.az/articles/49511

25
10 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

İqbal Astanlı
1997-2020
İqbal İlqar oğlu Astanlı 1997-ci il avqust
ayının 10-da Biləsuvar rayonunda anadan
olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə N.Gəncəvi
adına Biləsuvar şəhər 1 nömrəli tam orta
məktəbdə təhsil almışdır. 2015-2019-cu
illərdə Azəbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
və İdman Akademiyasını bitirmişdir.
2019-cu ildən Ağcakənd kəndi yaxınlığında Ballıqaya istiqamətində və
Mingəçevir rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissələrdə kəşfiyyat bölüyündə
həqiqi hərbi xidmət keçmişdir. İqbal kiçik yaşlarından idmanla məşğul olmuş,
respublikada keçirilən idman yarışlarında güləş üzrə dəfələrlə çempion olmuş,
müxtəlif medallarla təltif edilmişdir.
Sərbəst güləş idman növü üzrə idman ustalığına namizəd idi. İ.Astanlı Biləsuvar
göstərdiyi xidmətlərə görə Biləsuvar rayon

Əsgər
İcra Hakimiyyəti, Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Güləş Federasiyası tərəfindən Fəxri
Fərman və diplomlara layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Astanlı İqbal Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020ci il tarixində başlayan Vətən müharibəsində
iştirak etmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi
istiqamətində gedən döyüş əməliyyatları
zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş, 29
sentyabr 2020-ci il tarixdə Biləsuvar rayonu qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Astanlı İqbal İlqar oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Sadiq Azayev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
11 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

544

Sadiq Xubyar oğlu Azayev 1992ci il avqust ayının 11-də Quba rayonunun Qonaqkənd qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 2009-cu ildə Qonaqkənd
qəsəbəsində
yerləşən A.Aslanov
adına tam orta məktəbi bitirib.
S.Azayev 2010-cu ilin oktyabr ayında həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır.
Bakıda Daxili Qoşunların N saylı hərbi
hissəsində xidmət etmiş, 2012-ci ilin
aprel ayında xidmətini başa vurmuş,
2017-ci ildə yenidən orduya qayıdaraq
xidmət etməyə qərar vermişdir. Müdafiə
Nazirliyinə etdiyi müraciəti qəbul olunduqdan sonra, müddətdən artıq xidmətə
başlamış və gizir rütbəsi almışdır.
Azərbaycan
Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlayan
Vətən müharibəsində Sadiq Azayev

Elzamin Tağıyev
1992-2020
Elzamin Eyvaz oğlu Tağıyev 1992ci il avqust ayının 11-də Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində anadan
olmuşdur. İlk təhsilini Xocavənd rayon
Salakətin kənd tam orta məktəbində
almışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra, 2010-cu ildə hərbi xidmətə yollanmışdır. 2012-ci ildə hərbi xidməti
bitirmişdir. 8 sentyabr 2020-ci ildə Elzamin müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu olmuş və yenidən
hərbi xidmətini davam etdirmişdir.
27 sentyabr 2020-ci il tarixindən isə
Vətən Müharibəsinə qatılmaqla, oradakı bir çox döyüşlərdə, xüsusilə, Füzulinin, Cəbrayılın, Hadrutun və Qu-

Gizir

döyüşlərə qatılmış, bir çox ərazilərin
azad olunmasında yaxından iştirak etmişdir. Oktyabr ayının 2-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Şəhid Sadiq Azayev 3 oktyabr 2020ci il tarixidə doğulduğu Qonaqkənd
qəsəbəsində
dəfn
olunmuşdur.
Azayev Sadiq Xubyar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
badlının azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş və döyüş tapşırığını yerinə yetirmişdir. Elzamin Tağıyev noyabr ayının əvvəllərindən başlayan Şuşa döyüşündə də iştirak etmiş,
9 noyabr 2020-ci ildə Şuşada döyüş zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Tağıyev Elzamin Eyvaz oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 29.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Qubadlının azad olunmasına görə”
medalları
ilə
təltif
edilmişdir.
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Əli Yusifov
illiyi 1997-2020

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əli_Yusifov

25
14 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.6-12.

Əli Suləddin oğlu Yusifov 1997ci il avqust ayının 14-də Naxçıvan MR-nın Şərur rayonunun
Oğuz kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Əli Yusifov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Əli Yusifov oktyabr ayının 3-də
Füzuli döyüşləri zamanı itkin düş-

müşdür, uzun müddət tapıla bilməmiş,
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi
olaraq itkin düşən hərbi qulluqçu hesab olunmuşdur. 2021-ci il aprel ayının 29-da nəşi tapılıb və Şərur rayonunun Oğuz kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamı ilə əsgər Əli Suləddin oğlu
Yusifov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Ağacavad Mütəllimzadə
1997-2020
Ağacavad Ələsgər oğlu Mütəllimzadə 1997-ci il avqust ayının 14-də Bakı
şəhərinin Maştağa qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 2004-cü ildə 251 saylı orta
məktəbə getmiş, 9-cu sinifə qədər həmin
məktəbdə təhsil almışdır. 2016-cı ildə
Murovdağda hərbi xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ağacavad Mütəllimzadə 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Zəngilan, Cəbrayıl, Xocavəndin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə

Leytenant

Əsgər

savaşmışdır. A.Mütəllimzadə oktyabr ayının 22-də Xocavənd döyüşləri
zamanı şəhid olmuş, oktyabr ayının 26-da Maştağa qəsəbəsi Şəhidlər
Xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.
Mütəllimzadə Ağacavad Ələsgər
oğlu ölümündən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 18.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Cəsur döyüşçü”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Emin Məmmədov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
15 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Emin Vətən oğlu Məmmədov 1992-ci
il avqust ayının 15-də Beyləqan rayonunun
Qəhrəmanlı qəsəbəsində anadan olmuşdur.
1998-2009-cu illərdə şəhid T.Məmmədov adına tam orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi
xidmətə çağırılmış, hərbi xidməti başa vurduqdan sonra orada işləməyə başlamışdır.
Türkiyədə MAMAK snayper kurslarında iştirak
etmişdir. Türkiyədən qayıtdıqdan sonra Xüsusi Təyinatlı Kəşfiyyatın snayperçisi olmuşdur.
Məmmədov Emin 2016-cı ildə Aprel
döyüşlərində
iştirak
etmişdir.
Azərbaycan Ordusunin Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrinin giziri olan Emin Məmmədov 27
sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış-

Əli Rüstəmov
1992-2020
Əli Yağınəli oğlu Rüstəmov 1992ci il avqust ayının 15-də Cəlilabad
rayonunun Çünzəli kəndində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Çünzəli
kənd orta məktəbinə getmişdir. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 20102012-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuş, 2020-ci ildən müddətdən artıq hərbi xidmətə qəbul olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin əsgəri olan
Əli Rüstəmov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Gizir

dır. Emin Məmmədov elə həmin gün Füzulinin Qaraxanbəyli kəndinin Yastı təpə adlanan ərazisində döyüş zamanı qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Sentyabr ayının 28-də
Beyləqan rayonunda dəfn olunmuşdur.
Məmmədov Emin Vətən oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı, 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Emin Məmmədov həmçinin ölümündən
sonra 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
təmin olunması üçün başlanan Vətən
Müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Əli Rüstəmov oktyabr
ayının 9-da Füzulinin Seyidəhmədli
kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına
şəhid
olmuşdur.
Rüstəmov Əli Yağınəli oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ceyhun Əyyubov
illiyi 1992-2020
16
Baş leytenant

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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Ceyhun Savalan oğlu Əyyubov 1992-ci il
avqust ayının 16-da Yevlax şəhərində anadan
olmuşdur. Yevlax şəhərində Q. Məmmədov
adına 4 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 2007-2010-cu illərdə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə, 2010-2014-cü
illərdə isə Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbində (AAHM) motoatıcı ixtisası üzrə ali hərbi təhsil almışdır.
C.Əyyubov
2015-2018-ci
illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Daşkəsən rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissədə xidmət
etmişdir. 2018-2020-ci illərdə Tovuz rayonunda yerləşən N saylı hərbi hissədə xidmət etmiş,
2020-ci ildə isə yenidən Daşkəsən rayonunda
yerləşən N saylı hərbi hissədə xidmətinə davam
etdirmiş, həmlə bölüyünün komandiri olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Ceyhun Əyyubov 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan

Şöhrət Qasımov
1992-2020
Şöhrət Şakir oğlu Qasımov 1992-ci il avqust
ayının 16-da Gədəbəy rayonunda anadan olmuş-

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

dur. İlk təhsilini 1998-ci ildə Sumqayıt şəhəri 18
saylı tam orta məktəbdə alan Şöhrət 2009-cu ildə
Sumqayıt şəhərində yerləşən Cəbrayıl rayonu 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan
Tibb Universitetinin hərbi tibb fakültəsinə qəbul olmuşdur. Universiteti müvəffəqiyyətlə bitirdikdən
sonra Müdafiə Nazirliyinin Yevlax rayonunda
yerləşən N saylı hərbi hissəsində xidmətə başlamışdır. Hərbi tibb qulluqçusu olmuş və qısa zamanda
tibb xidməti baş leytenantı rütbəsinə yüksəlmişdir.
Şöhrət Qasımov 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində də iştirak etmişdir. 2018-ci ildə
Şöhrət Qasımova baş leytenant rütbəsi verilmiş, tibb xidməti rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hərbi xidməti dövründə bir çox fəxri
fərmanlar və təşəkkürnamələr ilə təltif edilmişdir.
Tibb xidməti rəisi, baş leytenant Şöhrət Qasımov
da 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlayan İkinci Qarabağ müharibəsindəki hərbi əməliyyatlarda
iştirak edən hərbi həkimlərimizdən biri olmuşdur.

ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində
gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabr ayının 27-də Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. C.Əyyubovun nəşi neytral ərazidə qalmış, oktyabr ayının 11-də
qarşı tərəfdən götürülüb ailəsinə təhvil verilmiş, bir gün sonra Yevlax şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Əyyubov Ceyhun Savalan oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“İgidliyə görə”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
Ceyhun Əyyubov həmçinin 26 iyun 2018ci il tarixində “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə də təltif edilmişdir.

Baş leytenant
2 gün içərisində bir çox mühüm tapşırıqları icra
edir və neytral zonada da, döyüş bölgəsində də qalan yaralılarımızı və Şəhidlərimizi çıxarda bilmişdir. Sonuncu dəfə, 29 sentyabr 2020-ci ildə, Tərtər
rayonunun Suqovuşan kəndi istiqamətində gedən
döyüşlərdə böyük şücaət göstərərək 3 çətin tapşırığın öhdəsindən gəlmiş, yaralıları döyüş bölgəsindən
çıxaran zaman düşmən tankı ilə üz-üzə gələrək
üzərində olan xidməti silahla sona qədər vuruşmuşdur. Həmin vaxt da zirehli maşında olan 4
nəfəri xilas etmişdir. Elə həmin gün Şöhrət Qasımov şəhid olmuşdur. 2020-ci il oktyabr ayının 9-da
Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Qasımov Şöhrət Şakir oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Şöhrət Qasımov həmçinin 26 iyun 2018ci il tarixində “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə də təltif edilmişdir.
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Samir Nadirov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.5.
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17 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Samir Əli-Səttar oğlu Nadirov 1992ci il avqust ayının 16-da Sumqayıt
şəhərinin Corat qəsəbəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, daha
sonra, N saylı hərbi hissədə müddətdən
artıq hərbi xidmətə qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Samir Nadirov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə

Sənan Zamanov
1987-2020
Sənan Qahir oğlu Zamanov 1987-ci il avqust
ayının 17-də Qusar rayonunun Çiləgir kəndində
anadan olmuşdur. Sənan məktəbə 6 yaşında
gedərək, böyük qardaşı Butayla bir sinifdə oxumuşdur. Onlar Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi
liseydə və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində də birgə təhsil almışdırlar.
Hər ikisi mayor hərbi rütbəsini alıb ayrı-ayrı
cəbhə bölgələrində düşmənlə döyüşmüşdürlər.
Yaxşı idmançı kimi ad qazanan, yüngül atletika üzrə ordu çempionu olan, bölük komandirləri arasında keçirilən yarışlarda
2-ci yeri tutan Sənan bir müddət Naxçıvanda,
ən təhlükəli postlarda xidmət etmişdir. Daha
sonra Goranboyda tabor komandirinin müavini kimi hərbi xidməti davam etdirmişdir. Son
vaxtlar çətin sınaqlardan çıxan mayor Sənan
Zamanov məzuniyyətə getməli idi. Lakin
şəhid olmuş qrup komandirinin yerinə təyin
edilmiş və yeni döyüşlərə atılmalı olmuşdur.

Kiçik çavuş

savaşmışdır.Vətən
müharibəsində
torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında igidlik göstərərək oktyabr
ayının 15-də Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə Hadrut tunelində
qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olmuşdur. Oktyabr ayının 30-u Sumqayıt şəhərində dəfn olunmuşdur.
Nadirov Samir Əli-Səttar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Mayor
Azərbaycan Ordusunun mayoru olan Sənan
Zamanov 27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində savaşmışdır. Sənan Zamanov oktyabr ayının 1-də
şəhid olmuş, Qusar rayonunda dəfn edilmişdir.
Zamanov Sənan Qahir oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı
ilə
təltif
edilmişdir.
Bundan başqa Zamanov Sənan 26 iyun
2014-cü ildə “Qüsursuz xidmətə görə”
3-cü dərəcəli medal, 26 iyun 2018-ci il
tarixində “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə də təltif edilmişdir.
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Pünhan Abbasov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Pünhan
Nəsir
oğlu
Abbasov 1997-ci il avqust ayının 17də Qaradağ rayonunun Qobustan
qəsəbəsində anadan olmuşdur. Qobustan qəsəbəsində yerləşən 195
nömrəli orta məktəbdə təhsil almışdır.
Pünhan Abbasov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak etmişdir.
27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Pünhan Abbasov
Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğ-

Aydın Rüstəmov
1997-2020
Aydın Elxan oğlu Rüstəmov 1997-ci
il avqust ayının 17-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. Gəncə şəhərində
yerləşən 32 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 2015-ci ildə Universitetə qəbul olmuş, lakin 2019-cu ildə, 4-cü kursda oxuyurkən təhsili dondurub və
əsgərliyə getmək qərarına gəlmişdir.
A.Rüstəmov 1 il 4 ay əsgərliyini
çəkərkən 27 sentyabr 2020 il tarixində
Beylaqana ezam olunmuşdur. Rabitəçi
olarkən, Füzuli rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə travma almışdır. Birinci tibbi
yardım almış, sonra yenidən döyüşlərə

Əsgər

runda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 17-də yaralı döyüş yoldaşlarını xilas edərkən şəhid olmuşdur.
Abbasov Pünhan Nəsir oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
qatılmışdır. Xocavənd uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş, noyabr ayının 7-i Gəncə şəhəri
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Rüstəmov Aydın Elxan oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
isə “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Elçin Əliməmmədov
18 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elçin Mehman oğlu Əliməmmədov
1997-ci il avqust ayının 18-də Bakı
şəhərinin Zirə qəsəbəsində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri 241 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Əliməmmədov Elçin 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.

30
Saleh Əliyev
18 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 27 dekabr.– S.4;14.
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Saleh Namiq oğlu Əliyev 1992ci il avqust ayının 18-də Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1998-2007-ci illərdə
Zabrat qəsəbəsində yerləşən 71 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra Bakı
Texniki Kollecinə daxil olmuşdur.
Saleh Əliyev 2016-cı ildə Aprel
döyüşləri
zamanı
könüllü
olaraq
orduya
yazılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Saleh Əliyev 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad

Əsgər

Əliməmmədov Elçin Mehman oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, Azərbaycanın
Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad
edilməsi uğrunda aparılan döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə
24.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Cəbrayıl və Füzuli rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 15-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Əliyev
Saleh
Namiq
oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Xocavəndin
azad
olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Səxavət İsmayılov
19 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Səxavət Sabir oğlu İsmayılov 1997ci il avqust ayının 19-da Beyləqan rayonu Dünyamalılar kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
Beyləqan rayon Ə.Rzayev adına
Dünyamalılar kənd 2 nömrəli tam
orta məktəbdə təhsil almışdır. 20152017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin tərkibində
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
Səxavət İsmayılovun atası I Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Əmrah Xəlilzadə 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Si-

lahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı 7 oktyabrda
Cəbrayıl rayonu istiqamətində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. 8 oktyabrda Beyləqan rayonunda dəfn edilmişdir.
İsmayılov Səxavət Sabir oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

25
Əbülhəsən Həsənzadə
20 illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

Əbülhəsən Mirzə oğlu Həsənzadə
1997-ci il avqust ayının 20-də Lənkəran
rayonunun Havzava kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
A.Əliyev adına Havzava kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 20152017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin tərkibində
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
Əbülhəsən Həsənzadə 2016-cı
ildə Aprel doyüşlərində kəşfiyyat taborunda iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Ceyhun Əyyubov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Əsgər

Əsgər

üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Xankəndi, Füzuli, Şuşa istiqamətində
döyüşmüş, noyabrın 3-dən 4-nə keçən
gecə Şuşa yaxınlığında yerləşən Daşaltı kəndində döyüş zamanı, yaralı yoldaşlarını xilas edərkən şəhid olmuşdur. 6 noyabrda Havzava kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Həsənzadə
Əbülhəsən
Mirzə
oğlu ölümündən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
551

AVQUST

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
Fərhad Məlikzadə
illiyi 1997-2020
20

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Fərhad Nadir oğlu Məlikzadə 1997-ci il
avqust ayının 20-də Sabirabad rayonunun Osmanlı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini
2004-2014-cü illərdə almışdır. 2015-ci ildə
müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olaraq hərbi xidmətə yollanmışdır. Hərbi xidmət
müddətini bitirdikdən sonra cüdo, güləş, qaydasız döyüş kimi idman növləri ilə məşğul olmuş, bir çox yarışmalarda qalib olmuşdur.
2018-ci ildə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu olaraq hərbi xidmətini davam etdirmiş, kurslardan keçdikdən sonra
kəşfiyyatçı kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Fərhad
Məlikzadə 27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində
iştirak etmişdir. Füzulinin, Cəbrayılın azad
edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə savaş-

mışdır. Füzuli döyüşlərində düşmən hücumunun qarşısını alarkən ağır yaralanmış və
xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. Bir neçə günlük müalicədən sonra yenidən döyüş meydanına qayıtmışdır. Fərhad Məlikzadə 2020-ci
il noyabr ayının 5-də Şuşanın azad edilməsi
uğrunda gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. 12
noyabr tarixində torpağa tapşırılmışdır.
Məlikzadə Fərhad Nadir oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı və
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə, 29.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

30
Xəyal Ağaməmmədov
23 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Xəyal Salam oğlu Ağaməmmədov
1992-ci il avqust ayının 23-də Hacıqabul rayonunun Kolanı kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ağaməmmədov Xəyal 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, noyabr ayının 7-də Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Ağaməmmədov Xəyal Salam oğlu

Əsgər

Əsgər

ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
isə “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Samir Alışov
illiyi 1997-2020
23

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Samir Cəlil oğlu Alışov 1997-ci
il avqust ayının 23-də Hacıqabul rayonunun Qubalıbaloğlan kəndində
anadan olmuşdur. Hacıqabul rayon
R.Abdullayev adına Qubalıbaloğlan
kənd tam orta məktəbini bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Alışov Samir 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı sentyabr ayının 29da könüllü olaraq döyüşlərə qatılmış,

30
Ceyhun Hacızadə
23 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ceyhun İfrayıl oğlu Hacızadə 1992ci il avqust ayının 23-də Tərtər rayonunun Evoğlu kəndində anadan olmuşdur.
2010-cu ildə orta məktəbi bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Ceyhun Əyyubov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən
döyüşlərdə savaşmış, Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndləri
istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Oktyabr ayının 7-də

Əsgər

əsasən Füzuli rayonu istiqamətində
döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak etmiş, oktyabr ayının 24-ü Xocavənd
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhidlik
zirvəsinə
ucalmışdır.
Alışov Samir Cəlil oğlu ölümündən
sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçünAzərbaycan Respublikası
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

Ağdərə istiqamətində qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Tərtər rayonu Evoğlu
kənd qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Hacızadə Ceyhun İfrayıl oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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İmaməli Əhədzadə
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.6-12.

İmaməli Şəvəqqət oğlu Əhədzadə
1997-ci il avqust ayının 24-də
Lənkəran rayonunun Şiləvar kəndində
anadan olmuşdur.
İ.Əhədzadə 2016-cı ildə Aprel döyüşlərində iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Əhədzadə İmaməli 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı 28 sentyabrda Füzuli rayonu istiqamətində gedən

30
Elcan Rəhimli
26 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Elcan Ədalət oğlu Rəhimli 1992ci il avqust ayının 26-da Bərdə rayonu Alpout kəndində anadan olmuşdur. 1998-2009-cı illərdə Alpout kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
2010-2012-ci illərdə Beyləqan rayonunda hərbi xidmətdə olmuşdur.
Elcan Rəhimli 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə 2020-ci il oktyabr ayının 18-də qəhrəmancasına

Əsgər

döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Lənkəran rayonu Şiləvar
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Əhədzadə
İmaməli
Şəvəqqət
oğlu ölümündən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 18.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Cəsur döyüşçü”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

şəhidlik
zirvəsinə
ucalmışdır.
Rəhimli Elcan Ədalət oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Elnur Qədirli
illiyi 1997-2020
İtkin əsgər
27
Elnur Rəcəb oğlu Qədirli 1997-ci il
avqust ayının 27-də İsmayıllı rayonunun Diyallı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elnur Qədirli 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zama-

nı Suqovuşanın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Elnur
Qədirli oktyabr ayının 7-də Suqovuşan döyüşləri zamanı itkin düşmüşdür.
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi
olaraq itkin düşən hərbi qulluqçu hesab olunur. Hal-hazırda onun tapılıb ailəsinə məlumat verilməsi
üçün
zəruri
tədbirlər
görülür.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Elnur_Qədirli

28

25
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
25 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

Ziyəddin Rəşidov
1997-2020
Ziyəddin Arzu oğlu Rəşidov 1997-ci
il avqust ayının 28-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Xırdalan
şəhəri 1 saylı tam orta məktəbdə təhsil
almağa başlamış, daha sonra təhsilini
peşə məktəbində davam etdirmişdir.
Ziyəddin Rəşidov Beyləqan rayonunda hərbi xidmətdə olmuş, 2016-cı ildə
aprel döyüşlərində iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Ziyəddin Rəşidov 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Hadrut

Gizir
qəsəbəsinin və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmışdır.
Ziyəddin Rəşidov oktyabr ayının 30-da
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Rəşidov Ziyəddin Arzu oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 24.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Cəbrayılın azad olumasına görə”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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30
Əzəmi Hüseynov
illiyi 1992-2020
29

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
30 illiyi

Ədəbiyyat

Əzəmi Əli oğlu Hüseynov 1992ci il avqust ayının 29-da Mingəçevir
şəhərində anadan olmuşdur. 19992010-cu illərdə Mingəçevir şəhərində
14 nömrəli tam orta məktəbdə, 20102014-cü illərdə isə Mingəçevir Dövlət
Universitetində
təhsil
almışdır.
Ə.Hüseynov 2014-2015-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarıda müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2016-cı ildən isə müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Əzəmi Hüseynov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan

Natiq Məmmədov
1997-2020

Natiq Sahib oğlu Məmmədov 1997ci il avqust ayının 30-da Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndində anadan olmuşdur. Aşağı Cürəli kənd tam
orta məktəbində 2004-2015-ci illərdə
orta təhsil almışdır. Orta təhsilini başa
vurduqdan sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. Nümunəvi xidmətinə görə
gizirlik məktəbinə göndərilmiş, gizir kimi yenidən hərbi xidmətini davam etdirmişdir. Sentyabr ayının
27-də Vətən müharibəsi başlananda Natiqin də olduğu hərbi dəstə ön

Çavuş
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 8-də Suqovuşan
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Hüseynov Əzəmi Əli oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Gizir
xətdə idi. N.Məmmədov İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş,
2020-ci il oktyabr ayının 31-də Aşağı
Cürəli kənd qəbiristanlığında torpağa
tapşırılmışdır. Məmmədov Natiq Sahib oğlu ölümündən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 27 dekabr.– S.4;14.
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25
Hüseyn Səmədov
illiyi 1997-2020
30
Hüseyn Müşviq oğlu Səmədov
1997-ci il avqust ayının 30-da
Ağsu şəhərində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Səmədov Hüseyn 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün
başlanan Vətən Müharibəsi za-

Əsgər
manı qəhrəmancasına döyüşmüş,
8 oktyabrda Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Səmədov Hüseyn Müşviq oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
31 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il
//
Azərbaycan.– 2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

Rasim Rufullayev
1997-2020

Rasim Yadigar oğlu Rufullayev
1997-ci il avqust ayının 31-də Yardımlı rayonunun Zevin kəndində
anadan olmuşdur. Hərbi xidmətini
başa vurduqdan sonra N saylı hərbi
hissədə müddətdən artıq hərbi
xidmətdə işini davam etdirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin əsgəri olan
Rasim Rufullayev 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsində
Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə savaş-

Əsgər
mış, noyabr ayının 7-də Şuşa uğrunda gedən döyüşdə şəhid olmuşdur.
R.Rufullayev Yardımlı rayonunun
Zevin kəndində dəfn olunmuşdur.
Rufullayev Rasim Yadigar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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155 Səttarxan
illiyi 1867-1914
15

Ədəbiyyat
Atabəyli, T. Azərbaycan: etnik
mənsubiyyəti və İranda qüdrət
uğrunda mübarizəsi / Turac
Atabəyi; Tərcümə edəni: Nigar Eynulla qızı Mədətli; elmi
red.: Yaqub Mahmudlu.– Bakı:
Təhsil, 2002.– 248 s.; Qaraoğlu, F. Tarixdə iz buraxanlar:
Səttar xan / Fazil Qaraoğlu //
Bakı xəbər.– 2018.– 28 sentyabr.– S. 15; Ələkbərli, F. Qacarlar dövlətinin süqutu dövrü:
Məşrutə hətəkatı və Səttarxan
/ Faiq Ələkbərli // Türküstan.–
2021.– 16-22 fevral.– S.6;
Ələsgərova, S. Söhrab Tahirin
“Səttarxan” poemasında xalq
və xalqına inanan qəhrəman
problemi / Sakibə Ələsgərova
// Kredo.– 2018.– 11 oktyabr.–
S.3;11.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/turkustan/2021/
fevral/734567(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/baki_xeber/2018/
sentyabr/608020.htm
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Səttarxan Hacı Həsən oğlu
1867-ci il avqust ayının 15də Cənubi Azərbaycanın Qaradağ vilayətinin Məmmədxanlı mahalında
anadan
olmuşdur.
1905-1911-ci illər İran inqilabının məskəni Cənubi Azərbaycan,
onun
lideri
isə
Azərbaycanın
qəhrəman oğlu Səttarxan sayılmışdır. 1905-ci ildə ümumilikdə İranda,
o cümlədən də Cənubi Azərbaycanda
genişlənən inqilabi hərəkata qoşulmuş, 1906-cı ildə Təbrizin Əmirəqız
məhəlləsi mücahidlərin başçısı və
“Həqiqət” əncuməsinin üzvü olmuşdur. Səttarxan fədai dəstələrinin sayını artırmağa çağırmış və onlara daim hərbi təlimlər keçmişdir.
1908-ci ildə şah qoşunları İran
məclisinə hücum edir, inqilabçılara divan tutulur. Onlar İran vilayətində inqilabı boğduqdan sonra Azərbaycana üz
tuturlar. Daha sonra Təbrizin Əmirəqız
məhəlləsində küçə vuruşmaları zamanı Səttarxanın rəhbərliyi altında fədai
dəstələri əksinqilabi qüvvələrə ağır
zərbələr endirir, onları geri çəkilməyə
məcbur edirlər. 1908-ci ilin sonu
1909-cu ilin əvvəllərinə qədər gedən
döyüşlərdə Səttarxan dəstələri tədricən
bütün Cənubi Azərbaycanı şah qoşunlarından və mürtəce qüvvələrdən
təmizləyirlər. On bir ay davam edən
vuruşmada xalq müdafiəsini təşkil
edən Səttarxan inqilabi hərəkatın
rəhbərlərindən
birinə
çevrilir.
Təbriz üsyanı zamanı inqilabi

Siyasi xadim
hökumət – hərbi şura yaradılır. Şuraya
Səttarxan, Bağırxan, Əli Müsyo kimi
görkəmli şəxslər daxil olurlar. 1909-cu
ildə Rusiyanın köməkliyi ilə şah qoşunları Təbrizə girir və mülkədar burjua
hökuməti yaradılır. 1910-cu ilin aprel ayında yeni liberal mülkədar burjua
hökumətinin dəvəti ilə başda Səttarxan
olmaqla 100 nəfər fədai dəstəsi Tehrana dəvət olunur. Tehran əhalisi
Səttarxanı böyük təntənə ilə qarşılayır.
Lakin 1910-cu il avqust ayının 7-də
yeni hökumətin qoşunları tərəfindən
mühasirəyə alınan və qəfil hücuma
məruz qalan fədai dəstələri tərksilah
edilir. Atışma zamanı Səttarxan ağır yaralanır və uzunsürən xəstəlikdən sonra
1914-cü il noyabr ayının 9-da vəfat edir.
Xalq
və
vətən
qarşısında
xidmətlərinə görə Cənubi Azərbaycan
əyalət əncüməni Səttarxanı “Sərdari
milli” (Millətin sərkərdəsi) adlandırmış, döyüşdə fərqlənənləri təltif etmək
üçün “Səttarxan” medalı təsis etmişdir. Səttarxana dastan, roman, çoxlu şeir, nəğmə, hekayə, oçerk və s.
həsr edilmişdir. Adını əbədiləşdirmək
üçün Təbrizdə Səttarxanın heykəli qoyulmuş, küçələrdən birinə onun adı
verilmişdir. 2018-ci ildə isə İranda
“Səttar xan” adlı 10 hissəli bədii serial çəkilmişdir. Filmdə Səttar xanın
ömrünün son dörd ili əks olunmuşdur.

AVQUST

Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
90
Həsən Seyidov
illiyi 1932-2004
16

Ədəbiyyat
Babakərli, P. Xalqa
təmənnasız xidmət nümunəsi
Həsən Seyidov – 80 / Paşa
Babakərli // 525-ci qəzet.–
2012.– 16 avqust.– S. 4; Seyidov Həsən Neymət //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə / baş red.
C.B.Quliyev; red hey. M. H.
Abdullayev, M.T.Abasov
[və b.].– 8 Cild.– Bakı:
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası,
1984.– S.329.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Həsən_Seyidov_
(siyasətçi,_1932)

Həsən Neymət oğlu Seyidov 1932ci il avqust ayının 16-da Marneuli rayonunun Qaçağan kəndində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Qaçağan kənd
orta məktəbinə daxil olmuş, 1951ci ildə Cəlaloğlu orta məktəbini bitirmişdir. Həmin ildə Bakıya gələrək,
Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti)
mexanika fakültəsinə daxil olmuşdur.
Ali məktəbdə təhsil aldığı illərdə Həsən
Seyidov əla oxumaqla yanaşı, institutun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak
etmiş, fakültə komsomol komitəsinin
katibi
vəzifəsində
işləmişdir.
H.Seyidov əmək fəaliyyətinə 1956-cı
ildə SSRİ Kimya və Neft Maşınqayırma
Nazirliyinin L.Şmidt (indiki Səttarxan)
adına zavodunda usta köməkçisi kimi
başlamış, 9 il ərzində mühəndis və
baş mühəndisin müavini vəzifələrində
çalışmış, 1965-ci ildə zavod direktoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
1969-cu ildə Həsən Seyidova Azərbaycan SSR-in “Əməkdar
mühəndis” fəxri adı verilmişdir.
1971-ci ilin fevral ayında Həsən Seyidov Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Sənayenəqliyyat şöbəsinin müdiri vəzifəsinə
təyin edilmişdir. 1971-1981-ci illərdə
MK-nın katibi, 1971-1989-cu illərdə
MK-nın büro üzvü, 1971-1991-ci
illərdə Azərbaycan KP MK-nın üzvü
və 1971-1990-cı illərdə Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. 1981-1989-cu illərdə Həsən Seyidov Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsində çalışmışdır.
1970-1980-ci illərdə respublika iq-

Siyasi xadim
tisadiyyatının, xüsusilə sənayenin inkişafında Həsən Seyidovun xüsusi
xidmətləri olmuşdur. Həmin dövrdə
sənayedə mühüm struktur dəyişiklikləri
baş vermiş – elmi-texniki inqilabla
bağlı yeni, müasir və daha mürəkkəb
istehsal sahələrinin yaradılması prosesi
genişlənmiş, neftayırma zavodlarının
texniki cəhətdən modernləşdirilməsi
və yenidən qurulmasına diqqəti artırmış, maşınqayırma və neft maşınqayırması, qara və əlvan metallurgiya
sənaye sahələri xeyli inkişaf etmişdir.
Dövlətimiz
Həsən
Seyidovun
xidmətini layiqincə qiymətləndirmişdir.
O “Lenin” ordeni, üç dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni və medallarla təltif olunmuşdur. Bundan başqa,
H.Seyidov bir neçə dəfə Azərbaycan
SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin fəxri
diplomu ilə mükafatlandırılmışdır.
1989-cu ilin aprel ayında fəxri təqaüdə
çıxdıqdan sonra, Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti yanında SSRİ Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyinin müvəkkili
təyin edilmişdir. 1991-ci ilin noyabr
ayında “Azərinkom” informasiyakommersiya birliyinin, 1997-ci ildən
isə “Azərinkom” səhmdar cəmiyyətinin
baş direktoru vəzifəsində çalışmışdır.
Əməkdar mühəndis, dövlət xadimi Seyidov Həsən Neymət oğlu
2004-cü il dekabr ayının 8-də
Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri
Xiyabanda
dəfn
olunmuşdur.
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Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
130 Seyid Cəfər Pişəvəri
illiyi 1892-1947
26

Ədəbiyyat
Pişəvəri, S.C. Məqalə və çıxışlarından seçmələr: Təbriz
1945-1946-cı illər: [toplu] /
Seyid Cəfər Pişəvəri; nəşrə
haz., ön söz müəl. Ə. Rəhimli;
AMEA-nın akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İntu.– [Bakı]: Nurlar, 2016.–
432 s.; Rəhimli, Ə. 662 saylı
məhbus – S.C.Pişəvəri: Seyid Cəfər Pişəvəriyə aid istintaq materialları (1930-1940)
/ Əkrəm Rəhimli (Bije) (tərt.,
ön söz və şərhlərin müəl.);
elmi red. S. Bayramzadə; [şək.
A. Ağkəmərli].– Bakı: [Nurlar NPM], 2019.– 184 s.;
Рагимли, А. Сейид Джафар
Пишевари: (Жизнь, и
политическая деятельность)
/ Акрам Рагимли.– Баку:
Нурлар, 2020.– 303 с.;
Rəhimli, Ə. 70 il gizlədilən
sənəd: S.C.Pişəvərinin
BMT Baş Assambleyasına
məktubu / Əkrəm Rəhimli //
Hürriyyət.– 2021.– 2-3 fevral.– S.13.
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Seyid Cəfər Pişəvəri (Cavadzadə;
Xalxali) 1892-ci il avqust ayının 26-da
Güney Azərbaycanın Xalxal bölgəsinin
Zeyvə kəndində anadan olmuş, ilk
təhsilini həmin kənddə almışdır. 1905ci ildə valideynləri ilə birgə Bakıya köçmüşdür. Bülbülə kəndində təhsilini davam etdirən Pişəvəri, həm də çalışmışdır.
1913-1917-ci illərdə Xırdalan
kəndində müəllimlik etmiş, dərin
mütaliəsi sayəsində ictimai elmləri
öyrənməyə və siyasi fəaliyyətə başlamışdır. İlk məqalələrini “Açıq söz”
qəzetində çap etdirmişdir. İran xalqının ağır vəziyyəti onu çox düşündürürdü. Geniş mübarizə meydanı axtaran Pişəvəri 1919-cu ildə İran Ədalət
Firqəsinin Bakıda açılmış “İttihad”
mədrəsəsində müəllim işləməyə başlamış, Bakıda N.Nərimanov, B.Ağazadə
və başqaları ilə sıx əlaqə saxlamışdır.
1919-1920-ci illərdə “Hürriyyət”
qəzetinin redaktoru olmaqla yanaşı, İran
Ədalət Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin
xarici bölməsinin katibi vəzifəsinə
də seçilmişdir. 1921-ci ilin əvvəlində
“Həqiqət” qəzetini nəşr etdirmiş, yorulmadan bütün varlığını irtica və imperializm əleyhinə mübarizəyə həsr etmişdir.
1930-cu ilin dekabr ayında Pişəvəri
rejim əleyhinə günahlandırılaraq həbs
olunmuş və 10 il zindanda məhbus həyatı
keçirmişdir. Zindanda olduğu müddətdə
“Zindan xatirələri dəftərindən”, “Ədalət
firqəsinin tarixi” siyasi əsərlərini,
“Nadirə”, “Məhin banu” romanlarını və bir sıra ədəbi, bədii, tənqidi

Siyasi xadim

məqalələrini tamamlamışdır. 1941-ci
ildə məhbusluqdan azad olunaraq, Tehrana getmiş, İran Xalq Partiyasının yaranmasında yaxından iştirak etmişdir.
1943-cü ildə “Acer” adlı demokratik yönümlü qəzet nəşr etdirməyə
başlamışdır. Bu qəzet vasitəsilə Rza
şahı, onunla birlikdə xalq kütlələrini
vəhşicəsinə soyan irticanı ifşa etmişdir.
1945-ci ilin yayında Tehrandan
həmişəlik Azərbaycana köçmüş və
Azərbaycan Demokrat Firqəsini yaratmışdır. Həmin ildə “Azərbaycan”
qəzetini nəşr etdirməyə başlamışdır. Oktyabr ayında keçirilən ADFnin I qurultayı Pişəvərini Mərkəzi
Komitənin sədri seçmiş, ADF-nin orqanı olan “Azərbaycan” qəzeti vasitəsilə
Azərbaycan xalqı qarşısında duran
vəzifələri “21 Azər” hərəkatının hazırlanması taktikası Pişəvərinin başçılığı ilə həyata keçirilmişdir. 1945ci ildə Pişəvəri Azərbaycan Milli
Hökumətinin Baş naziri təyin edilmişdir.
Pişəvəri “12 şəhrivar”, “Qızıl
səhifələr”
adlı
bədii
əsərlərin müəllifi və naşiridir.
Seyid Cəfər Pişəvəri 1947-ci il
iyun ayının 11-də Gəncə şəhərindən
qayıdarkən,
Yevlax
yaxınlığında
müəmmalı şəkildə avtomobil qəzasına
düşərək
dünyasını
dəyişmişdir.
Məzarı Bakı şəhərində Fəxri Xiyabandadır. Onun adı çağdaş Güney
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının
simvolu
kimi
yaşamaqdadır.
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Tarix
100
illiyi

Ədəbiyyat
Quliyev, Ə. Azərbaycan tarixi: Orta məktəbin 8-9-cu sinif üçün dərslik / Əlövsət Quliyev, T.Ə.Əzizov; Elmi red.
S.A.Məmmədov.– Bakı: Maarif, 1990.– 151 s.; Quliyev, Ə. Neft sənaye fəhlələri
həmkarlar ittifaqının 50 illiyi
/ Əlövsət Quliyev, M. İ. Naydel.– Bakı: Azərbaycan dövlət
neft və elmi-texniki ədəbiyyat
nəşriyyatı, 1956.– 120 s.; Quliyev, Ə. Azərbaycan xalqının ən doğru tarixini yaradanlardan biri / Əlövsət Quliyev
// İqtisadiyyat.– 2012.– 18-23
oktyabr.– S.2; Quliyev Əlövsət
Nəcəfqulu oğlu // Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası: 10
cilddə / baş red. C.B.Quliyev;
red hey. M.H.Abdullayev,
M.T.Abasov [və b.].– III
Cild.– Bakı: Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1979.– S.267.

Əlövsət Quliyev
1922-1969
Əlövsət Nəcəfqulu oğlu Quliyev
1922-ci il avqust ayının 23-də Salyan
rayonunun Qızılağac kəndində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə Qızılağac
kənd orta məktəbinə daxil olmuşdur.
Yaxşı oxuduğuna görə Ə.Quliyev altı
illik məktəbi beş ilə bitirərək 1935-ci
ildə Salyan pedaqoji məktəbinin tarix
fakültəsinə təhsilini davam etdirmişdir.
Ə.Quliyev oxuya-oxuya Salyandakı 4 №-li orta məktəbdə tarixdən dərs
deməyə başlamışdır. 1939-cu ildə Salyan
pedaqoji məktəbini bitirərək S.M.Kirov
adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. Eyni zamanda, Bakıdakı 172 №-li orta məktəbdə tarixdən
dərs demişdir. 1943-cü ildə ADU-nun
həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri seçilmişdir. 1944-cü ildə universiteti bitirmiş, 1944-1945-ci illərdə ADU-nun
Azərbaycan tarixi, SSRİ tarixi kafedralarında müəllim, baş müəllim, dosent, 1948 və 1950-1952-ci illərdə isə
tarix fakültəsinin dekanı olmuşdur.
Ə.Quliyev 1952-1958-ci illərdə
Azərbaycan SSR EA Tarix və Fəlsəfə
İnstitutunun direktoru, 1958-1965-ci
illərdə baş elmi işçisi, 1965-1967-ci
illərdə Azərbaycanın yeni dövr tarixi
şöbəsinin müdiri, 1967-1969-cu illərdə
Azərbaycan SSR EA Tarix İnstitutunun direktoru vəzifələrində işləmişdir.
Ə.Quliyev 1961-ci ildə tarix
elmləri doktoru, professor, 1968-ci
ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının (indiki AMEA) müx-

Alim
bir

üzvü olmuşdur.
Professor Ə.Quliyevin əsərləri başlıca olaraq Azərbaycanın sosial-iqtisadi
tarixinə, Bakı proletariatının inqilabi mübarizəsinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. 3 cildlik “Azərbaycan tarixi”
(1958-1963), “Azərbaycan Kommunist
Partiyası tarixinin oçerkləri” (I hissə,
1967), orta məktəb üçün “Azərbaycan
tarixi” dərsliyinin (1964), “Dünya
xalqları” seriyasından “Qafqaz xalqları” (1962), çoxcildlik “SSRİ tarixi”
(I-VI cildlər, 1966-1968), “Rusiya neft
sənayesində inhisarçı kapital (18831914)” (1961), 2 cildlik “1910-1914cü illərdə Azərbaycanda fəhlə hərəkatı”
(1967) və s. əsərlərin müəlliflərindən,
redaktorlarından
və
redaksiya
heyəti üzvlərindən biri olmuşdur.
Ə.Quliyev Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni və bir sıra medallarla təltif edilmişdir.
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri
doktoru, professor Quliyev Əlövsət
Nəcəfqulu oğlu 1969-cu il noyabr ayının 6-da Bakı şəhərində vəfat etmiş və
Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Əlizadə, Ə. Qadın psixologiyası: fəlsəfi-psixoloji esselər
/ Əbdül Əlizadə; elmi red.: R.
Əliyev, M. Babayev, N. Rzayeva; naşir B. Axundov.–
Bakı: Təhsil, 2015.– 416 s.;
Əlizadə, Ə. Məktəblinin psixologiyası: [dərs vəsaiti]
/ Əbdül Əlizadə, Q. E.
Əzimov, E. M. Quliyev; red.
Ə. Əsədzadə; burax. məsul
V. Bəhmənli; Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.– Bakı: Renessans-A,
2015.– 115 s.; Əliyev, R. 60
il elm və təhsilin xidmətində:
Görkəmli psixoloq alim
Əbdül Əlizadənin xatirəsinə
həsr olunur / Ramiz Əliyev,
L. Əmrahlı // Azərbaycan
müəllimi.–2016.– 5 mart.–
S.8.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əbdül_Əlizadə
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Əbdül Əlizadə
1932-2015
Əbdül Əli oğlu Əlizadə 1932-ci il
avqust ayının 16-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1950-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
(indiki BDU) tələbəsi olmuşdur. 1957ci ildə “Azərbaycan məktəbi” jurnalında işləməyə başlamışdır.
Ə.Əlizadə görkəmli Azərbaycan
filosofu
və
psixoloqu
professor Ə.K.Zəkiyevin rəhbərliyi ilə
“Şagirdlərin
yaradıcı
təxəyyül
fəaliyyətində
analiz
və
sintez proseslərinin xüsusiyyətləri”ni
öyrənmişdir. Onu təxəyyüldə informasiyaların işlənməsi prosesi məsələləri
maraqlandırırdı. 60-cı illərdə informasiyaların işlənmə prosesi XX və
XXI əsrlər psixologiyasında önəmli
yer tutan koqnitiv psixologiyanın əsas
problemlərindən biri idi. Gənc alim
də təxəyyülün xüsusiyyətlərini məhz
bu kontekstdə araşdırırdı.
Ə.Əlizadə 1975-ci ildə “Cinsi demorfizm və şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin
formalaşmasının psixoloji problemləri”
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir. Onun doktorluq dissertasiyası Azərbaycan psixologiyasında mühüm bir hadisə idi.
Bu tədqiqatla Azərbaycan psixologiyasında yeni elmi istiqamət – cinsi fərqlər psixologiyası istiqaməti yarandı və uğurla inkişaf etməyə başladı.
1964-cü ildə dövrün psixoloji fikrini sistemli şəkildə əks etdirən sanballı “Psixologiya” dərsliyi nəşr olunmuşdur. Onun altı müəllifindən üçü

Alim
respublikanın qocaman psixoloqları (Ə.Zəkuzadə, F.İ.İbrahimbəyov və
M.Məhərrəmov), üçü isə istedadlı gənc
psixoloqlar (Ş.Ağayev, Ə.Bayramov
və Ə.Əlizadə) idi. 1968-ci ildə
Ə.Əlizadənin professor Y.Ş.Kərimovla
birlikdə yazdığı “İlk addımlar”
(məktəbəqədər uşaq müəssisələri
üçün), 1986-cı ildə Ə.S.Bayramovla
birlikdə yazdığı “Sosial psixologiyanın aktual məsələləri”, 1989-cu ildə
isə fundamental “Psixologiya” dərsliyi
(professor Ə.S.Bayramovla birlikdə)
nəşr olunmuşdur. Ə.Əlizadə IX və
X siniflər üçün “İnsan və cəmiyyət”
dərsliyinin
də
həmmüəllifidir.
80-ci
illərin
ikinci
yarısında professor Ə.Əlizadə professor
A.Almazovla birlikdə Azərbaycan
məktəblərində maraqlı bir fənnin –
“Ailə həyatının etikası və psixologiyası” fənnini tədris etməyə başladılar.
Professor Ə.Əlizadə həmçinin
“Elmi xəbərlər”in (psixologiya və
pedaqogika seriyası) baş redaktoru, “Azərbaycan məktəbi” jurnalının redaksiya heyətinin üzvi kimi
də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
Təhsilin nəzəriyyə və praktikası ilə
məşğul olan görkəmli pedaqoq, əməkdar
elm xadimi, psixoloq-alim, professor
Əbdül Əli oğlu Əlizadə 2015-ci il fevral ayının 22-də dünyasını dəyişmişdir.
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Bağır Seyidzadə
illiyi 1912-1968

Ədəbiyyat
Bağır Seyidzadə 100: miniatür kitabı /Azərbaycan Respublikası “Kitab” Cəmiyyəti.–
Bakı: İndiqo, 2012.– 175 s.;
Abdin, T. Oralarda kimlər var:
Bağır Seyidzadə / T.Abdin
// 525-ci qəzet.– 2013.– 2
mart.– S.23; Kazımzadə,
A. Seyidzadələr nəslinin
iki qanadı /A.Kazımzadə //
Azərbaycan.– 2014.– 6 noyabr.– S. 6; Ağayeva, G. Əsrə
sığmayan ömür: Görkəmli ictimai xadim, diplomat, jurnalist, tərcüməçi Bağır
Seyidzadənin anadan olmasından 105 il keçir / G.Ağayeva
// Azərbaycan.– 2017.– 9 avqust.– S.7; Xalq qəzeti.–
2017.– 9 avqust.– S.5.

Bağır Mirqasım oğlu Seyidzadə
1912-ci ildə qədim Azərbaycan
şəhəri İrəvanda anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından zəhmətə qatlaşan bu
yeniyetmə 14 yaşında Bakıda toxuculuq
fabrikində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Ali təhsil almaq istəyən gənc 1926cı ildə Bakıda axşam işçi fakültəsində
(rabfak) oxumuş, gündüzlər isə
fabrikdə işləmişdir. Dörd ildən sonra işçi fakültəsini müvəffəqiyyətlə
bitirmiş və bir neçə ay “Kəndli”
qəzetində korrektor kimi çalışmışdır.
1930-cu ildə keçmiş Azərbaycan
Sənaye İnstitutuna (indiki Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) daxil olmuş, neft texnologiyası fakültəsində neft emalı sahəsində
mühəndis-texnoloq ixtisası üzrə təhsil
almışdır. İnstitutda oxuyarkən 1932-ci
ildən “Gənc işçi” qəzetində tərcüməçi,
məsul katib, redaktor və şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir. 1940cı ildə Azərbaycan Gənclər İttifaqı Komitəsinin üzvü, sonra təbliğat
və təşviqat üzrə MK katibi və büro
üzvü seçilmiş, 1943-1944-cü illərdə
Azərbaycan Komsomolu Mərkəzi
Komitəsinin ikinci katibi olmuşdur. Uzun illər respublikada rəhbər
vəzifələrdə çalışmışdır. Moskvada
ali diplomatiya kurslarını bitirdikdən
sonra İranda (Cənubi Azərbaycanda),
Makuda SSRİ-nin vitse-konsulu, sovet hərbi hissəsində komissar işləmiş,
Təbriz şəhərində baş konsul vəzifəsini
icra etmişdir. Cənubi Azərbaycanda
milli hökumətin qurulmasında böyük xidməti olmuş, sonralar İran milli
hökumətinin ali mükafatı “21 Azər” or-

İctimai xadim
deni ilə təltif edilmişdir. Təbrizdə konsulluq bağlandıqdan sonra B.Seyidzadə
1948-ci ilin dekabr ayında Bakıya qayıtmış, 1949-cu ilin fevralında
Azərbaycan Kinematoqrafiya naziri
vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Onun nazir olduğu dövrdə “Bakı” kinostudiyasında Bakı neftçilərinin fəaliyyətindən
bəhs edən “Bakının işıqları” bədii,
müxtəlif mövzularda istehsal olunmuş
“Böyük yol”, “Hədiyyə xalçası”, “Quba
bağlarında”, “Tərtərçay vadisində”,
“Mingəçevir”, “Sovet Naxçıvanı”,
“Yeni həyat qurucuları”, “Əməyə eşq
olsun!”, “Gədəbəyin sərvəti”, “Abşeronun ocaqları”, “Səhər nəğməsi”,
“Sovet Azərbaycanı”, “Azərbaycanın
müalicə ocaqları”, “Elmlə dostluq
şəraitində”, “Arazın sahillərində”,
“Gözlərinizi qoruyun”, “Xəzər neftçiləri haqqında dastan” və s. sənədli
və elmi-kütləvi filmlər çəkilmişdir.
1960-cı ildə “Xəzər neftçiləri haqqında dastan” və “Dənizi fəth edənlər”
sənədli-bədii filmlərinə görə yaradıcı qrupun bir neçə üzvü Lenin mükafatına layiq görülmüşdür. 1958ci ildə Mədəniyyət nazirinin müavini
vəzifəsində işləmişdir. O, “Görkəmli
adamların
həyatı”
silsiləsindən
bir sıra əsərləri Azərbaycan dilinə
tərcümə etmişdir. “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüş, “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “Şərəf nişanı” ordenləri, bir
sıra medallarla təltif edilmişdir.
Ensiklopedik biliyə malik olan
görkəmli ictimai xadim Bağır
Seyidzadə 1968-ci ildə Bakıda vəfat etmiş və Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Aqil Hacıyev
illiyi 1947-2019
10

Ədəbiyyat
Hacıyev, A. Poeziyadan nəsrə:
(Mir Cəlal nəsrinin poetik
əsasları) / Aqil Hacıyev; elmi
red. N. Cəfərov.– Bakı: [s.
n.], 2011.– 38 s.; Hacıyev, A.
Dünya ədəbiyyatı Şərq-Qərb
kontekstində / Aqil Hacıyev //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2014.– 28
noyabr.– S.15; Dinlərarası dialoqun bugünkü vəziyyəti. Aqil
Hacıyev: “Azərbaycan bu baxımdan bir çox millətlərin
və dini konfessiyaların dinc
yanaşı yaşamasının unikal
nümunəsidir” II yazı... // Xalq
Cəbhəsi.– 2016.– 29 iyun.–
S.9.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqcebhesi/2016/
iyun/497414.htm
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Aqil Cəfər Xəndan oğlu Hacıyev
1947-ci il avqust ayının 10-da Şuşa
şəhərində, professor Cəfər Xəndan
Zeynal oğlu Hacıyevin ailəsində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə Bakı
şəhərindəki 6 saylı orta məktəbi
bitirdikdən sonra, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.
Universitetdə oxuduğu illərdən
(1965-1970) jurnalistlik və tərcüməçilik
fəaliyyətinə başlamışdır. Məqalələrini
“Баку”, “Молодежь Азербайджана”,
“Литературный
Азербайджан”
jurnallarında
dərc
etdirmişdir.
1970-ci ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin
Rus ədəbiyyatı kafedrasına aspiranturaya qəbul olunmuş və 1973-cü
ildə
namizədlik
dissertasiyasını
müdafiə etmişdir. Həmin ildən BDUnun rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllimlik fəaliyyətinə başlamış
və kafedrada müəllim, baş müəllim,
dosent
vəzifələrində
çalışmışdır.
1982-ci ildə Tbilisidə filologiya
elmləri doktoru dərəcəsi almaq üçün
doktorluq dissertasiyasını müdafiə
etmişdir.
Elmi
araşdırmalarının
nəticəsi olaraq “XIX əsrin I yarısı rus
ədəbiyyatında Qafqaz”, (rus dilində,
1982), “Rus oçerkinin inkişaf tarxi”
(rus dilində, 1984), “Ədəbi qardaşlığın
mərhələləri” (rus dilində, 1986), “Puşkinin ətrafında” (rus dilində, 1989),
“A.A.Bestujev-Marlinski” (rus dilində,
1992), “P.A.Katenin” (rus dilində,
1999), “Rus ədəbiyyatında Qafqaz tematikası” (Bişkek, qırğız dilində, 2008)
kitablarını ərsəyə gətirmişdir. 1983-cü
ildə BDU-da Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru elmi adına layiq
görülmüş, 1984-cü ildə həmin kafedra-

Ədəbiyyatşünas
nın müdiri, 1982-1984-cü illərdə təbiət
elmləri fakültələri üçün Rus dili kafedrasının müdiri, 1990-1992-ci illərdə isə
filologiya fakültəsinin dekanı olmuşdur.
A.Hacıyev 1987-ci ildə Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilmişdir. Türk
folkloruna dair silsilə araşdırmalarına görə 1993-cü ildə Ankaradakı
Türkiyə folklor qurumunun fəxri üzvü
seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Avropa dilləri və
ədəbiyyatları üzrə Tədris-metodiki şurasının, Bakı Dövlət Universitetinin və
filologiya fakültəsinin Elmi Şuralarının üzvü olmuşdur. “Литературный
Азербайджан”, “BDU xəbərləri”
jurnalının
redaksiya
heyətinin,
“Научная мысль Кавказа” jurnalının redaksiya şurasının üzvü, “Dil
və ədəbiyyat” jurnalının məsul katibi və rus filologiyası şöbəsinin
müdiri
vəzifələrində
çalışmışdır.
A.Hacıyev
müxtəlif
illərdə
Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasının eksperti (1992-1993), humanitar və ictimai elmlər şöbəsinin müdiri (2003-2004), Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komitəsinin ekspert şurasının
sədri, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə Müdafiə Şurasının sədri, rus
dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə Müdafiə
Şurasının sədr müavini (1994-1996) olmuşdur. Azərbaycanda təhsilin və elmin
inkişafındakı xidmətlərinə görə 2009-cu
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 18 elmlər namizədi hazırlamışdır.
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, professor
Hacıyev Aqil Cəfər Xəndan oğlu 2019cu il fevral ayının 14-də vəfat etmişdir.
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Qəzənfər Paşayev
illiyi 1937

Ədəbiyyat
Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev: biblioqrafiya / Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed. M.
Vəliyeva, M.İbrahimova;
elmi red. K.M.Tahirov; red.
G. Səfərəliyeva.– Bakı:
[M.F.Axundov ad. Azərbaycan
Milli Kitabxanası], 2017.– 320
s.; Paşayev, Q. Elçin haqqında
düşüncələrim / Qəzənfər Paşayev; red. və ön sözün müəllifi
Yaşar.– Bakı: Təhsil, 2013.–
144 s.; Paşayev, Q. Nəsimi:
edamdan sonrakı həyat: [monoqrafiya] / Qəzənfər Paşayev; red. və ön söz. müəl.
R.Hüseynov; [buraxıl.
məsul. R.Kazımov; dizayn.
və səhifələyici M. Əliyev];
Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi.– Bakı: Şərq-Qərb,
2019.– 184 s.; Paşayev, Q. Qarabağ müharibəsi və prezident İlham Əliyev haqqında
Nostradamusun görücülüyü /
Qəzənfər Paşayev // Ədalət.–
2020.– 15 oktyabr; Paşayev,
Q. Qisas qiyamətə qalmadı /
Qəzənfər Paşayev // Ədalət.–
2020.– 5 noyabr.– S.4.

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev 1937-ci il avqust ayının 27-də Tovuz rayonunun Düzqırıxlı kəndində
anadan olmuşdur. 1946-1956-cı illərdə
doğma kəndində orta təhsil almışdır. 1957-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti)
ingilis dili fakültəsinə qəbul olunmuş,
1962-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.
Əmək fəaliyyətinə Əli Bayramlı
(indiki Şirvan) rayonunun Vladimirovka kəndində ingilis dili müəllimi kimi
başlamışdır. 1962-1966 və 1972-1975ci illərdə İraqda tərcüməçi işləmişdir.
1964-1989-cu illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda çalışmış,
dosent, dekan müavini, kafedra müdiri
vəzifələrini icra etmişdir. 1969-cu ildə
namizədlik, 1993-cü ildə isə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1995-ci ildə professor elmi rütbəsini
almışdır. 1990-cı ildən M.Rəsulzadə
adına Bakı Dövlət Universitetində (indiki BDU) xarici dillər kafedrasının
dosenti və kafedra müdiri işləməyə
başlamışdır. 2001-2005-ci illərdə
AMEA-nın Nizami adına Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində Beynəlxalq
əlaqələr şöbəsinin müdiri, 1990-2003cü illərdə Azərbaycan-İraq Dostluq
Cəmiyyətinin sədr müavini, 1997-ci
ildən bu günə kimi Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsinin
nəzdində
fəaliyyət
göstərən Elmi-Dini Şuranın üzvüdür.
Q.Paşayev 1989-cu ildə SSRİ
və Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının
üzvlüyünə qəbul edilmişdir. Folklor, klassik və müasir ədəbiyyat və
aşıq yaradıcılığı üzrə çoxsaylı kitabla-

Ədəbiyyatşünas
rın müəllifi, tərtibçisi və redaktorudur.
Onun fundamental “Qoca Azaflıyam”
əsəri məşhur Azərbaycan aşığı Mikayıl
Azaflının yaradıcılığından bəhs edir.
Professor Q.Paşayev ABŞ, İngiltərə,
İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Hindistan,
Suriya, Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan,
Qazaxıstan və başqa ölkələrdə
məruzələr etmiş, məqalələri çap olunmuşdur. İraq xalqının, xüsusən də İraqda məskən salan azərbaycanlıların
mədəni və mənəvi dəyərlərinin
tədqiqi və təbliği Q.Paşayevin ədəbielmi fəaliyyətində mühüm yer tutur.
Q.Paşayev ictimai işlərdə də fəal
iştirak etmişdir. O, Təhsil Nazirliyinin nəzdində Qərbi Avropa Dilləri üzrə
Elmi Müdafiə Şurasınn elmi katibi, Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnsitutunun nəzdində Müdafiə Şurasının və
2010-cu ildən institutun Elmi Şurasının
üzvü olmuşdur. İraq Respublikasının
“Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı ilə
təltif edilmiş, eləcə də Kərkük Vəqfinin
(1999) və İraq-Türkmən cəbhəsinin
(2003) yüksək diplom və ödüllərinə layiq görülmüşdür. 2004-cü ildən Yazıçılar Birliyinin Təftiş Komissiyasının
sədridir. 2012-ci ildə folklor üzrə Respublika Problem Şurasının sədri seçilmiş, həmin ildə də anadan olmasının
75 illiyi münasibəti ilə AMEA Rəyasət
Heyətinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. 2013-cü ildə Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının üzvü seçilmişdir.
2018-ci ildə Cəfər Cabbarlı mükafatına
layiq görülmüşdür. 2018-ci ildə 5 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə “Əməkdar
elm xadimi” fəxri adına layiq görülüb.
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illiyi
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Ədəbiyyat
Həbibi, N. Allahın gözəl adları / Nəbibə Həbibi ; ön
söz müəl., məsl. və elmi
red. V. Məmmədəliyev.–
[Bakı]: [Ecoprint], [2018].–
208 s.; Məmmədəliyev,
V. Quran və elm / Vasim Məmmədəliyev; red.
V.Qarabağlı.– Bakı: Qismət,
2006.– 128 s.; Məmmədəliyev,
V. Azərbaycan poeziyasının musiqi ilə qarşılıqlı əlaqəsi problemləri / Vasif
Məmmədliyev; N.Məmmədov
// Respublika.– 2019.– 25 iyul
.– S.6; Məhərrəmova, T. Böyük alim, sadə və səmimi insan: Vasim Məmmədəliyev
zəngin elmi və pedaqoji fəaliyyəti ilə Azərbaycanın
elm və təhsilinə dəyərli
töhfələr verib / Təranə
Məhərrəmova // Kaspi.–
2019.– 15 oktyabr.– S. 9; Şirinova, R. Unulmaz pedaqoq,
tərcüməçi, islamşünas alim /
Rübabə Şirinova // Respublika.– 2020.– 27 avqust.– S.7.
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Vasim Məmmədəliyev
1942-2019
Vasim
Məmmədəli
oğlu
Məmmədəliyev 1942-ci il avqust
ayının 27-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1959-cu ildə orta
məktəbi bitirmiş, Azərbaycan Dövlət
Universitetinin
(indiki BDU)
şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsinə daxil olmuşdur.
1964-1967-ci illərdə təhsilini Tbilisi Dövlət Universitetinin aspiranturasında davam etdirmişdir. Vasim
Məmmədəliyev 26 yaşında, Tbilisidə
namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 32 yaşında ən gənc elmlər doktoru olmuşdur. 1968-ci ildən ADU-nun
(indiki BDU) Ərəb filologiyası kafedrasında müəllim, professor, kafedra
müdiri, dosent (1979-1991), institutun
humanitar fakültələr üzrə prorektoru
(1991-1992) vəzifələrində çalışmışdır. 1981-1991-ci illərdə ADU-nun
şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı, 19911992-ci illərdə prorektoru olmuşdur.
1993-cü ildə ilahiyyat fakültəsinin
dekanı
vəzifəsində
çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi Şərqşünaslıq üzrə elmi metodik şuranın sədri (1983-1997),
“Bakı Universitetinin Xəbərləri” jurnalının redaktoru (1992-1997) kimi
fəaliyyət göstərmişdir. 1997-ci ildə
Qafqaz
Müsəlmanları
İdarəsinin
Elmi Dini Şurasının sədri seçilmişdir.
Bu günə qədər alimin onlarla kitabı (“Ərəb ədəbi dilində felin zaman şəxs və şəkil kateqoriyaları”,
“Bəsrə qrammatika məktəbi”, “Kufə
qrammatika məktəbi”, “Ərəb dilçiliyi”, “Quran və elm”) və s. nəşr
olunmuşdur. “Ərəb dilçiliyi” mo-

Akademik

noqrafiyası demək olar ki, dünya
şərqşünaslığına layiqli töhfə olmuşdur.
Vasim Məmmədəliyev 20 kitabın, 600-dən çox elmi və elmi-kütləvi
məqalənin müəllifidir. Əsərləri dünyanın 15-dən artıq ölkəsində nəşr edilmişdir
Alim ilk dəfə olaraq akademik
Z.Bünyadovla birgə “Qurani Kərim”i
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
O, nəinki ədəbiyyatımızın, klassik poeziyamızın, eyni zamanda ərəb, fars
şeirinin tanınmış tədqiqatçılarından
sayılır. Ərəb dilçiliyi və ilahiyyat
sahəsində nail olduğu elmi nəticələr
ərəblərin özləri tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmiş, 1989-cu ildən İraq
EA-nın üzvü, 1995-ci ildən Suriya Quran Elmləri və Ərəb filologiyası Akademiyasının üzvü seçilmişdir.
Vasim Məmmədəliyev 2001-ci
ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmiş, 2002- ci ildə “Şöhrət”, 2009-cu
ildə “Şərəf” ordenləri ilə təltif olunmuş, 2003-cü ildə Dağıstan Respublikasının “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
O, həmçinin Misir Ərəb Dili Akademiyasının üzvü olmuş, 2004-cü ildə
Azərbaycan Prezidenti yanında AAKin Rəyasət Heyətinin üzvü, 2007-ci ildə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmiş, 2018-ci ildən
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun
Himayəçilər Şurasının üzvü olmuşdur.
Akademik, şərqşünas-alim Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu 2019cu il oktyabr ayının 13-də vəfat etmiş, İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn
o l u n m u ş d u r.
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Arif İsmayılzadə
illiyi 1937-2020
14

Ədəbiyyat
Arif Cəfər oğlu İsmayılzadə:
75-illiyinə həsr olunur:
biblioqrafiya / AMEA,
Mərkəzi Elmi Kitabxana, Geologiya İn-tu; elmi
red. A.İ.Əliyeva-Kəngərli;
tərt.: Y.N.Yemelyanova,
Z.A.Vəliyev, Y.N.Lətifova;
red.M.b.Zeynalov,
X.A.Əlizadə.– Bakı: Elm,
2014.– 160 s.; Arif Cəfər oğlu
İsmayılzadə // Respublika.–
2020.– 11 aprel.– S.4;
İsmayılzadə, A. Elm və söz
dünyası / Arif İsmayılzadə //
Elm.–2016.– 13 may.– S.7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2020/
aprel/709890.htm

Arif Cəfər oğlu İsmayılzadə
1937-ci il avqust ayının 14-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1959cu ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universiteti) geoloji-kəşfiyyat
fakültəsini bitirdikdən sonra bütün əmək
və elmi fəaliyyəti həmişəlik AMEA
Geologiya İnstitutu ilə bağlı olmuşdur.
A.İsmayılzadənin tədqiqatlarının
əsas istiqamətləri geoloji proseslərdə
filiz-maqmatik sistemlərin formalaşmasını və onların metallogenik
ixtisaslaşmasını
şərtləndirən
petrologiya
və
metallogeniyanın başlıca problemlərinin hərtərəfli
öyrənilməsidir. Bu tədqiqatlar alimin
1968-ci ildə müdafiə etdiyi namizədlik
dissertasiyasının əsasını təşkil etmiş və
1990-cı ildə müdafiə etdiyi “Kiçik Qafqazın kaynozoy bazit maqmatizminin
təkamülü” mövzusundakı doktorluq
dissertasiyasında öz əksini tapmışdır.
A.İsmayılzadə tərəfindən həmkarları
ilə birlikdə, geoloji yönümlü xəritələr
seriyası
“Azərbaycanın
geoloji xəritəsi” (1:200000), “Geodinamik
əsasda Azərbaycanın geoloji xəritəsi”
(1:500000), “Azərbaycanın tektonik
xəritəsi” (1:1000000) tərtib olunmuşdur.
A.İsmayılzadə AMEA Geologiya
İnstitutunun Elmi Şurasının, “AMEAnın Xəbərləri” (Yer Elmləri seriyası)
və “Geologiya İnstitutunun əsərləri”
jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü
olmuşdur. O, həmçinin 1992-ci ildən
2005-ci ilə kimi AR AAK-nın eksperti, 1996-cı ildən “Petrologiya və metallogeniya” seksiyasının rəhbəri,
Azərbaycan
Geoloqlarının
Milli Komitəsinin icraçı katibi olmuşdur.
A.İsmayılzadə 2007-2013-cü illər
ərzində AMEA Rəyasət Heyətinin

Geoloq
üzvü və Yer elmləri bölməsinin akademik katibi olmuşdur. O, elmi kadrların hazırlanmasında böyük fəaliyyət
göstərmiş, 2002-ci ildən Bakı Dövlət
Universitetinin Geologiya fakültəsində
Faydalı qazıntılar kafedrasında magistrlara seçmə fənnləri tədris etmişdir. 2007-ci il may ayının 8-də
AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
Alimin tədqiqatlarının nəticələri
çoxsaylı hesabatlarında, şəxsən və
həmmüəlliflərlə hazırlanmış 5 monoqrafiya daxil olmaqla, 170-dən artıq elmi əsərlərində öz əksini tapmışdır. Onların sırasında “Azərbaycan
geologiyası” səkkiz cildli fundamental əsəri “Maqmatizm”, “Tektonika”,
“Faydalı qazıntılar” cildləri, “Talışın geologiyası və vulkanizmi”, “Paleogen təkamülü və Cənubi Xəzər
hövzəsinin çökmə kompleksləri”,
(Azərbaycanın Talışı daxil olmaqla)
(Kembric Universiteti həmkarları ilə
birlikdə), “Qabbro-hiperbazitlər və Kiçik Qafqaz ofiolitlərin problemləri”
kitabları xüsusi qeyd olunmalıdır.
A.İsmayılzadənin
fəaliyyəti
dövlətimiz tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilmiş və o, Azərbaycan
Respublikasının “Əməkdar elm xadimi”, “Əməkdar geoloq” adlarına,
“Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdür.
Akademik Arif İsmayılzadə 2020ci il aprel ayının 9-da 82 yaşında vəfat etmişdir.
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Sübhi Salayev
illiyi 1927-1990
19

Ədəbiyyat
Salayev, S. Kəşflər necə yaranır / Sübhi Salayev.–
Bakı: Maarif, 1979.– 100
s.; Salayev, S. Neft axtarışının çətinlikləri və romantikası / Sübhi Salayev; red.
Ş.F.Mehdiyev; Azərbaycan
SSR EA, İ.M.Qubkin ad. Geologiya İnstitutu.– Bakı: Elm,
1990.– 94 s.; Salayev Sübhi
Haşım oğlu // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə
/ baş red. C.B.Quliyev; red
hey. M.H.Abdullayev, M. T.
Abasov [və b.].– VIII Cild.–
Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1984.– S.265; Əsədov,
B. Geologiya institutunda akademik Sübhi Salayev anıldı /
Bariz Əsədov // Azərbaycan.–
2007. – 1 noyabr.– S.8.

İnternetdə
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3369
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Sübhi Haşım oğlu Salayev 1927-ci
il avqust ayının 19-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1949-cu ildə
Azərbaycan Sənaye İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) Geoloji-kəşfiyyat fakültəsini
neft və qaz yataqlarının geologiyası
və kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirmişdir.
S.Salayev 1952-ci ildə fəlsəfə doktoru, 1962-ci ildə (bəzi mənbələrdə
1961-ci il) geologiya-mineralogiya
üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələrini,
professor elmi adını almış, 1983-cü
ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının (indiki AMEA) müxbir üzvü, 1989cu ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
S.Salayev 1954-cü ildən Azərbaycan
Elmlər Akademiyası (indiki AMEA)
Geologiya İnstitutunda işləmişdir.
1962-1990-cı illərdə Neft və qaz geologiyası şöbəsinə və Neft geologiyası laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir.
S.Salayev Azərbaycanın neft-qaz
ehtiyatlarının elmi qiymətləndirilməsi, neft-qaztoplanma və neftqazəmələgəlmə
zonalarının
ayrılması,
depressiya
zonalarında
gömülmüş neftli-qazlı strukturların axtarışı, Azərbaycanın mezo-kaynozoy
çöküntülərində yeni neft-qaz yataqları
axtarışının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması problemləri üzrə fundamental əsərləri neft-qaz geologiyası elmini zənginləşdirmişdir. Alim 10 km-ə
qədər dərinlikdə yatan horizontlarla
bağlı neft və qaz yataqları axtarışının
Azərbaycan üçün prinsipcə yeni olan
bir sıra istiqamətlərini işləyib hazırlamışdır. “Azərbaycanın neft yataqları və perspektivli sahələri xəritəsi”nin,
Qafqazın neft-qazlılığına aid bir sıra
xəritələrin, “SSRİ-nin cənubunun paleotektonik xəritəsi”nin, SSRİ-nin neft-

Geoloq-mineroloq
qazlılıq xəritələrinin, Azərbaycanın
neftli-qazlı vilayətlərinin palçıq vulkanları, SSRİ-nin neftli-qazlı ərazilərinin
tektonikası xəritələrinin müəlliflərindən
biri olmuşdur.
1988-ci ildə bir qrup alimlə birlikdə
“Azərbaycan SSR-in neft və qaz yataqları və perspektivli strukturları xəritəsi”nə görə Azərbaycanın
Dövlət Mükafatına layiq görülmüşdür.
S.Salayevin rəhbərliyi altında 30dan çox elmlər doktoru və fəlsəfə
doktoru hazırlanmışdır. O, 350-dən
çox elmi əsərin, o cümlədən 15 monoqrafiyanın
müəllifi
olmuşdur.
S.Salayev Azərbaycanın “Əməkdar
elm xadimi” adına layiq görülmüş, “Xalqlar dostluğu”, “Şərəf nişanı” ordenləri, bir çox medallar və Respublika Ali Sovetinin
Fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir.
Akademik Sübhi Salayev 1990-cı il
iyun ayının 9-da Bakıda vəfat etmişdir.
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Adilə Abbasova
illiyi 1942

Ədəbiyyat
A.H.Kazımzadə,V.M.Salmanov
A.Z.Abbasova, M.Ə.Cəfərov,
Ə.H.Hüseynov, L.H.,Həsənova,
R.M.Məmmədov, S.Ə.Cahangirova, Ə.Z.Məhəmmədov.
Yarımkeçiricilər üzrə Praktikum
dərs vəsaiti.– Bakı: “Müəllimi”
nəşriyyatı, 2013.– 404 s.; A.Z.
Abbasova, L.H.Həsənova,
Ə.Z.Məhəmmədov. GaSeCu3In5S9 heterokeçidinin fotoelektrik xassəsinə elektron
şüalanmasının təsiri.– SDU,
Energetikanın müasir elmitexniki və tətbiqi problemləri,
2015.– S.213-214; Abbasova,
A. Əhalinin sosial müdafiəsi ön
planda olacaq / Adilə Abbasova // Milli Məclis.–2008.– №
1.– S. 8-11.

İnternetdə
http://static.bsu.az/w10/Shekil/CV/Yarimkeciriciler/Abasova%20Adil%C9%99.pdf

Adilə Ziyat qızı Abbasova 1942ci il avqust ayının 3-də Zəngilan rayonunda anadan olmuşdur. 1959-cu
ildə 7 saylı Bakı şəhər orta məktəbini,
1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) fizika
fakültəsini əla qiymətlərlə bitirmişdir.
1970-ci ildə fizika-riyaziyyat elmləri
namizədi adını, 1974-cü ildə isə baş elmi
işçi diplomunu almışdır. 1987-ci ildə “A
IIIB VI və AIIIB IIIC VI 2 - tipli laylı yarımkeçiricilərin monokristallarında və onlar əsasında hazırlanmış işığa
həssas quruluşlarda radiasiya effektləri”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru adını qazanmışdır.
A.Abbasova 1995-ci ildən professordur. 2004-cü ildən Beynəlxalq
Elmlər Akademiyasının Azərbaycan
Bölməsinin həqiqi üzvü olmuşdur.
1964-1966-cı illərdə Azərbaycan
EA-nın Fizika İnstitutunda baş laborant, mühəndis vəzifəsələrində
çalışmışdır.
1970-1972-ci
illərdə
Azərbaycan EA-nın Fizika İnstitutunda kiçik elmi işçi, 1972-1974-cü illərdə
isə baş elmi işçi kimi çalışmışdır.
1974-1983-cü illərdə Moskva şəhərinə
Tətbiqi Fizika Elmi Tədqiqat İnstitutuna ezam olunmuşdur. 1987-ci ilə qədər
Tətbiqi Fizika Elmi Tədqiqat İnstitutunun (Moskva ş.) baş elmi işçisi, 19871992-ci illərdə isə Tətbiqi Fizika Elmi
Tədqiqat İnstitutunun (Moskva ş.) laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
A.Abbasova ilk dəfə olaraq A IIIB
VI və AIIIB IIIC VI 2 tipli layvari kristallarda yeni texnologiyanın tətbiqi ilə
onlar əsasında fotohəssas quruluşların
alınması və ilk dəfə olaraq həmin kristallara və fotohəssas quruluşlara müxtəlif
növ ionlaşdırıcı şüaların təsirini, foto

Fizik

həssaslığın mexanizmi müəyyən etmişdir. Eləcə də, A IIIB VI və AIIIB IIIC
VI 2 kristalları əsasında ultrabənövşəyi,
görünən və yaxın infraqırmızı oblastda
işləyən və müəlliflik şəhadətnamələri
ilə təsbit olunmuş radiasiyaya davamlı fotohəssas quruluşlar hazırlayaraq,
onların fiziki xassələrini öyrənmişdir.
A.Abbasova 1992-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Ali Sovetinə sektor
müdiri vəzifəsinə dəvət olunmuşdur.
1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Daimi komissiyalar şöbəsinin müdiri vəzifəsində
çalışmışdır. 1992-ci ildən BDU-nun
Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının
professoru, 1995-ci ildən Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sosial Qanunvericilik şöbəsinin müdiridir.
Fizika elmləri doktoru, professor
Abbasova Adilə 1999-cu ildə İngiltərə
Beynəlxalq
Bioqrafiya
Mərkəzi
tərəfindən “İlin qadını” adını alıb,
həmin Mərkəz tərəfindən çap olunan
“XX əsrin görkəmli şəxsləri” ensiklopedik kitabına daxil edilmiş və “XX
əsrin görkəmli şəxsləri” diplomuna və
gümüş medalına layiq görülmüşdür.
2004-cü ildə 2-ci dərəcə Dövlət Müşaviri ixtisas dərəcəsi almışdır. 2007-ci
ildə “ Dövlət Qulluğunda fərqlənməyə
görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Professor Abbasova Adilə Ziyat qızı
bir çox beynəlxalq seminar, simpozium
və konfranslarda iştirak etmişdir. 100dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.
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İbrahim Əzizov
illiyi 1947
5

Ədəbiyyat
AMEA-nın müxbir üzvü İbrahim Əzizov – 70 // AMEAnın Xəbərləri. Biologiya və
tibb elmləri.–2017.– C.72.–
№2.– S. 174-175; Hüseynova, İ. Şərəfli alim ömrü: Elm
xadimləri / İradə Hüseynova
// Azərbaycan.–2017.– 4 avqust.– S.10; Influence of chloride salinity on germination,
water relation parameters and
chlorophyll content of wheat genotypes // International
journal of current research,
2016, V.8, Issue 02, pp.29752978;
Radioprotective effect of the
exstract of plant collection
on gamma irradiated seeds of
wheat// International journal
of agriculture innovations and
research. 2015. v.4. issue 2,
pp.339-341.

İnternetdə
http://www.science.gov.az/forms/
chlenyikorrespondentyi/87
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İbrahim Vahab oğlu Əzizov 1947ci il avqust ayının 5-də Zaqatala rayonunun Qarqay kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini 1953-cü ildə kənd
yeddiillik məktəbində almışdır. 1961ci ildə Zaqatala Kənd Təsərrüfatı texnikumuna daxil olmuşdur. 1965-ci ildə
təyinatla kolxozda işləməyə başlamışdır. 1966-1971-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
biologiya fakültəsində təhsil almışdır. Universiteti bitirdikdən sonra Zaqatala rayonunun Qandax və
Mosul kənd orta məktəblərində biologiya və kimya fənlərini tədris etmişdir.
İ.Əzizov 1972-ci ildə “Bitki fiziologiyası” ixtisası üzrə Azərbaycan
Elmlər
Akademiyasının
(indiki
AMEA) Botanika İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1978-ci ildə
Azərbaycan EA-nın Botanika İnstitutunun nəzdində “Fotosintezin fiziologiyası” laboratoriyasının ilk əməkdaşı
– baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1987-ci ildə laboratoriya 4 qrupdan ibarət “Məhsuldarlıq
proseslərinin
molekulyar-genetik
əsasları” şöbəsinə çevrilir. Bu şöbənin
əsasında 2016-cı ildə Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu yaradılır. Hazırda İbrahim Əzizov
Xloroplastların fotokimyası laboratoriyasının müdiri kimi həmin İnstitutda öz fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
1981-ci ildə akademik Cəlal
Əliyevin rəhbərliyi ilə “Müxtəlif
məhsuldar buğdaların ontogenezində
xloroplastların fotosintez qabiliyyəti”
mövzusunda dissertasiya işini müdafiə
edərək “Bitki fiziologiyası” ixtisası
üzrə biologiya elmləri namizədi elmi
dərəcəsini almışdır. İ.Əzizov 1994-cü
ildə “Məhsuldarlığı və becərilmə şəraiti
ilə əlaqədar olaraq müxtəlif buğda sortlarının assimiləedici orqanlarından ayrılmış xloroplastlarda fotokimyəvi
reaksiyaların fəallığı” mövzusunda dis-

Alim
sertasiya işini müdafiə edərək, biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2001-ci ildə AMEA-nın müxbir
üzvü seçilmişdir. 2017-ci ildə isə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
İ.Əliyevin rəhbərliyi ilə “Abşeronun
neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş
torpaqlarının bioremediasiya üsulunun
işlənib hazırlanması”, “Gəncə ətrafı
çirklənmiş torpaqların təmizlənməsində
yeni üsulların tətbiqi” kimi beynəlxalq
qrand layihələri həyata keçirilmişdir.
O, öz elmi tədqiqatlarının nəticələrini
200-dən çox elmi əsərdə, o cümlədən
2 monoqrafiyada dərc etmişdir.
İbrahim Əzizov 2005-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
1985-ci ildən BDU-nun biologiya fakültəsində ixtisas kurslarını aparır, yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında fəal iştirak edir.
İ.Əzizov elmi-pedaqoji fəaliyyətilə
yanaşı, akademiyanın elmi-təşkilati
işlərində də yaxından iştirak edir. O,
2001-2016-cı illərdə AMEA Biologiya
və Tibb Elmləri Bölməsinin akademikkatibinin müavini, 2011-2016-cı illərdə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
biologiya və aqrar elmləri üzrə ekspert
şurasının sədri, “AMEA-nın Xəbərləri
(biologiya elmləri seriyası)” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
İ.Əzizov yeni yaradılmış AMEA
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Şurasının, eləcə də Ukrayna Genetiklər
və Seleksiyaçılar, Radiobioloqlar
cəmiyyətlərinin, “Orqanizmlərin eksperimental təkamülünün amilləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.
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Ədəbiyyat
Abasov İsmayıl Teymur
oğlu // Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red hey.
sədri İ.H.Əliyev; məsul katib T.M.Nağıyev.– I Cild.–
Bakı: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi,
2009.– S.8; Abasov, İ. Hərbisəhra terapiyasından qeydlər:
tibb institutunun tələbələri
üçün dərs vəsaiti / İsmayıl
Abasov, M. M. Abdullayev;
Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, N. Nərimanov ad. Azərb.
Döv. Tibb İn-tu; [red. Z. Zeynalova].– Bakı: [s. n.], 1976.–
131 s.; Абасов, И. Военнополевая терапия: учебное
пособие / Исмаил Абасов,
М. М. Абдуллаев; М-во
здравоохранения Азерб.
ССР, Азерб. гос. мед. ин-т
им. Н. Нариманова.– Баку:
[б.и.], 1972.– 152 с.

İsmayıl Teymur oğlu Abasov
1922-ci il avqust ayının 21-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1943cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu (indiki ATU) bitirmişdir.
1949-1968-ci illərdə Azərbaycan
Elmi Tədqiqat Rentgenologiya, Radiologiya və Onkologiya İnstitutunda Terapiya şöbəsinin, 1971-1988-ci
illərdə Qastroenterologiya şöbəsinin
müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 1954cü ildə tibb üzrə fəlsəfə doktoru,
1967-ci ildə tibb elmləri doktoru olmuş və professor elmi adını almışdır. 1968-1971-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunda hospital terapiyası kafedrasının professoru,
1988-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqat Qastroenterologiya İnstitutunun Terapiya şöbəsinin
müdiri, 2001-2006-cı illərdə elmi
məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır.
İ.Abasov 1989-cu ildə Azərbaycan
Elmlər Akadmeiyasının müxbir üzvü seçilmiş, Azərbaycan SSR-nin “Əməkdar
elm xadimi” adına layiq görülmüşdür.
Tədqiqatları
həzm
orqanları xəstəliklərinin diqanostikası və
müalicəsinə həsr olunmuşdur. İ.Abasov müxtəlif xəstəliklər zamanı
qaraciyərin udma-ekskretor funksiyasını öyrənmiş, trombosulfalein klirensinin təyini modifikasiyasını təklif
etmişdir. O, hematologiya, onkologiya, qastroenterologiya sahəsində bir
sıra fundamental tədqiqatlar aparmış
və tibb elminə mühüm nəticələr vermişdir. Mədə xəstəliklərinin diaqnostikasında mədə şirəsində sərbəst amin
turşularının xromotoqrafik analizi-

ni, yoğun bağırsağın xərçəngi və başqa patologiyaların diaqnostikasında qələvi fosfataza, enterokinazanın
müayinəsinin əhəmiyyətini, həmçinin
mədəaltı vəzi, mədə, qaraciyər və öd
yolları xəstəliklərində mədəaltı vəzinin
xarici sekretor funksiyasını tədqiq etmişdir. O, mədə və 12-barmaq bağırsaq xorasının mədəaltı vəziyə
keçməsinin laborator diaqnostikası metodunun müəllifidir.
İ.Abasov ilk dəfə qaraciyərin
müxtəlif xəstəliklərində bromsulfalein
vasitəsilə bu orqanın ekssekretor funksiyasını müəyyən etmiş, Azərbaycanda
mədə, öd kisəsi və öd yolları, bağırsaq xəstəliklərinin epidemiologiyası üzrə tədqiqatlar aparmışdır. 1970-ci
ildə Azərbaycan SSR Qastroenteroloqlar Elmi Cəmiyyətinin sədri, eləcə də
Azərbaycan SSR Səhiyyə Nazirliyinin baş qastroenteroloqu olmuşdur.
İsmayıl Abasovun müharibədə iştirakı və elmi-həkimlik fəaliyyəti dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
O, I və II dərəcəli “Vətən müharibəsi”
(1944, 1945), “Qırmızı ulduz” (1946)
ordenləri, “Döyüş cəsarətinə görə”
(1944), “Almaniya üzərində 19411945-ci illərdə qələbə” (1945) və s.
medallarla təltif olunmuş, “Əməkdar
elm xadimi” (1984) və “Azərbaycan
SSR Dövlət Mükafatı” laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Abasov İsmayıl Teymur oğlu
2006-cı ildə Bakıda vəfat etmişdir.

571

AVQUST

Kimya. Biologiya. Tibb
100 Həbibə Qasımova
illiyi 1922-2014
24
Həbibə Süleyman qızı Qasımova 1922-ci il avqust ayının 24-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1939-cu ildə orta məktəbi, 1944-cü
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki BDU) fərqlənmə diplomu
ilə bitirmişdir. Universitetdə oxuduğu
müddətdə fakültənin komsomol katibi, partiya bürosu katibi və universitetin komsomol komitəsi katibinə qədər
yüksəlmişdir.
1945-1948-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil almış, 1949-cu ildə
“Azərbaycanın penisillin əmələgətirən
göbələkləri” mövzusunda namizədlik
dissertasiyası müdafiə etmiş, biologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi
almışdır.
Həbibə Qasımova 1963-cü ildə “Qazıntı üzvi maddələrin torpağın mikroflorasına təsiri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib biologiya elmləri
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
1965-ci ildə professor elmi dərəcəsi

Bioloq
almış, 1980-ci ildə Azərbaycan SSRnin “Əməkdar elm xadimi” adına layiq
görülmüşdür.
H.Qasımova 1965-ci ildən 1967-ci
ilə qədər Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin dekanı
olmuşdur.
Tədqiqatları Azərbaycan torpaqlarında yayılmış mikroorqanizmlərin
öyrənilməsinə həsr edilmişdir.
H.Qasımova torpaq mikrobiologiyası sahəsində ilk azərbaycanlı
tədqiqatçı qadın hesab edilir. 1967-ci
ildən Azərbaycan Dövlət Universitetinin ibtidai bitkilərin sistematikası və
mikrobiologiya kafedrasının müdiri olmuşdur.
150-dən artıq elmi əsərin, 5 tədris
kitabının, 2 ixtiranın müəllifidir. İllinoys ştatı (ABŞ) Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşdur.
Əməkdar elm xadimi, professor Qasımova Həbibə Süleyman qızı 2014-cü
il noyabr ayının 18-də Bakı şəhərində
vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Qasımova Həbibə Süleyman // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə / baş red. C. B. Quliyev; red hey. M. H. Abdullayev, M. T. Abasov [və b.].–
III Cild.– Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1979.– S.84.
Qasımova, H. Mikrobiologiya və virusologiyanın əsasları: dərs vəsaiti / Həbibə Qasımova; rəyçilər. P. Bayramova, S.Hüseynov.– Bakı: Maarif, 1985.–
320 s.
Qasımova, H. Ümumi mikrobiologiya: dərslik / Həbibə Qasımova; S.M. Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Universiteti.–
Bakı: ADU, 1974.– 224 s.
Qənbərov, X. Şərəfli ömür yolu / Xudaverdi Qənbərov // Xalq qəzeti.– 2014.– 21 dekabr.– S.5.
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Zöhrab Baxşəliyev
illiyi 1947-2006
3
Kitabxanaşünas
Zöhrab İsa oğlu Baxşəliyev 1947-ci
il avqust ayının 3-də Ağdamın Sarıcalı
kəndində anadan olmuşdur. 1965-ci ildə
Ağdam rayonunda yerləşən Çəmənli
kənd orta məktəbini bitirmiş, 19661968-ci illərdə ordu sıralarında xidmət
etmişdir. Hərbi xidmətdən əvvəl və
sonra Bakı Neft Mədən Maşınqayırma
(BNMM) zavodunda fəhlə işləmişdir.
Z.Baxşəliyev 1970-1975-ci illərdə
Azərbaycan
Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) kitabxanaçılıqinformasiya fakültəsində təhsil almışdır. Ali təhsilini başa vurduqdan
sonra BNMM zavodunda mühəndisinformator işləməklə yanaşı, müəssisə
elmi-texniki kitabxanasının müdiri olmuşdur. 1977-1978-ci illərdə
“Azərittifaq”ın kitab ticarəti idarəsində
əmtəəşünas və təlimatçı işləmişdir.
Z.Baxşəliyev 1978-2006-cı illərdə
BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasında baş laborant, müəllim, baş
müəllim, dosent olmuşdur. 1980-

1983-cü illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsil almış, 1989cu ildə professor A.Xələfovun elmi
rəhbərliyi ilə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix elmləri
namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.
1994-2006-cı illərdə Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti olmuş,
1994-2003-cü illərdə Kitabxanaçılıqinformasiya fakültəsində dekan müavini işləmişdir.
Z.Baxşəliyev
müntəzəm
olaraq
kitabxanaşünaslığın
aktual
problemləri ilə bağlı məqalələr yazmışdır. Onun “Kitabxanaşünaslığa giriş” adlı dərs vəsaiti bu baxımdan mütəxəssislər tərəfindən layiqincə
qiymətləndirilmişdir.
Kitabxanaşünas, pedaqoq Baxşəliyev Zöhrab İsa oğlu 2006-cı il oktyabr ayının 4-də
Bakı şəhərində
vəfat
etmişdir.

Ədəbiyyat
Baxşəliyev Zöhrab İsa oğlu // Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası: AKE / Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Naz., Azərb. Milli Kitabxanası; lay.
rəh. Ə. Qarayev; baş red. K. Tahirov; elmi red. A. Xələfov; red. heyəti X. İsmayılov [və b.]; [red.: Y. Kərimov, V. Quliyev; haz. üzrə işçi qrupu K. Aslan
[və b.]].– Bakı: [M. F. Axundzadə adına Milli Kitabxana], 2015.– S.119.
Baxşəliyev, Z. Ümumi kitabxanalar haqqında YUNESKO-nun manifesti / Zöhrab Baxşəliyev // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.–2005.– № 1.– S.124129.
Rüstəmov, Ə. Elektron kitabxanaların formalaşdırılmasının bəzi məsələləri / Əli Rüstəmov; Z.Baxşəliyev // Mədəni-maarif.– 2010.– №6.– S.15-20.
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Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan
Dili Günü
1
2001

Ədəbiyyat
Bayramova, Z. 1 avqust
Azərbaycan Əlifbası və
Azərbaycan Dili Günüdür / Zümrüd Bayramova//
Səs.–2019.– 1 avqust.– S.10;
Fərəcova, Z. Ana dilim - qürur
yerim. 1 avqust Azərbaycan
Əlifbası və Azərbaycan Dili
Günüdür / Zöhrə Fərəcova //
Azərbaycan.– 2019.– 1 avqust.– S.1; 5.

İnternetdə
http://senet.az/1-avqustazərbaycan-əlifbasi-vəazərbaycan-dili-gunudur/
http://anl.az/el/vsb/Ana_dili_
gunu/index.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2019/
avqust/667329(meqale).pdf
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin
2001-ci ildə imzaladığı fərmana
əsasən, avqust ayının 1-i respublikamızda Azərbaycan Əlifbası və
Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir.
Dil millətin simasını səciyyələndirən
amillərdən biri, onun milli sərvətidir.
Millətin dilinin dövlət dili statusuna yüksəlməsi isə tarixi hadisə, milli dövlətçilik tarixinin qızıl səhifəsidir.
Bu məqam millətin millət olaraq
təsdiqidir. Çünki dilin dövlət dili
statusuna yüksəlməsi millətin öz
taleyinə sahibliyinin, dövlət qurmaq
və qorumaq qüdrətinin, eyni zamanda dilinin zənginliyinin sübutudur.
Bu gün Azərbaycan dilinin dövlət
statuslu dillər arasında olduğu üçün
bu dilin mənəvi dirilik atributuna
çevrilməsi yolunda böyük fədakarlıqlar
göstərmiş ümummilli lider Heydər
Əliyevə minnətdar olmalıyıq. Ulu
öndər milli-mənəvi dəyərlərimizin
ən qiymətlisi və bir millət kimi milli varlığımızın rəmzi olan Azərbaycan
dilinin saflaşdırılması və inkişafı istiqamətində çox mühüm addımlar atıb. Ölkəmizdə Azərbaycan dilinin
hərtərəfli inkişafı, işlək dilə çevrilməsi,
beynəlxalq münasibətlər sisteminə
yol tapması Ana dilimizin gözəl bilicisi, mahir natiq ulu öndər Heydər
Əliyevin dilin qorunmasına yönələn
düşünülmüş siyasətinin nəticəsidir.
Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət
dili kimi qəbul edilməsi isə həmin
dövr üçün əhəmiyyətli hadisə idi.
1993-cü ildə Heydər Əliyevin
Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıdışından sonra Azərbaycan dili öz
inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi

yolu ilə qəbul edilən müstəqil
dövlətimizin ilk Konstitusiyası ilə
dövlət dilinin adı bərpa edildi. Bu, ulu
öndərin Ana dilimizə dəyişməz mövqeyinin daha bir parlaq nümunəsi oldu.
Bundan sonra hökumət səviyyəsində
Ana dilinin inkişafı və qorunması istiqamətində əhəmiyyətli sənədlər
qəbul edildi. “Dövlət dili işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun
2001-ci il tarixli fərman, yeni əlifbaya
keçidin 2001-ci ilin avqustuna kimi
ölkəmizdə bütünlüklə təmin edilməsi
ulu öndərin öz doğma dilinə bağlılığını bir daha təsdiq etdi. 2002-ci il
30 sentyabr tarixində “Azərbaycan
Respublikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun qəbul edilməsi Azərbaycan
dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi,
onun tətbiqi, qorunması və inkişaf
etdirilməsi istiqamətində daha bir addımdır. Bu sənəd ümummilli lider
Heydər Əliyevin xalqımıza və onun
dilinə tükənməz məhəbbətinin, qayğısının parlaq nümunələrindən biridir.
Bu ənənələri ölkə Prezidenti İlham
Əliyev uğurla davam etdirməkdədir.
Dövlət
başçısının
“Azərbaycan
dilində latın qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”, “Azərbaycan dilinin qloballaşma
şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq
edilməsi haqqında və “Azərbaycan
Milli ensiklopediyasının hazırlanması haqqında” sərəncamları və bu
istiqamətdə görülən işlər də dilimizin
inkişafına böyük qayğının təzahürüdür.
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Ədəbiyyat
Azəri, L. 122 yaşlı Azərbaycan
kinosu: Kino təkcə əyləncə
növü deyil, həm də güclü ideoloji silahdır / Lalə Azəri //
Mədəniyyət.– 2020.– 30 iyul.–
S.1;3.

5

Ədəbiyyat
Baxşəliyev, R. Azərbaycan
Xəzərdə ən böyük donanmalardan birinə malikdir: Hərbi
Dəniz Qüvvələrinin madditexniki bazası gündən-günə
möhkəmlənir və müasir texnika ilə təchiz edilir / Rəşad
Baxşəliyev // Azərbaycan.–
2018.– 5 avqust.– S.1;4.

Azərbaycan Kinosu Günü
2000
2 avqust - Azərbaycan Kinosu Günüdür. Hər il avqust ayının 2-i ölkəmizdə kino
işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur.
Azərbaycan kinosunun tarixi 1898-ci il avqust ayının 2-də Bakıda ilk dəfə kinosüjetlərin
kütləvi nümayişi ilə başlanıb. 1898-ci il həmin
gündə Bakıda fotoqraf və kinooperator Aleksandr Mişon, çəkdiyi bir neçə kinosüjeti nümayiş etdirib. Şəhər sakinləri onun lentə aldığı üç sənədli xronikaya - “Bibiheybətdə
neft fontanı yanğını”, “Əlahəzrət Buxara
əmirinin “Veliki knyaz Aleksey” paroxodunda yolasalma mərasimi”, “Qafqaz rəqsi” və
bir məzəli süjetə “İlişdin” (Bakı şəhər bağçasında baş vermiş yumoristik əhvalat) tamaşa
ediblər. Beləcə, Bakıda incəsənətin yeni növünün - kinematoqrafiyanın əsası qoyulub.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının mədəni inkişaf sahəsində kino
işçilərinin xidmətlərini və ölkəmizdə çəkilmiş
kinosüjetlərin ilk kinoseansının həyata keçirildiyi tarixi nəzərə alaraq bu günün qeyd olunması barədə Sərəncam imzalayıb. 2000-ci il

18 dekabr tarixli 558 saylı Sərəncama əsasən
2 avqust Azərbaycan Kinosu Günü elan edilib. Azərbaycan kinosu tarixi və şərəfli bir
yol keçib. Yazıçı İbrahim bəy Musabəyovun
eyniadlı pyesi əsasında 1905-ci ildə ekranlaşdırılmış H.Ərəblinskinin çəkildiyi səssiz
“Neft və milyonlar səltənətində” filmindən
indiyədək 300-dən çox tam və qısametrajlı kinosüjet və 100-dən çox cizgi, 150dən çox xronikal sənədli, elmi-kütləvi, sifarişli, televiziya bədii və tədris filmləri
istehsal edilib tamaşaçıların ixtiyarına verilib.
Son illərdə bu sahədə əldə edilən uğurlar isə təbii ki, dövlətimizin və ilk növbədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
mədəniyyət və incəsənətə göstərdiyi qayğının
nəticəsidir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
2008-ci ildə imzaladığı müvafiq sərəncamla
“Azərbaycan Kinosunun 2008-2018-ci illər
üzrə inkişafına dair Dövlət Proqramı”nı təsdiq
etdi. Beləliklə də, milli kinomuzun hərtərəfli
inkişafı üçün əlverişli imkanlar yarandı.

5 avqust ölkəmizdə Hərbi Dəniz Qüvvələri
Günü kimi qeyd edilir. Azərbaycanın Hərbi
Dəniz Donanması 1918-ci ildə yaradılmışdır. 1919-cu ilin sonlarında Baş qərargahın
nəzdində 6 ştat vahidindən ibarət xüsusi hərbi
dəniz şöbəsi, kadrların hazırlanması məqsədilə
Bakı Dəniz Aviasiyası məktəbinin bazasında
Xüsusi hərbi-dəniz aviasiyası məkəbi, 1919cu ilin oktyabrın 14-də isə dəniz aviasiyası dəstəsi yaradıldı. Lakin Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin süqutu donanma quruculuğu işini yarımçıq qoydu. Azərbaycan milli
hərbi dəniz qüvvələrinin yeni tarixi isə 1992ci ildə keçmiş SSRİ Hərbi Dəniz Donanmasının Qırmızı Bayraqlı Xəzər Donanmasının
bir hissəsinin Azərbaycana verilməsi ilə başlayıb. Bu sahədə peşəkar milli kadrların müstəqil
Azərbaycana gətirilməsində, yeni kadrların
yetişdirilməsində, donanmanın maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsində ümummilli
lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub.

1996-cı ildə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi
əsasında Azərbaycan Dövlət Dənizçilik Akademiyası təşkil olunmuş və həmin ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin Fərmanı əsasında 5 avqust tarixi - Azərbaycanda Hərbi Dəniz Qüvvələri
Günü kimi qeyd olunmağa başlamışdır.
Azərbaycanın hərbi donanması 2000-ci ildən
geniş hərbi təlimlərdə iştirak edir. Bu təlimlər
hərbçilərimizin peşəkarlığını artırmaqla yanaşı,
donanmanın gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirir. Azərbaycanın hərbi dəniz donanması hazırda ən müasir hərbi texnika ilə təchiz olunub.
Dövlətimizin başçısı, Silahlı Qüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusunun,
o cümlədən Hərbi Dəniz Qüvvələrinin daha
da gücləndirilməsi, maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Bu gün Azərbaycanın
Hərbi Dəniz Qüvvələri ölkəmizə qarşı yönələn
hər hansı bir həmləni dəf etməyə qadirdir.

Hərbi-Dəniz Qüvvələri Günü
1996
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Ədəbiyyat
UNESCO üzrə Azərbaycan
Respublikası Milli Komissiyası Beynəlxalq Gənclər
Günü münasibətilə videokonfrans təşkil edib // Yeni
Azərbaycan.– 2020.– 14 avqust.– S.4

18

Ədəbiyyat
Quliyev, E. Ölkəmizin
sərhədləri etibarlı şəkildə qorunur: Müsahibimiz Dövlət
Sərhəd Xidmətinin rəisi,
Sərhəd Qoşunlarının komandanı, general-polkovnik Elçin Quliyevdir / Elçin Quliyev; müsahibəni apardı
R.Rüstəmov// Azərbaycan.–
2014.– 17 avqust.– S.3.
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Beynəlxalq Gənclər Günü
1999
1998-ci ildə Lissabonda keçirilmiş
gənclərlə iş üzrə nazirlərin ümumdünya konfransının tövsiyəsi əsasında BMT Baş Assambleyasının 1999-cu il 17 dekabr tarixli qətnaməsi ilə avqust ayının 12-sinin
Beynəlxalq Gənclər Günü elan edilməsi
barədə qərara qəbul edilmişdir. Respublikamızda Beynəlxalq Gənclər Günü ilk dəfə
2000-ci il avqust ayının 12-də qeyd edilmişdir.
Hazırda dünya əhalisinin təqribən 3 milyard nəfəri, yaşı 25-ə qədər olan gənclərdir.
Azərbaycanda gənclər dövlətin qayğısı ilə hərtərəfli əhatə olunmuşdur. Ulu
öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 2 fevral tarixi 1996-cı ildən etibarən Azərbaycan
Gəncləri Günü kimi təsdiq olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin
gənclər siyasətinə sadiqliyini öz qərarları ilə
təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyevin 2007-

ci ilin “Gənclər ili” elan edilməsi ilə bağlı Sərəncamı gənclərin ölkə həyatındakı
fəallığını xeyli artırmışdır. Prezidentin 2011ci il 7 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə”
Dövlət Proqramı, 2011-ci il 19 dekabr tarixli
Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi yanında Gənclər Fondunun yaradılması əsası Ulu Öndər tərəfindən
qoyulmuş gənclər siyasətinin elmi-nəzəri
əsaslara bağlılığının, əməli nəticəliliyinin,
davamlılığının daha bir əyani sübutudur.
Onu da qeyd edək ki, gənclər günü MDB
məkanında və Şərqi Avropa ölkələri arasında
ilk dəfə olaraq Azərbaycanda qeyd olunmuşdur.

Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının Peşə Bayramı
Günü
2000
18 avqust Sərhəd Qoşunları əməkdaşlarının
peşə bayramı günüdür. 1918-ci il iyun ayının 22də Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Poylu sərhəd
postu yaradılmışdır. 1919-cu il avqust ayının
18-də Azərbaycan Demokratik Respublikası
Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının
gömrük baxımından sərhəd mühafizəsinin təsis
edilməsi haqqında” qanun qəbul etdikdən sonra əlavə olaraq 99 post yaradılaraq Azərbaycan
sərhədlərinin mühafizəsi təşkil edilmişdir.
Ölkə prezidentinin 2000-ci il 16 avqust
Sərəncamı ilə avqustun 18-nin Azərbaycanda
Sərhəd Qoşunları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd olunması qərara alınıb. 2002-ci il 31 iyul tarixli Fərmanı ilə
isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Sərhəd
Qoşunları
İdarəsinin
əsasında
Dövlət
Sərhəd Xidməti yaradılıb. Həmin fərmanla
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd
Qoşunlarının komandanı təyin edilib.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması və
ona mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı statusunun verilməsi ilə Azərbaycan sərhədçilərinin

fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm
qoyub. Prezident İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı nəticəsində son illər Dövlət Sərhəd
Xidmətinin maddi-texniki bazası gücləndirilib,
yeni sərhəd dəstələri və zastavaları yaradılıb.
Azərbaycan sərhədlərinin havada, suda və quruda etibarlı şəkildə qorunması tam təmin olunub. Eləcə də, Ermənistan ilə dövlət sərhədinin
Qazax və Ağstafa rayonları ərazisindən keçən
hissəsinin Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən
mühafizəyə götürülməsi dövlət sərhədlərinin
bütövlüyünün təmin edilməsinin başlanğıcı,
zəfər yürüşünün davamı kimi qiymətləndirilir.
Qeyd edək ki, Qazax-Ağstafa rayonları ərazisində Azərbaycan-Ermənistan dövlət
sərhədi Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən
mühafizəyə götürüldükdən sonra doqquz aylıq
qısa bir müddətdə bilavasitə düşmənlə təmas
xəttində ilk vaxtlar uyğunlaşdırılmış tikililərdə
xidmətə başlayan sərhədçilərimiz üçün müasir
tələblərə cavab verən 75 sərhəd məntəqəsi, 2
hərbi hissə kompleksi tikilərək istifadəyə verilib.
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Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü
2003
2003-cü il avqust ayının 19-da BMTnin Bağdaddakı qərargahında baş verən partlayış nəticəsində 22 nəfər həlak olmuşdur.
Həlak olanlar arasında görkəmli xadim Serjiu Vieyra di Mellu da var idi. Bu səbəbdən
11 dekabr 2008-ci il tarixində BMT Baş
Məclisi avqust ayının 19-nu Ümumdünya Humanitar Yardım Günü elan edib.
Braziliya vətəndaşı olan Serjiu Vieyra di
Mellu Birləşmiş Millətlər Təşkilatında ömrünün 30 ildən çox hissəsini silahlı qarşıdurmanın səssiz qurbanlarını ortaya çıxartmaq,
onların iztirablarını azaltmaq və diqqətlərini
özlərinə cəlb etmək kimi çətin humanitar vəziyyətlərə xidmət edilməsinə həsr etmişdir. 19 avqust 2003-cü ildə Bağdadda 21
həmkarı ilə birlikdə ölümü dünya miqyasında silahlı qarşıdurma qurbanlarını düşüncə
tərzi, fəlsəfəsi, dinamizmi və cəsarəti ilə hamıya ilham verən və gələcək nəsillərin təqlid
etməsi üçün sonsuz bir miras olaraq qalmış
görkəmli bir humanitar liderdən məhrum etdi.
2006-cı ildə Vieyra di Mellunun ailəsi
və bir qrup yaxın dostu icmalar arasında dialoqun təşviq edilməsi və humanitar böhran qurbanlarının vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün bitməmiş missiyasını davam
etdirərək “Sergio Vieira de Mello Foundation” qurdular. Fond bütün hökumətlər,

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Beynəlxalq
Təşkilatlar və Qeyri-Hökumət Təşkilatları ilə
sıx əməkdaşlıq etdirərək hər il Dünya Humanitar Yardım Gününü anlamlı şəkildə
qeyd etməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur.
19 avqust tarixinin Humanitar Yardım
Günü olaraq təyin edilməsi Vieyra di Mellunun ailəsi və Fondun həm Cenevrədə, həm
də Nyu-Yorkda Fransa, İsveçrə, Yaponiya və
Braziliya səfirləri ilə sıx əməkdaşlıq edərək
səy göstərməsinin nəticəsidir.

Ədəbiyyat
Salmanlı, R. Azərbaycan dünya ölkələri ilə geniş humanitar əlaqələrə malikdir: 19 Avqust Ümumdünya Humanitar Yardım Günüdür / Rəhman Salmanlı //
Azərbaycan.– 2020.– 19 avqust.– S.4.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Ümumdünya_Humanitar_Yardım_Fondu
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Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü və
İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin
musiqisi günü 2010

Ədəbiyyat
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı və Musiqisi Günüdür//
Həftə içi.–2020.– 27 avqust.–
2 sentyabr.– S.12; Dünyanın
mədəni irs xəzinəsindəki sənət
incimiz: 26 avqust Beynəlxalq
Azərbaycan Muğamı Günüdür// Mədəniyyət.– 2020.– 26
avqust.– S.1; 2.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/hafta_ichi/2020/
avqust/714794.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/medeniyyet/2020/
avqust/714467.htm
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26 avqust Beynəlxalq Azərbaycan
Muğamı Günü və İpək Yolu üzərində
yerləşən ölkələrin musiqisi günü kimi
qeyd olunur. 2010-cu ildə Beynəlxalq Niaqara Musiqisi Festivalının rəhbərliyi
tərəfindən qəbul olunan bu qərar xalqımızın milli sərvəti olan muğamın bəşəri
musiqiyə çevrildiyini bir daha təsdiq edir.
Azərbaycan muğamının müasir tarixində
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxşaxəli
silsilə tədbirlər müstəsna rol oynayır. Bu
fəaliyyətin nəticəsidir ki, son illər muğam
ifaçılığı ən müxtəlif aspektlərdən hərtərəfli
dəstək alaraq, sözün əsl mənasında, intibah
dövrünü yaşayır. YUNESKO-nun qərarı
ilə dünya mədəniyyətinin qeyri-maddi irsinin bəşəri əhəmiyyətə malik sərvətləri sırasına daxil edilməsi muğamın, tar ifaçılığı sənətinin təkcə xalqımızın deyil, bütün
bəşəriyyətin misilsiz mədəni sərvətinin ayrılmaz hissəsi kimi qiymətləndirilməsidir.
Ölkəmizdə “Muğam aləmi” Beynəlxalq
muğam festivallarının, müsabiqələrin,
muğam konsertlərinin, simpoziumların təşkili, “Qarabağ xanəndələri” albomunun buraxılması, “Muğam” jurnalının, “Muğam ensiklopediyası”nın
nəşri, müasir texnologiyalara əsaslanan
və 8 diskdən ibarət “Azərbaycan muğamı” multimedia toplusunun hazırlanması Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan
Mədəniyyət Fondunun bu sahəyə
göstərdiyi diqqətə bariz nümunələrdəndir.
Bəstəkarlarımız üçün ilham mənbəyi
olan muğam, həm də milli musiqi
mədəniyyətimizin uğurlarının əsasında
durur. Dahi Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və
Məcnun” operasını muğam üzərində yazıb, Fikrət Əmirov “Şur” və “Kürd-Ovşarı”

simfonik muğamları ilə dünya musiqisində
simfonik muğam janrının əsasını qoyub.
Niyazi, Qara Qarayev, Soltan Hacıbəyov,
Cövdət Hacıyev, Aqşin Əlizadə, Arif
Məlikov, Firəngiz Əlizadə və digər görkəmli
bəstəkarlarımızın yaradıcılığında muğamdan irəli gələn bədii prinsiplər ən müasir
kompozisiya texnikası ilə qovuşur. Vaqif
Mustafazadə bu janrı caz sənətinə gətirib.
Tarixən Şuşada Xarrat Qulu Məhəmməd
oğlunun, Mir Möhsün Nəvvabın, Şamaxıda Mahmud Ağanın, Bakıda Məşədi Məlik
Mənsurovun məclisləri, bu məkanlardan
çıxan böyük sənətkarlar muğamın milli musiqimizin ana dili olduğunu bir
daha təsdiqləyir. Hələ 1922-ci ildə Bakıda açılmış ilk Avropa tipli musiqi tədris
müəssisəsinin dərs proqramına muğamın
tədrisi daxil edilib. Bu sənət rəssamlarımız,
heykəltəraşlarımız, şairlərimiz, rejissorlarımız üçün bu gün də ilham mənbəyidir.
Hal
hazırda
dövlətimizin
mədəniyyətimizə, o cümlədən muğam sənətinə, onu yaşadanlara böyük diqqət və qayğısı onları yeni-yeni
yaradıcılıq
axtarışına
həvəsləndirir.
Ustad və novator sənətkar, hələ 1999-cu
ildə YUNESKO-nun Beynəlxalq Musiqi
Şurasının birinci mükafatına layiq görülmüş
Alim Qasımovun muğamı özünəməxsus
ifası və təqdimi bu sənətin geniş imkanları ilə dünya auditoriyasını heyran qoyur.
Heyrətamiz hisslər, düşüncələr, müdriklik mənbəyi olan muğam bütün hallarda – qüssəli, sevincli, anlarımızda ovqatımıza təsir edir, azadlığa və müstəqilliyə
qovuşduğumuz anların fərəhini yaşadır və bizləri qələbəyə səsləyir.

AVQUST

Digər tarixi hadisələr
Türkiyə Cümhuriyyətinin Zəfər
Bayramı Günü
30
1936
30 avqust Türkiyə Cümhuriyyətinin
Zəfər bayramı günü kimi qeyd edilir. Bu bayram Türkiyə tarixinə Birinci Dünya müharibəsindən məğlub çıxan Osmanlı dövlətinin işğalçı ölkələr
arasında paylaşdırılması planlarının
qarşısının alınması ilə əlamətdardır.
O zaman böyük sərkərdə və dövlət
xadimi Mustafa Kamal Atatürkün başçılıq etdiyi vətənpərvər qüvvələr siyasi
və mənəvi iflasa uğramış xanədanlığın
xarabalıqları altından bugünkü Türkiyə
Cümhuriyyətini dirçəltmək üçün böyük mücadilə və qurbanlar veriblər.
Möhtəşəm Çanaqqala zəfəri sonradan
bütün Türkiyənin, eləcə də türk dünyasının zəfəri kimi qeyd olunmağa başlayıb.
Zəfər bayramı Türkiyə Cümhuriyyətinin milli bayramıdır. Hər il avqust
ayının 30-da qeyd olunur. Zəfər bayramı Dumlupınarda Mustafa Kamal Paşanın baş komandanlığı altında qələbəylə
nəticələnən “Başkomutanlıq Meydan Müharibəsi”ni (Böyük Taarruz)
anmaq üçün qeyd olunan bayramdır.
İşğalçı orduların ölkə sərhədlərindən
çıxması bir qədər sonra baş versə də, 30
avqust simvolik olaraq ölkə torpaqlarının geri alındığı günü təmsil edir. Zəfər
bayramı ilk dəfə 30 avqust 1923-cü

ildə Afyonqarahisar, Ankara və İzmirdə
qeyd olunub. Rəsmi olaraq Zəfər bayramı 1936-ci ilin may ayında elan olunub.
Zəfər bayramı günü bütün ölkədə
təntənəli mərasimlər keçirilir. Dövlət
rəsmiləri və vətəndaşlar Ankarada
Anıtqəbiri, digər vilayət və şəhidlikləri
ziyarət edib, Mustafa Kamal Atatürkə,
silahdaşlarına, bütün əsgərlərin ruhuna dualar oxuyurlar. Bütün şəhərlərdə
hərbi birliklər nümayiş keçirir, bundan
başqa səfirliklərdə mərasimlər təşkil
olunur. Türkiyədə rəsmi tətildir, hər
il Quru Qoşunları Hərb Məktəbində
məzun buraxılışı olur, zabit rütbələri
məhz bu gün verilir. Onu da qeyd edək
ki, qəhrəman türk əsgəri 1918-ci ildə
öz zəfər bayrağını Azərbaycan torpaqlarında da dalğalandırıb və xalqımıza
qarşı rus-erməni qoşunlarının həyata
keçirdiyi soyqırımlarının dayandırılmasında iştirak edib. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti həm də türk əsgərinin
zəfərinin əsəridir və xalqımız dünya durduqca bunu unutmayacaq.

Ədəbiyyat
Aslanova, E. Tarixin qəhrəmanlıq salnaməsi / Esmira Aslanova // Respublika.– 2020.– 1 sentyabr.– S. 5.
Hüseynova, L. İstiqlaliyyətin qalibiyyət günü. 30 avqust - Türkiyənin Zəfər bayramı / Lalə Hüseynova // Azərbaycan ordusu.– 2015.– 29 avqust.– S.4.
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24 avqust23 sentyabr
Qız bürcü
Nişanəsi yerdir.
Günəşin Qızlar
bürcünün keçdiyi
dövrdə doğulanlar
hər işdə aydınlıq,
dəqiqliyin olmasını
istəyirlər.
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Bilik Günü (15.09.2004)
Milli Musiqi Günü (18.09.1995)
Azərbaycanda latın qrafikalı əlifba ilə ilk mətbu orqan - “Yeni yol”
qəzeti nəşrə başlamışdır (21.09.1922)
Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.1981)
Beynəlxalq Lal-Karlar Günü (24.09.1951)
Turizm İşçiləri Günü (27.09.2016)
İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin Anım Günü (27.09.2020)

         ŞUŞA - 270 il

Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin ən mühüm mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında mühüm rol oynamış Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Süleyman Sani Axundov, Mir Möhsün Nəvvab, Xurşidbanu Natəvan, Yusif Vəzir Çəmənzəminli,
Nəcəfbəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və onlarla digər görkəmli mütəfəkkirlər Şuşa ədəbi mühitinin yetirmələridir.
Şuşanın qaynar mədəni həyatı dahi bəstəkar, Azərbaycan peşəkar musiqisinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəylinin yaradıcılığına mühüm təsir
göstərmişdir. Dahi bəstəkar ilk yaradıcılıq addımlarını Şuşada atmışdır.
Azərbaycan musiqisinin beşiyi olan Şuşa, eyni zamanda bütün “Qafqazın konservatoriyası” kimi şöhrət qazanmışdır. Bu şərəfli adı Şuşaya Xarrat Qulu, Əbdülbağı Zülalov, Hacı Hüsü, Məşədi Məmməd Fərzəliyev,
Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Bülbül, Rəşid Behbudov kimi ölməz sənətkarlar, Sadıqcan (Mirzə Sadıq Əsəd
oğlu), Məşədi Cəmil Əmirov, Qurban Pirimov kimi əvəzolunmaz tarzənlər,
Zülfüqar Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, Soltan Hacıbəyli, Niyazi, Əşrəf Abbasov, Süleyman Ələsgərov vəbaşqa məşhur bəstəkarlar qazandırmışlar.

SENTYABR

2022

Milli ədəbiyyat
Əməkdar mədəniyyət işçisi, yаzıçı, publisist Mustаfаyеv Mustаfа Şurа
оğlunun (Mustаfа Çəmənli) (10.09.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi......................586
Yаzıçı Vəzirov Yusif Mirbaba oğlunun (Yusif Vəzir Çəmənzəminli)
(12.09.1887-03.01.1943) аnаdаn оlmаsının 135 illiyi.............................................587
Şair, publisist Alməmmədov Rüstəm Hidayət oğlunun (Rüstəm Behrudi)
(14.09.1957) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi...................................................................588

Dünya ədəbiyyatı
Rus yazıçısı Tolstoy Aleksey Konstantinoviçin (05.09.1817-10.19.1875)
аnаdаn оlmаsının 205 illiyi
Qazax yazıçısı Muxtar Auezovun (Auezulı) (28.09.1897-27.06.1961)
anadan olmasının 125 illiyi......................................................................................589

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Əməkdar mədəniyyət işçisi, teatr rəssamı Şıxəliyev Kamal Məmmədəli
oğlunun anadan olmasının (19.09.1922-2008) 100 illiyi

Musiqi. Opera. Balet
Хаlq аrtisti, tarzən Verdiyev Fikrət Süleyman oğlunun (02.09.1947)
anadan olmasının 75 illiyi........................................................................................590
Хаlq аrtisti, tarzən Bаkıхаnоv Əhmədxan (Əhmədağa) Məmmədrza
oğlunun (05.09.1892-26.03.1973) аnаdаn оlmаsının 130 illiyi...............................591
Türk bəstəkarı Ahmed Adnan Saygunun (07.09.1907-06.01.1991)
anadan olmasının 115 illiyi.......................................................................................592

Teatr. Kino
Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor Səfiyev Səyavuş Məmməd oğlunun
(01.09.1937-24.11.2001) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi...............................................593
Teatr xadimi, Moskva Akademik Satira Teatrının direktoru, Rusiya Federasiyasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi Ağayev Məmmədəli
Hüseyn oğlunun (03.09.1952) anadan olmasının 70 illiyi.......................................594
581

Xalq artisti Əlixanova Firuzə Məmmədqulu qızının (09.09.1917-23.11.1994)
аnаdаn оlmаsının 105 illiyi......................................................................................595
Əməkdar artist Hüseynov Füzuli İsmət oğlunun anadan olmasının
(09.09.1962) 60 illiyi................................................................................................596
Xalq artisti, kino aktrisası Quliyeva Xalidə Camal qızının (24.09.1952)
anadan olmasının 70 illiyi........................................................................................597
Xalq artisti Mustafayeva Laləzar Bəşir qızının (30.09.1962)
anadan olmasının 60 illiyi........................................................................................598

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Seyidov Məhərrəm Mirəziz oğlunun
(07.09.1952-19.01.1990) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi...............................................599
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Senyuşkin Sergey Aleksandroviçin
(15.09.1957-29.02.1992) аnаdаn оlmаsının 65 illiyi...............................................600

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
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Baş leytenant Telmanlı Allahyar Elman oğlunun (01.09.1992-09.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................601
Leytenant Səfərov Şahmar Nazim oğlunun (01.09.1997-27.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................601
MAHHXHQ Əsgər Abışov Elnur Şaiq oğlunun (01.09.1997-07.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................602
Əsgər Mustafalı Əlizamin Valeh oğlunun (01.09.1997-21.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................602
Əsgər Akifzadə Elmir Gündüz oğlunun (01.09.1997- 09.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................603
Əsgər Əliyev Ağayusif Mübariz oğlunun (01.09.1992-10.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................603
MAHHXHQ kiçik çavuş Orucov Xudayət Vilayət oğlunun
(04.09.1987-04.11.2020) anadan olmasının 35 illiyi................................................604
MAHHXHQ Əsgər Hüseynov Elçin Zamin oğlunun (06.09.1992-08.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................604
Əsgər Xəlili Samir Əhməd oğlunun (06.09.1997-30.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................605
MAHHXHQ Çavuş Adıgözəlov Fərid İlqar oğlunun (08.09.1992-18.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................605
MAHHXHQ Çavuş Rəhimov Şamo Heydar oğlunun (08.09.1982-2020)
anadan olmasının 40 illiyi .......................................................................................606
Əsgər Yusifov Ağaəli Vaqif oğlunun (08.09.1997-20.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................606
Baş leytenant İbrahimli Adil Asəm oğlunun (09.09.1992-07.11.2020)

anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................607
Əsgər Rəsulov Ağacan Əfsər oğlunun (10.09.1997-08.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................608
MAHHXHQ Əsgər Quliyev Kənan Vaqif oğlunun (11.09.1992-26.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................608
Əsgər Salahlı Elgiz Nurəddin oğlunun (11.09.1992-06.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................609
Leytenant Məmmədli Sənan Səlim oğlunun (14.09.1997-19.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................609
Əsgər Ələkbərov Rəşad İlqar oğlunun (15.09.1997-09.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................610
Əsgər Həsənov Elnur Elman oğlunun (15.09.1992-08.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................610
Əsgər Həsənov Kənan Elşad oğlunun (16.09.1997-11.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................611
Əsgər Talıbov Şirnalı Aqil oğlunun (16.09.1997-08.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................611
Əsgər Quliyev Elgün Vasif oğlunun (17.09.1992-09.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................612
Gizir Əliyev Dəyanət Ələskər oğlunun (18.09.1982-24.10.2020)
anadan olmasının 40 illiyi........................................................................................612
Gizir Nəsibov Elmar Şirzad oğlunun (19.09.1987-13.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................613
Əsgər Mövsümov Fərid Zakir oğlunun (19.09.1987-30.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................613
MAHHXHQ Əsgər Baladov Ruslan Allahyar oğlunun
(19.09.1997-28.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................614
MAHHXHQ Əsgər Əkbərov Həsən Raqub oğlunun (20.09.1997-29.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................614
Əsgər Məmmədli Cavidan Valeh oğlunun (20.09.1997-07.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi .......................................................................................615
Gizir Cəfərov Elməddin Hümbət oğlunun (21.09.1987-08.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................615
Əsgər Verdiyev İsax Ədalətoviç (21.09.1997-05.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................616
Gizir Dövlətli İskəndər Vüqar oğlunun (24.09.1992-30.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................616
Leytenant Əbdürrəhimli Habil Qabil oğlunun (26.09.1997-08.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................617
Əsgər Bəkirli Azad Rasim oğlunun (27.09.1992- 21.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi.......................................................................................617
Baş leytenant Abbasov Ağaqardaş İlham oğlunun (28.09.1992-28.09.2020 )
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anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................618
MAHHXHQ Əsgər Hüseynov Nəcəf İlqar oğlunun (30.09.1992-29.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................618

Siyasət. Hərbi iş
Görkəmli sərkərdə, hərb nəzəriyyəçisi Aslanbəyov İbrahim bəy Allahverdi
oğlunun (10.09.1822-07.12.1900/1901) аnаdаn оlmаsının 200 illiyi......................619
Türkiyə siyasi və hərbi xadimi Əli Fuad Cəbəsoyun
(23.09.1882-10.01.1968) anadan olmasının 140 illiyi.............................................620
Görkəmli dövlət xadimi, alim və diplomat Ziyadxanov Adil Xanın
(25.09.1872-1954) anadan olmasının 150 illiyi.......................................................621
Dövlət xadimi Hacıyev Hüsü Hüseynəli oğlunun (26.09.1897-18.05.1931)
аnаdаn оlmаsının 125 illiyi

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Əməkdar mədəniyyət işçisi, teatrşünas Hacıbabayev Atababa İsmayıl
oğlunun (İsmayıloğlu) anadan olmasının (22.09.1947) 75 illiyi

Fizika. Riyaziyyat. Astronomiya
Akademik İmanov Lətif Muxtar oğlunun (15.09.1922-12.03.1980)
anadan olmasının 100 illiyi......................................................................................622
Akademik Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlunun (20.09.1907-1980)
аnаdаn оlmаsının 115 illiyi.......................................................................................623

Kimya. Biologiya. Tibb
Akademik Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızının (20.09.1932-06.05.2017)
anadan olmasının 90 illiyi........................................................................................624
Azərbaycan Mühəndislər Akademiyasının akademiki, texnika elmləri doktoru,
professor Babayev Əbülfəz İsmayıl oğlunun
(20.09.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi..................................................................625
AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Canibəyov
Nazil Fazil oğlunun (21.09.1942-06.05.2017) anadan olmasının 80 illiyi..............626
Tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Əfəndiyev
Məmmədəmin Mustafa oğlunun (23.09.1897-1984)
anadan olmasının 125 illiyi......................................................................................627
İlk kimyaçı alim Xanlarov Mövsüm bəy Məhəmməd bəy oğlunun
(24.09.1857-23.02.1921) аnаdаn оlmаsının 165 illiyi.............................................628
Tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Mahmudbəyov Böyük bəy
Mahmud bəy oğlunun (27.09.1902-1988) anadan olmasının 120 illiyi
584

AMEA-nın müxbir üzvü Alxazov Tofiq Həsən oğlunun
(27.09.1932- 31.08.2020) anadan olmasının 90 illiyi

Digər tarixi hadisələr
Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü (08.09.1958).......................................629
Dövlət Neft Şirkətinin yaradılmasının (13.09.1992) 30 illiyi
Bilik Günü (15.09.2004)
“Greenpeace” (Yaşıl sülh) təşkilatının yaranma günü (15.09.1971)
Ümumdünya Ozon Qatının Mühafizəsi Günü (16.09.1994)
Milli Musiqi Günü (Üzeyir Musiqi Günü) (18.09.1995).........................................630
Hеydər Əliyеv аdınа Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn əsаs iхrаcаt bоru
kəmərinin təməlinin qоyulmаsının (18.09.2002) 20 illiyi
Neftçilər Günü (20.09.2001)
Azərbaycanda latın qrafikalı əlifba ilə ilk mətbu orqan - “Yeni yol”
qəzeti nəşrə başlayıb (21.09.1922)
Beynəlxalq Sülh Günü (21.09.1981)........................................................................631
Beynəlxalq Lal-Karlar Günü (24.09.1951)..............................................................632
Beynəlxalq Dəniz Günü (24.09.1978)
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağda Ermənistan işğalçı
ordusu ilə apardığı döyüşlərdə Xocavənd (Martuni) rayonunun
mərkəzini azad etmişdir (24.09.1992)
Ümumdünya Turizm Günü (27.09.1979).................................................................633
Turizm İşçiləri Günü (27.09.2016)
Azərbaycan Respublikasında Anım Günü (27.09.2020)..........................................634
Quttenberq Bibliyanı çap etmiş və bu hadisə tarixə ilk kitab çapı
kimi düşmüşdür (30.09.1452)...................................................................................635
Dövlət Dili hаqqındа Qаnun qəbul edilmişdir (30.09.2002)
Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü (30.09.1991)
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Milli ədəbiyyat
75
Mustafa Çəmənli
illiyi 1947

Ədəbiyyat
Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu): biblioqrafiya / Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası;
tərt. M.Cəfərova; elmi red. K.
Tahirov; red. G. Səfərəliyeva.–
Bakı: [Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2017.– 200 s.;
Çəmənli, M. Muğam dünyasının Xanı: xatirələr / Mustafa
Çəmənli; red. G. Ələkbərqızı.–
Bakı: Təhsil, 2019.– 288 s.;
Çəmənli, M. Oxu, gözəl...
/ Mustafa Çəmənli; red. G.
Ələkbərqızı; Beynəlxalq Muğam Mərkəzi.– Bakı: Təhsil,
2019.– 272 s.; Çəmənli, M.
“Arşın mal alan”ın əbədi
şöhrəti və erməni xəbisliyi:
Üzeyir Hacıbəyli-135 / Mustafa Çəmənli // 525-ci qəzet.–
2020.– 18 sentyabr.– S.9;
Çəmənli, M. Unutmağa haqqımız yoxdur!.. / Mustafa Çəmənli // 525-ci qəzet.–
2020.– 16 dekabr.– S.19.
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Mustafa Şura oğlu Mustafayev (Mustafa Çəmənli) 1947-ci il sentyabr ayının 10-da Ağdam rayonunun Çəmənli
kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini
doğma kənd məktəbində, daha sonra
Mingəçevir şəhərində almışdır. 19701972-ci illərdə Bakıda “Kommunist”
nəşriyyatında çapçı köməkçisi, sonra
“Paris Kommunası” adına Gəmitəmiri
zavodunda qəlibçi kimi çalışmışdır. 1972-1977-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
jurnalistika fakültəsində təhsil almışdır.
1977-1988-ci illərdə təyinatla
göndərildiyi “Yazıçı” nəşriyyatında redaktor, böyük redaktor, klassik ədəbiyyat
və folklor redaksiyasının müdiri, 19881992-ci illərdə nəşriyyatın nəşr redaksiyasının müdiri vəzifələrində işləmişdir.
1992-2006-cı
illərdə
“Gənclik”
nəşriyyatında baş redaktor vəzifəsində
çalışmışdır. 1979-cu ildən Azərbaycan
Jurnalistlər
Birliyinin,
1988-ci
ildən Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
M.Çəmənli
bədii
yaradıcılığa tələbəlik illərindən başlamışdır.
“Ləpirlər” adlı ilk hekayəsi 1973-cü
ildə “Mingəçevir işıqları” qəzetində
dərc olunmuşdur. Yazıçının uzun araşdırmalarının nəticəsi olan tarixi romanları oxucular tərəfindən ən çox
oxunan kitabların siyahısına düşmüşdür. “Xallı gürzə” romanı 4 dəfə böyük tirajla nəşr edilmiş, tarixi romanlar arasında öz layiqli yerini tutmuşdur.
M.Çəmənlinin xalqımıza etdiyi ən dəyərli xidmətlərdən biri də
Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət
sahəsində xidmətləri olan görkəmli
sənətkarlar haqqında ərsəyə gətirdiyi kitablardır. “Nəğməli xatirələr” (Əbülfət
Əliyev haqqında xatirə-povest), “Muğam dünyasının Xanı”, “Səsin ruhu”

Yazıçı, publisist
(Səxavət Məmmədov haqqında), “Oxu
gözəl...” (Şövkət Ələkbərova haqqında), “Sənətkar ömrünün izləri” (Xanlar Haqverdiyev haqqında), “Leyli və Məcnun - 100 il səhnədə”
(sənədli-bədii ensiklopediya), “Sənət
hekayələri” əsərləri belə gərgin əməyin
nəticəsidir. Heydər Əliyev Fondunun
“Azərbaycan Respublikasının Xalq
artistləri” silsiləsindən nəşr etdiyi “Arif Babayev - 70”, “Habil Əliyev
- 80”, “Əlibaba Məmmədov - 80”,
“Əlibaba Məmmədov: Ürək deyir, yaşa
hələ...”, “Canəli Əkbərov - 70”, “Ağaxan Abdullayev-60” albom kitablarının
mətn müəllifidir. Bununla yanaşı onlarca
kitabın tərtibçisi və ön sözün müəllifidir.
M.Çəmənli milli musiqi ifaçılığı
sənətinin təbliğinə görə 1993-cü ildə
Mətbuat Fondunun “Dan ulduzu” mükafatına, ön cəbhədəki çıxışlarına və hərbi
vətənpərvərlik ruhlu məqalələrinə görə
Yazıçılar Birliyinin diplomuna, “Xallı
gürzə” tarixi romanına görə “Yaddaş”
milli mükafatına layiq görülmüşdür.
Milli Mədəniyyətin Təbliği Mərkəzinin
“Uğur” - 2008, “Mübariz” povestinə
görə “Kaspi” qəzetinin xüsusi mükafatı ilə, “Ölüm mələyi” tarixi romanına
görə “Qızıl kəlmə” ədəbi mükafatı ilə
(2013) təltif edilmişdir. 2010-cu ildə
Prezident təqaüdçüsü olmuşdur. Hazırda “Aspoliqraf” nəşriyyatında şöbə
müdiri vəzifəsində çalışır. Ədəbi bədii
yaradıcılığı haqqında 2017-ci ildə “Bir
kitablıq söz” kitabı və M.F.Axundov
adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən Mustafa Çəmənli haqqında biblioqrafiya nəşr edilmişdir.
2019-cu ildə “Əməkdar mədəniyyət
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
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Milli ədəbiyyat
135 Yusif Vəzir Çəmənzəminli
illiyi 1887-1943
Yazıçı, publisist

Ədəbiyyat
Çəmənzəminli, Y. İki od arasında: roman / Yusif Vəzir
Çəmənzəminli; hazırlayanı N.
Purşərif.– Təbriz: [Azərtürk]:
[Nəbati]., [2017]. (1396).–
302 s.; Çəmənzəminli, Y.V.
Qan içində: [roman] / Yusif
Vəzir Çəmənzəminli.– [Bakı]:
[Qanun], [2019].– 256 s.;
Vəzirov, O. Atam Yusif Vəzir
Çəmənzəminli haqqında / Orxan Vəzirov; Red.: Q. İlkin.–
Bakı: Azərnəşr, 1997.– 120 s.;
Çəmənzəminli, Y.V.
Azərbaycanda Zərdüşt adətləri
/ Yusif Vəzir Çəmənzəminli
// Xalq Cəbhəsi.– 2017.– 11
mart.– S.14.

Yusif Vəzir Məşədi Mirabdulla Mirbaba oğlu Vəzirov (Yusif Vəzir
Çəmənzəminli) 1887-ci il sentyabr ayının 12-də Şuşa şəhərində, bəy ailəsində
anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini mollaxanada almış, sonra 1896-cı ildə Şuşa
realnı məktəbinin hazırlıq şöbəsinə daxil olmuşdur. Təhsilini rus dilində aldığı üçün 1904-cü ildə həyatından şikayət
tərzində yazılmış “Jaloba” adlı ilk şeirini
rusca yazmışdır. Daha sonra Aşqabada
getmiş, inqilabi hərəkata qoşulmuşdur.
Y.V.Çəmənzəminli 1906-cı ildə
Bakıya qayıtmışdır. Burada realnı
məktəbin altıncı sinfində təhsilini davam etdirmişdir. Həmin il ilk mətbu
məqaləsi “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc olunmuşdur. 1910-cu ildə
Kiyev İmperator Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuşdur. 1915ci ildə oranı bitirib vəkil məsləhətçisi
işləmişdir. 1919-cu ildə Odessadan
İstanbula, oradan Bakıya qayıtmışdır. Burada müvəqqəti hökumət onu
Türkiyəyə elçi-səfir təyin etmiş, lakin çox keçmədən istefa vermişdir.
1920-ci ildə Parisə getmiş, Fransa Milli Kitabxanasında çoxlu mütaliə
etmişdir. Fransa Kommunist Partiyasının orqanı olan “Paris xəbərləri”
qəzeti redaksiyasında işləmiş, “Şərq
məktubları”nı qəzetin səhifələrində
dərc
etdirmişdir.
Azərbaycan
ədəbiyyatını türk aləminə tanıtmaq üçün 1921-ci ildə “Azərbaycan
ədəbiyyatına bir nəzər”, “Tarixicoğrafi və iqtisadi Azərbaycan” adlı

kitablarını İstanbulda çap etdirmişdir.
1926-1927-ci illərdə vətənə qayıdıb Bakıda “Bakı işçisi” kooperativ nəşriyyatında Bədii ədəbiyyat
şöbəsinin müdiri işləmişdir. “RuscaAzərbaycanca lüğət”in müəlliflərindən
biri olmuşdur. “Qızlar bulağı”,
“Studentlər”, “1917-ci il” adlı romanlarını çap etdirmişdir. 1927-1930-cu
illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) aspirantı olmuşdur. 1930-1935-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Sənaye İnstitutunda (indiki
ADNSU) dil və ədəbiyyat kafedrasında
assistent-müəllim, 1935-1938-ci illərdə
“Azərnəşr”də
tərcüməçi-redaktor,
1938-1939-cu illərdə Özbəkistanın
Ürgənc şəhərində Xarəzm Vilayət Pedaqoji İnstitutunda rus dili müəllimi
işləmişdir. 1936-1937-ci illərdə “Qan
içində” və 1961-ci ildə çap olunmuş
“İki od arasında” əsərlərini yazmışdır.
Yusif Mirbaba oğlu Vəzirov Stalin
repressiyasının qurbanı olmuş, 1940cı ildə həbs olunaraq Qorki vilayətinin
Suxobezvodnoye həbs düşərgəsinə
göndərilmiş, 1943-cü il yanvar ayının 3-də orada vəfat etmişdir. 1956cı ildə Yusif Vəzirə bəraət verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Yusif Vəzir
Çəmənzəminli Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən
müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.
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Milli ədəbiyyat
65
Rüstəm Behrudi
illiyi 1957

Ədəbiyyat
Behrudi, R. Şaman duasından
dar ağacına: [şeirlər] / Rüstəm
Behrudi; tərt. və red. Ş. Sadiq;
naşir M. XAN; mətn tərtibatı
M. Hüseynov; rəssam: A. Beeching, P. Miniatür; dizayn
və qrafika T. İsmayılzadə.–
[Bakı]: XAN, [2017].– 334 s.;
Behrudi, R. Vətən: / Rüstəm
Behrudi // Ulduz.– 2021.–
№1.– S.63; Behrudi, R. Yaşıl simfoniya və yaxud heykəl
qu quşu / Rüstəm Behrudi //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2020.– 29
fevral.– S.7;
Rüstəm Behrudi: “Yaşamaq
ölümü öyrənməkdir” / Rüstəm
Behrudi; Söhbətləşdi: T.Turan
// Türküstan.–2020.– 18-24
avqust.– S.23.
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Rüstəm Hidayət oğlu Alməmmədov
(Rüstəm Behrudi) 1957-ci il sentyabr
ayının 14-də Azərbaycanın Ordubad rayonundakı Behrud kəndində, müəllim
ailəsində anadan olmuşdur. 1964-cü
ildə səkkizillik məktəbi bitirdikdən
sonra orta təhsilini C.Cabbarlı adına
Biləv kənd orta məktəbində almışdır.
R.Behrudi 1974-1975-ci illərdə doğma kəndindəki kolxozda işləmiş, elə
həmin il Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Naxçıvan Dövlət Universiteti) tarix-ədəbiyyat fakültəsinə
qəbul olmuşdur. 1979-cu ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və
1979-1984-cü illərdə Ordubad rayonundakı Unus kənd orta məktəbində
Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi
kimi fəaliyyətə başlamışdır. Kələki
və Unus kəndlərində işlədikdən sonra Ordubadda muzeydə çalışmışdır.
1984-cü ildə Bakıya gələn Rüstəm
Behrudi 1986-1990-cı illərdə “Yazıçı”
bədii ədəbiyyat nəşriyyatında fəhlə, korrektor, kiçik redaktor, poeziya redaksiyasının redaktoru vəzifələrində çalışmışdır. Bir müddət Sabir Rüstəmxanlının
rəhbərliyi ilə nəşr edilən “Azərbaycan”
qəzetində
fəaliyyət
göstərmişdir.
R.Behrudi ədəbi fəaliyyətə 70ci illərdən başlamış, ilk şeirini orta məktəbdə yazmışdır. Şeirləri
“Araz”, “Azərbaycan” almanaxlarında mütəmadi olaraq çap olunmuşdur.
Dövri mətbuatda şeir və publisistik
yazıları ilə çıxış etmişdir. Yaradıclığında türkçülüyə və dərviş fəlsəfəsinə

Şair, publisist
üstünlük verir. Şair “Yaddaşlara yazın”, “Şaman duası” kitablarının
müəllifidir. “Şaman duası” kitabı türkdilli dövlətlərdə böyük maraqla qarşılanmış, kitabdan seçmələr Türkiyədə,
İranda, Avstriyada, Almaniyada, Belçikada və s. ölkələrdə çap olunmuşdur. Yaradıcılığından seçmələr polyak,
fransız, rus və çex dillərinə tərcümə
edilmişdir.
C.Məmmədquluzadəyə
həsr olunmuş “Daha gülə-gülə ağlamaq olmur”, həbsxana gündəliyindən
ibarət “Nəfəs almağı unudan adam”
poemaları ədəbiyyatımızın ən gözəl
poetik nümunələrindən hesab olunur.
Rüstəm Behrudi türk ədəbiyyatı
qarşısında xidmətlərinə görə, Mahmud Kaşqarlı adına beynəlxalq mükafata (M.Kaşqarlı adına medal) layiq görülmüş, Avropada keçirilən Türk
Dünyası Uluslararası şeir festivalının
qızıl mükafatını qazanmışdır. Bundan
başqa, o, çox sayda ədəbi mükafatlara və diplomlara da layiq görülmüşdür.
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Dünya ədəbiyyatı
125 Muxtar Auezov
illiyi 1897-1961

Ədəbiyyat
Muxtar Auezov həyatı və yaradıcılığı: Sənətkarın elmi
pasportu-18.– Bakı: Elm və
təhsil, 2020.– 180 s.; Tağısoy, N. Muxtar Auezovun yaradıcılığı: ənənədən novatorluğa: 2-ci yazı / Nizami Tağısoy
// Xalq Cəbhəsi.– 2020.– 6
avqust.– S.14; Tağısoy, N.
Səməd Vurğun və Muxtar Auezov: tarixi mövzulara fərdi
yanaşma / Nizami Tağısoy //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2021.– 24
aprel.– S.29.

İnternetdə
https://islamansiklopedisi.org.
tr/avezov-muhtar

Muxtar Ömərhan oğlu Auezov (Auezulı) 1897-ci il sentyabr ayının 28-də Semey
əyalətinin (indiki Şərqi Qazaxıstan vilayətinin)
Şindəğ inzibati bölgüsünə bağlı olan Ayakkarağanda anadan olmuşdur. 6 yaşı olarkən babası Auezin köməkliyi ilə ərəb hərflərini və
A.Kunanbayevin şeirlərini öyrənməyə başlamışdır. Daha sonra kənd məktəbində təhsil
almış, 1908-ci ildə təhsil aldığı mədrəsədən
çıxaraq rus məktəbinin hazırlıq sinfinə getmişdir. 1910-cu ildə Semeydeki dövlət
məktəbindən məzun olmuşdur. 1919-cu ildə
Semey Müəllimlər Məktəbini bitirmiş, daha
sonra “Alaş gəncləri” adlı dərnək qurmuşdur.
M.Auezov 1919-cu illərin sonu siyasi
həyata
atılmışdır.
Bolşeviklər
Semeydə hakimiyyəti ələ keçirəndə (4 dekabr 1919), Auezov Semey Əyaləti İnqilab Komitəsinin Qazaxıstan şöbəsinin
məmuru, 1920-ci ildən isə müdiri olmuşdur.
M.Auezov Semeydə müəllim yetişdirmək
üçün qısamüddətli kurslar açmışdır. Semey Dövlət İcraiyyə Komitəsinin Qazaxıstan bölməsində və əyalət məhkəməsinin
müdiri, İnqilab Komitəsinin Prezident
Komitəsinin üzvü və icraiyyə komitəsinin
sədri vəzifələrində çalışmışdır (1920-1921).
1922-ci ildə Daşkənddəki Orta Asiya Dövlət
Universitetinə qəbul olmuş və “Şolpan” və
“Sana” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü
təyin edilmişdir. 1928-ci ildə qəbul olduğu Leninqrad Dövlət Universitetinin sosial elmlər
fakültəsinin dil və ədəbiyyat şöbəsini bitirmişdir.
M.Auezov 1923-cü ildə də İnqilab
Komitəsinin Bolşevik Partiyası üzvlüyündən
çıxarılmış, 1928-ci ildə Daşkənd Orta Asiya
Dövlət Universiteti şərqşünaslıq fakültəsinə
asissent kimi daxil olmuş, eyni zamanda magistr
təhsilinə başlamış və Qazaxıstan Təhsil İnstitutunda dərs demişdir. Magistraturada oxuduğu
müddətdə Qırğızıstanı gəzmiş, “Manas” dastanını araşdırmış və topladığı parçaları qeydə
almışdır. Lakin 1930-cu il sentyabr ayının 16da Sovet rəhbərliyinin ziyalıları cəzalandırmaq
siyasətindən sonra bir çox tanınmış insanlarla
birlikdə həbs olunmuşdur. Qazax ədəbiyyatı və
Abay tarixinə dair “Karagöz”, “Enlik-Kebek”,
“Han Kene”, “Kıylı Zaman” kimi işlərindən
imtina etdiyini bildirildikdən sonra azadlığa buraxılmış və Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı
Universitetində qazax dili və ədəbiyyatı
müəllimi kimi müvəqqəti işə başlamışdır. Bu-

Qazax yazıçısı
nunla yanaşı Qazax Dram Teatrı Ədəbiyyatı
Bölməsinin sədri və Qazaxıstan Pedaqoji İnstitutunda (bugünkü Abay Dövlət Universiteti) müəllimi kimi işləmiş, 1943-cü ildən isə
Dil, Ədəbiyyat və Tarix Elmi Tədqiqat İnstitutunda işə başlamışdır. 1946-cı ildə M.Auezov
Abaya həsr olunmuş romanın ikinci kitabı üzərində çalışmağa başlamış, 1947-ci ildə
onu nəşr etdirmışdir. Onun “Abay” romanı birinci dərəcəli Stalin mükafatına və Qazaxıstan
hökumətinin mükafatına layiq görülmüşdür.
1955-1957-ci illərdə M.Auezovun seçilmiş
əsərlərinin 6 cildliyi nəşr edilmişdir. 1957-1961ci illərdə Qazaxıstan Elmlər Akademiyası Dil və
Ədəbiyyat İnstitutunda Şifahi xalq ədəbiyyatı
şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir. Birbirinin ardınca onun “Dos-Bedel dos”, “Alua”,
“Asyl Neander” adlı bədii əsərləri, “Müxtəlif
illərin düşüncələri” (“Мысли разных лет”) və
“Abay (İbrahim) Kunanbayev” monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. 1959-cu ildə “Abay yolu”
roman-epopeyasına görə M.Auezov Lenin mükafatına layiq görülmüşdür. “Qaraş-Qaraş”
məcmuəsi M.Auezovun bir yazıçı, alim kimi
reputasiyasını getdikcə möhkəmləndirmişdir.
M.Auezov 1946-cı ildə Qazaxıstan Elmlər
Akademiyasının akademiki olmuş, 1951-ci ildə
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuş, 1957ci ildə “Əməkdar elm xadimi” adına layiq görülmüşdür. 1955-1957-ci illərdə M.Auezovun
seçilmiş əsərlərinin 6 cildliyi nəşr edilmişdir.
M.Auezov 1957-1961-ci illər arasında Qazaxıstan Elmlər Akademiyası Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun Xalq Ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri olmuşdur. 1959-cu ildə ikinci dəfə Qazaxıstan Sovet Sosialist Respublikasının
Ali Sovetinə millət vəkili seçilmişdir. 1961ci il iyun ayının 27-də Moskva şəhərində
Kreml Xəstəxanasında əməliyyat zamanı
dünyasını dəyişmiş, iyul ayının 1-də Almatı Mərkəzi Qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
Ölümündən sonra Qazaxıstan Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutuna
M.Auezovun adı verilmiş, 1963-cü ildə İnstitutunun nəzdnində “Auezov Evi” adlı yeni şöbə
açılmışdır. Bundan əlavə, Qazaxıstan Akademik Dram Teatrı, Almatı, Astana və Semey
kimi şəhərlərdə bəzi qəsəbələr, kəndlər, küçələr
və məktəblər M. Auezovun adını daşıyır.
1997-ci ildə Auezovun 100 illik yubileyi UNESCO-nun qərarı ilə bütün dünyada geniş miqyasda qeyd olunmuşdur.
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Musiqi. Opera. Balet
75
Fikrət Verdiyev
illiyi 1947

Ədəbiyyat
Verdiyev, F. Uğurlu sənət və
həyat yolunun unudulmaz
məqamları: Müsahiblərimiz
Xalq artisti Fikrət Verdiyev
və həyat yoldaşı, Xan Şuşinski Fondunun prezidenti Bəyimxanım CavanşirovaVerdiyevadır / Fikrət Verdiyev;
Verdiyeva, Bəyimxanım Cavanşirova; müsahibəni apardı Kamil Həmzəoğlu // 525-ci
qəzet.– 2019.– 12 mart.– S.8;
Verdiyev, F. 7 yaşından pul
qazanan sənət fədaisi: Fikrət
Verdiyev: “Bütün qazancımı “Göygöl” ansamblına xərcləyirdim” / Fikrət Verdiyev; müsahibəni apardı:
A.Əziz // Kaspi.– 2019.– 15
mart.– S.12.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/adalet/2019/
mart/20(meqale).pdf
https://az.wikipedia.org/wiki/
Fikrət_Verdiyev
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Fikrət Süleyman oğlu Verdiyev
1947-ci il sentyabr ayının 2-də Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur. 19571962-ci illərdə Gəncə şəhər 1 saylı
musiqi məktəbində tar sinfində təhsil
almışdır. Məktəbi bitirdikdən sonra
Qəmbər Hüseynli adına Gəncə orta ixtisas musiqi məktəbinin tar sinfinə daxil
olmuşdur. Təhsilini davam etdirə-etdirə
Gəncə Pioner və Məktəblilər Sarayında və Mədəniyyət evində özfəaliyyət
kollektivlərinə rəhbərlik etmişdir.
Səhnədə həm solo, həm də ansamblla
çıxışlar edən Fikrət uşaqlıq yaşlarından
müstəqil ansambl yaratmaq arzusunda
olur. Hətta 1960-cı ildə Bakıda respublika üzrə pioner və məktəblilər sarayı
kollektivləri arasında keçirilən festivalda rəhbərlik etdiyi kollektiv qalib gəlir.
F.Verdiyev tələbə olarkən Gəncə
şəhər və Daşkəsən rayonu musiqi
məktəblərində də pedaqoji fəaliyyətə
başlayır. 1966-cı ildə Gəncə orta ixtisas musiqi məktəbində təhsilini
başa vuraraq Üzeyir Hacıbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası)
tar-dirijor, xalq ifaçısı fakültəsinə daxil
olur. O, Adil Gərayın sinfində təhsil alır.
1969-cu ildə gərgin əməyi və
fədakarlığı ilə Gəncə musiqiçilərini
və sənətçilərini başına yığaraq ictimai əsaslarla “Göy göl” xalq çalğı alətləri ansamblını yaradır. Tezliklə
bu ansamblın şöhrəti xaricə də yayıldı. Konsertlər verən kollektiv fəxri
fərman və mükafatlarla təltif olunur.

Tarzən
Şövkət Ələkbərova, Zeynəb Xanlarova, Rübabə Muradova, Nəzakət Teymurova, Flora Kərimova, İlhamə Quliyeva, Səkinə İsmayılova, Kəmalə
Rəhimli, Arif Babayev, İslam Rzayev, Canəli Əkbərov, Məmmədbağır
Bağırzadə, Elmira Rəhimova, Baba
Mahmudoğlu və başqa tanınmış
sənətçilər bu ansamblla çıxış ediblər.
Konservatoriyadakı təhsilini başa
vurandan sonra Fikrət Verdiyev ansambla rəhbərliklə yanaşı, Qənbər Hüseynli adına Gəncə orta ixtisas musiqi məktəbində pedaqoji fəaliyyətə də
başlayır. 1977-ci ildə mərhum Heydər
Əliyev bu ansamblı bəyənərək ona
Dövlət mahnı və rəqs ansamblı statusu verilməsini məqsədəuyğun bilir.
1982-ci ildə isə Zeynəb Xanlarova
Fikrət Verdiyevi öz yaratdığı ansambla
konsertmeystr dəvət edir. Bu ansamblla birgə 40-dan çox ölkədə Azərbaycan
mədəniyyətini təbliğ edirlər. 1987ci ildə Fikrət Verdiyev “Əməkdar
artist” fəxri adına layiq görülür.
1990-cı ildə ansamblın bazasında notlu xalq çalğı alətləri orkestrini və kamera orkestrini yaradır.
Mixail Boyarskini, Müşərrəf Akayı Bakıya dəvət edərək çıxışlarını təşkil edir.
2001-ci ildə Dövlət Neft Şirkətinin
Neft Emalı Zavodunun nəzdində “Neftçi” mahnı və rəqs ansamblını yaradır.
Хаlq аrtisti, tarzən Fikrət Verdiyev
2014-cü ilin fevral ayının 13-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
“Xalq artisti” fəxri adına layiq görülür.
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Musiqi. Opera. Balet
130 Əhmədxan Bakıxanov
illiyi 1892-1973

Ədəbiyyat
Bakıxanovlar şöhrət
zirvəsində: [Kitab Abbasqulu ağa Bakıxanovun vəfatının
170, Əhməd Bakıxanovun
anadan olmasının 125 və Tofiq Bakıxanovun yaradıcılıq fəaliyyətinin 70 illiyinə
həsr olunur] / Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Naz.;
tərt. H. Cəbrayılov ; red. və ön
söz. müəl. R.Hüseynov.– Bakı:
Renessans-A, 2017.– 272 s.;
Ustad ömründən anlar:
Əhməd Bakıxanov haqqında xatirələr / Azərb. Resp.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. ed. İ.Mirzəbəyli;
məsləhətçi T.Bakıxanov; elmi
red. Hacı Fərhad Mirzə; red.
H.Əliyeva.– Bakı: Aspoliqraf, 2013.– 190 s.; Görkəmli
tarzən Əhməd Bakıxanovun
Azərbaycan Xalq musiqisinin
inkişafında və qorunub saxlanmasında rolu // Mədəniyyət.–
2015.– №8.–S.88-89.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əhməd_Bakıxanov

Əhmədxan (Əhmədağa) Məmmədrza oğlu Bakıxanov 1892-ci il sentyabr ayının 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İlk təhsilini İranın
Rəşt şəhərində mollaxanada almışdır.
1908-ci ildə məşhur İran musiqişünası
Əbülhəsən xandan (İqbal-Soltan) musiqi təhsili almış, qısa müddətdə tarda ifa etməyə başlamışdır. 1912-ci ildə
ailəlikcə Bakıya köçmüşlər. Əhməd
“Səadət” məktəbində təhsilini davam etdirmiş, eyni zamanda o dövrün Məşədi
Məmməd Hüseynov, Ələsgər Abdullayev, Cabbar Qaryağdıoğlu, İslam Abdullayev kimi ustadlarının yanına getmiş, musiqi təcrübəsi əldə etmişdir.
Ə.Bakıxanov 1922-1925-ci illərdə
evlərdə musiqi dərsləri demiş, 1926-ci
ildən tarzən kimi 1 nömrəli məktəbdə
pedaqoji fəaliyyətə başlamış, 1927ci ildən Radio Verilişləri Komitəsində
solist kimi çalışmışdır. 1930-cu
ildən Üzeyir Hacıbəylinin dəvəti ilə
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası)
muğamdan dərs demişdir. 1941-ci ildə
Azərbaycan radiosunun nəzdində Xalq
Çalğı Alətləri Ansamblının təşkilatçısı
və ömrünün sonuna kimi rəhbəri olmuşdur. 1973-cü ildən ansambl
Əhməd Bakıxanovun adını daşıyır.
Ə.Bakıxanovun
Azərbaycan
xalq musiqisinin, xüsusilə muğamların təbliğində böyük rolu olmuşdur. “Azərbaycan xalq rəngləri”
(1964), “Azərbaycan ritmik muğamları” (1968), “Muğam, mahnı, rəng”

Tarzən

(1975) kimi not nəşrlərinin müəllifidir.
Onun ifasında bəstəkar Nəriman
Məmmədov tərəfindən bir çox instrumental muğamlar (“Rast”, “Şur”,
“Bayatı-Şiraz”, “Segah-Zabul”, “Rahab”, “Şüştər”, “Humayun”, “Şahnaz”) nota salınaraq çap olunmuşdur.
Ə.Bakıxanovun xidmətləri dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
1943-cü ildə “Əməkdar müəllim”,
1964-cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi”, 1973-cü ildə “Xalq artisti” fəxri
adlarına layiq görülmüş, 1946-cı ildə
“Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Хаlq аrtisti, tarzən Əhməd Bakıxanov 1973-cü il mart ayının 26da Bakı şəhərində vəfat etmiş, II
Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Sənətkarın mənzilində Azərbaycan
Dövlət Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin
filialı yaradılmışdır. Burada tarzənin
xalq çalğı alətlərindən ibarət zəngin
kolleksiyası sərgisi nümayiş olunur.
1994-cü ildə Əhməd Bakıxanovun 100
illiyinə həsr olunmuş tələbə və gənclərin
tar alətində muğam ifaçılığı üzrə respublika müsabiqəsi keçirilmişdir.
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115 Ahmed Adnan Saygun
illiyi 1907-1991
Türk bəstəkarı
7

İnternetdə
https://guzelsanatlar.ktb.gov.
tr/TR-3281/prof-a-adnansaygun.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/
Ahmet_Adnan_Saygun
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Ahmed Adnan Saygun 1907-ci il
sentyabr ayının 7-də Türkiyənin İzmir şəhərində anadan olmuşdur.
İzmirdə “Hadikai Sübyan Mektebi” adlı məktəbdə başladığı ibtidai
təhsilini “İttihat ve Terakki Numune Sultanisi” adlı məktəbdə davam
etdirmişdir. 13 yaşında olarkən İsmail Zühtü, Rosati və Tevfik Beyin
yanında musiqi dərslərinə başlamışdır.
1925-ci ildə fransızca “La Grande Encyclopedie”dən musiqi ilə bağlı məqalələr tərcümə edərək bir
neçə cildlik böyük bir musiqi lüğəti
ərsəyə gətirmişdir. 1928-ci ildə Parisə
gedərək Madame Eugene Borrel, Vincent d’Indy, Monsieur Borrel, Souberbielle ve Amadee Gatoue ile çalışmışdır. Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra
Ankara ve İstanbul konservatoriyalarında müxtəlif təhsil xidməti vermişdir. 1936-cı ildə Türkiyəyə gələn
məşhur macar bəstəkarı və xalq musiqi mütəxəssisi Bela Bartok ilə xalq
mahnılarını tədqiq etmək üçün Anadolunu gəzmişdir. Bu əməkdaşlıq
nəticəsində bir çox xalq mahnısı notlara köçürülmüşdür. Saygun Bela Bartok ilə birlikdə “Folk Music Research in Turkey” adlı kitab yazmışdır.
Ahmed Adnan Saygun 1939-cu ildə
Xalqevləri Müfəttişliyində işə başlamışdır. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi Təlim Tərbiyə İdarə Heyəti və TRT
İdarə Heyəti üzvü idi. İstanbul Memar
Sinan Universiteti Dövlət Konservatoriyasında etnomüzikoloji ve kompo-

zisyon dərsləri üzrə təhsil vermişdir.
Saygunu
ölkə
xaricində
məşhurlaşdıran ilk hadisə 1947-ci ildə
Parisin Pleyel salonunda Lamoureux
Orkestri tərəfindən Yunus Əmrə Oratoriyasının səsləndirilməsi olmuşdur.
Elə həmin il Beynəlxalq Xalq Musiqi İttifaqının idarə heyətinin üzvü
seçilmişdir. Ahmed Adnan Sayguna Almaniya, Macarıstan, İngiltərə,
Fransa ve İtaliya kimi bir çox ölkələr
tərəfindən mükafatlar təqdim olunmuşdur. 1971-ci ildə Dövlət Sənətçisi adına, 1985-ci ildə “Sənətçi professor”
adına, 1981-ci ildə isə “Atatürk Sanat Armağanı”na layiq görülmüşdür.
1934-cü ildə yazdığı tək pərdəlik
operaları Türkiyədə opera növünün
ilk nümunələri olmuşdur. Bəstəkar
“Kərəm”,
“Koroğlu”,
“Gilgamış”, “Özsoy”, “Taş Bebek” operalarının da müəllifidir.
Ahmed Adnan Saygun 1991ci il yanvar ayının 6-da İstanbulda vəfat etmişdir.

SENTYABR

1

Teatr. Kino
85
Səyavuş Şəfiyev
illiyi 1937-2001
Səyavuş Məmməd oğlu Şəfiyev
1937-ci il sentyabr ayının 1-də
Beyləqanda anadan olmuşdur. Hələ
məktəb illərindən idmanda uğurlar
əldə edən Səyavuş boks üzrə müxtəlif
yarışların qalibi olmuşdur. Onun sənət
taleyini Moskva müəyyən etmişdir.
Moskvaya gəzməyə gələn S.Şəfiyev
gözlənilmədən sənədlərini Ümumittifaq Sirk Məktəbinə verir. Akrobatika üzrə dərəcə alan S.Şəfiyev məktəbi
qurtardıqdan sonra “Soyuzsirk”ə
göndərilir. Burada Moskva sirkində
tanınmış artistlərlə işləyən Siyavuş
tezliklə öz işinin peşəkarına çevrilir.
S.Şəfiyev 1972-ci ildə Bakıya,
şəhərdə yenicə açılmış sirkə bədii
rəhbər göndərilir. Burada bir neçə il
işlədikdən sonra yenidən Moskvaya
çağrılır və məşhur “Səhnədə sirk” Birliyinin quruluşçu rejissoru təyin edilir.
Sirk rejissoru kimi də özünü sınayan
Səyavuş kinorejissorlarının diqqətini
cəlb edir. O, ilk dəfə olaraq, “Əhməd hardadır?” filminə çəkilmişdir. S.Şəfiyev
həmçinin, “Ən vacib müsahibə”
filmində jurnalist Altay obrazını yaratmışdır, habelə “O qızı tapın”, “Nəsimi”,

Aktyor
“Qəribə adam”, “Nizami” filmlərində
epizodik rollarda çıxış etmişdir.
Daha sonra S.Şəfiyev Rüstəm
İbrahimbəyovun
ssenarisi
üzrə
çəkilən “Uşaqlığın son gecəsi”
filmində prorab (sahə rəisi) Rüstəm
obrazını yaradır. Film Gürcüstanda
keçirilən festivalda mükafat almışdır.
Siyavuş Şəfiyev həmçinin SSRİ Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvü olmuş,
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət
xadimi” adına layiq görülmüşdür.
1990-cı ildə Fransada qastrol zamanı keçirdiyi infaktdan sonra Şəfiyev sənəti tərk edir. Bir daha
səhnəyə və incəsənətə qayıtmır.
Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor Səyavuş Məmməd oğlu Səfiyev
2001-ci il noyabr ayının 24-də
Moskva şəhərində vəfat etmişdir.

1

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Sənətə ülvi tellərlə bağlananda... / Savalan Fərəcov // Mədəniyyət.– 2017.– 24 noyabr.– S.15.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Səyavuş_Şəfiyev
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Teatr. Kino
70
Məmmədəli Ağayev
illiyi 1952

Ədəbiyyat
Məmmədəli Ağayev //
Azərbaycan teatr ensiklopediyası: 3 cilddə / İlqar Rəhimli;
layihənin rəhb. Ə.M.Qarayev;
red. hey.: T.İ.Əfəndiyev [və
b.]; Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi.– Cild 2.–
Bakı: [Azərnəşr], 2017.– S.278279.

594

Ağayev Məmmədəli Hüseyn oğlu
1952-ci il sentyabr ayının 3-də Naxçıvanın Qaraxanbəyli kəndində anadan olmuşdur. 1970-1974-cü illərdə
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki
ADMİU) mədəni-maarif fakültəsində
təhsil
almışdır.
1974-1975-ci
illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
M.Ağayev 1975-1979-cu illərdə
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında baş inzibatçı işləmişdir.
1979-1981-ci illərdə Moskva Akademik Satira Teatrında rəhbərinzibatçı kimi təcrübə keçmişdir.
Məmmədəli Ağayev kollektivin
istəyi və sənət ocağının bədii rəhbəri,
SSRİ xalq artisti Valentin Pluçekin təklifi ilə Moskvada qalmış, Satira teatrında baş inzibatçı, direktorun müavini, sərəncamçı direktor
işləmişdir. 16 may 1992-ci ildən Akademik Satira Teatrının direktorudur.
1995-ci ildə Teatr sənətinin inzibati
sahəsində göstərdiyi böyük xidmətlərə
görə RSFSR-in “Əməkdar mədəniyyət
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
1997-ci ildə “Moskvanın 850 illiyinə
xatirə” medalı ilə təltif olunmuşdur.
“Moskovski
komsomolets”
qəzetinin 1999-2000-ci il teatr
mövsümündə keçirdiyi müsabiqədə
ilin ən yaxşı direktoru titulunu almışdır. 2002-ci ildə Təhlükəsizlik Problemi, Müdafiə və Hüquqi İntizam Akademiyasının professoru olmuşdur. “Vətən
qarşısında xidmətlərə görə” 2-ci dərəcəli

Teatr xadimi

medal
ilə
mükafatlandırılmışdır.
Məmmədəli Ağayev Akademik Satira Teatrında direktor işlədiyi müddətdə
kollektivi dəfələrlə ABŞ-a, Kanadaya, İsrailə, Almaniyaya, Macarıstana, Çexiyaya, Yuqoslaviyaya, Avstraliyaya qastrol səfərlərinə aparılmışdır.
Dünya şöhrətli aktyorlar Andrey Mironov, Anatoli Papanov, Spartak Mişulin, Olqa Aroseva, Vera Vasilyeva,
Aleksandr Şirvind və başqaları dünya
mətbuatında Məmmədəli Ağayev haqqında məqalə və oçerklər yazmışdır.
M.Ağayaev 2013-cü ildə Rusiya Federasiyasının “Dostluq” ordeni, 2017-ci ildə isə Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə Rusiya və Azəbaycan arasında mədəni
əlaqələrin
möhkəmləndirilməsində
xidmətlərinə
görə
Azərbaycanın
“Dostluq” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Teatr. Kino
105 Firuzə Əlixanova
illiyi 1917-1994

Ədəbiyyat
Qəhrəmanov, Ə. Azərbaycan
səhnəsinin ilk qadın aktyorları / Əli Qəhrəmanov // AMEAnın Naxçıvan bölməsinin
xəbərləri: İctimai və humanitar
elmlər seriyası.–2016.– C.12,
№ 3.– S.310-315; Vəzirov, C.
Səhnəmizin Leylisi, Əslisi,
Gülçöhrəsi / Cəlil Vəzirov //
Mədəni-maarif.– 2004.– №5.–
S.40-42.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Firuzə Əlixanova

Firuzə Məmmədqulu qızı Əlixanova
1917-ci il sentyabr ayının 9-da Naxçıvan MR-nın Ordubad şəhərində anadan
olmuşdur. Buradakı şəhər səkkizillik
məktəbində təhsil almış, Naxçıvan
Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda (indiki Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci) təhsilini davam etdirmişdir. Şəhərin
bayram tədbirlərində şən mahnılar oxuyan Firuzənin ifaçılıq istedadı Səməd
Mövləvinin diqqətini cəlb etmiş və
onun səyi ilə 1932-ci ildə Naxçıvan teatrına aktrisa kimi dəvət olunmuşdur.
F.Əlixanova
1932-ci
ildən
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında fəaliyyət göstərmiş, həm dram
tamaşalarında, həm də opera və musiqili komediyalarda oynamışdır. İlk
dəfə səhnəyə 1932-ci ildə Üzeyir
Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyasında Asya rolunda çıxış etmişdir. Bu kollektivdə şərəfli və
şöhrətli yaradıcılıq yolu keçmişdir.
Dram tamaşaları ilə yanaşı, musiqili
əsərlərdə də yaddaqalan səhnə obrazları yaratmışdır. Üzeyir Hacıbəylinin
“Leyli və Məcnun” operasında Leyli, “Arşın mal alan” musiqili komediyasında Gülçöhrə və Cahan xala, Cəfər
Cabbarlının “Almaz” pyesində Almaz,
Səməd Vurğunun “Fərhad və Şirin”
pyesində Şirin, Süleyman Rüstəmin
“Qaçaq Nəbi” pyesində Həcər, Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər”
pyesində Kruçinina, Z.Hacıbəylinin
“Aşıq Qərib” operasında Şahsənəm,

Aktrisa
M.Şamxalovun “Qaynana” komediyasında Cənnət, K.Qoldoninin “İki adamın bir nökəri” tamaşasında Beatriça,
M.F.Axundovun “Hacı Qara” komediyasında Tükəz, Ə.Haqverdiyevin
“Pəri Cadu” pyesində Hafizə xanım,
Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” dramında Zəhrabəyim
və s. rollarda oynamış, gözəl, yaddaqalan səhnə obrazları yaratmışdır.
Aktrisa
incəsənət
sahəsindəki
xidmətlərinə görə 17 oktyabr 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar artisti” və 15 noyabr
1974-cü ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir. Firuzə
Əlixanova 1994-cü il noyabr ayının 23də (24-də) Naxçıvanda vəfat etmişdir.
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60
illiyi
9

Ədəbiyyat

9

Füzuli Hüseynov //
Azərbaycan teatr ensiklopediyası: 3 cilddə / İlqar Rəhimli;
layihənin rəhb. Ə.M.Qarayev;
red. hey.: T.İ.Əfəndiyev [və
b.]; Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi.– Cild
1.– Bakı: [Azərnəşr], 2017.–
S.415-416.

596

Füzuli Hüseynov
1962
Füzuli İsmət oğlu Hüseynov 1962ci il sentyabr ayının 9-da Balakən
rayonunun Qazma kəndində anadan olmuşdur. 1980-1984-cü illərdə
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsil almışdır. 1987ci ildən müəyyən fasilələrlə Akademik
Milli Dram Teatrının Truppasında çalışmışdır. Emosional duyğulu, lirikpsixoloji xarakterli baş rolları oynamaqla daha çox uğur qazanmışdır.
F.Hüseynovun Şeyx Məhəmməd
Xiyabani, Ayaz Turan, Samir (“Şeyx
Məhəmməd Xiyabani”, “Sevgililərin
cəhənnəmdə vüsalı” və “Bizim qəribə
taleyimiz”, İlyas Əfəndiyev), Viktor (“Dişi Canavar”, Federiko Qarsia Lorka), Kor Adil (“Yayda qartopu
oyunu” Vaqif Səmədoğlu), Leytenant
Səfərov (“Gecə döyülən qapılar”,
Nəbi Xəzri), Yusif və Mark Antoni (“Misir gecələri”, Məmməd Səid
Ordubadinin “Sevgililər”, Nazim
Hikmətin “Yusif və Züleyxa”, Vilyam Şeksprin “Antoni və Kleopatra” əsərləri əsasında), Məhəmməd Füzuli (“Füzuli və Əsmər”, Mir Mehdi
Seyidzadə), Nils Kroqstad (“Oyuncaq ev”, Henrik İbsen), Kişi (“Teleskop”, Elçin), General (“Generalın son
əmri”, Vaqif Səmədoğlu) kimi bir sıra
əsas rollarının adlarını çəkmək olar.
Azərbaycan televiziyasının hazırladığı Nazim Hikmətin “Şöhrət
və ya unudulan adam” (Assis-

Aktyor
tent), Orxan Kamalın “Yad qızı”
(Məzhər), Cəlil Məmmədquluzadənin
“Kamança”
(Qəhrəman
yüzbaşı), Bəxtiyar Vahabzadənin “Kimdir haqlı?” (Rəşad), “Dədə Qorqud”
(Qazan xan), Albertas Laurençuskasın “Ortabab amerikalı qadın” (Robert) əsərlərinin teletamaşalarında
müxtəlif səpkili obrazları ifa etmişdir.
F.Hüseynov həmçinin “Bəyin oğurlanması” (Elxan), “Təhminə” (Spartak), “Sonuncu şahid” (Milis rəisi),
“Qızlar” (Tahir), “Cavid ömrü”
(Səyavuş) bədii filmlərinə çəkilmişdir.
F.Hüseynov 5 may 2009-cu ildə
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar
artist” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur.
2014-cü il 30 aprel, 2016-cı il 6
may, 2017-ci il 1 may, 2018-ci il 9 may
və 2020-ci il 7 may tarixlərində Prezident Mükafatına layiq görülmüşdür.

SENTYABR
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Teatr. Kino
70
Xalidə Quliyeva
illiyi 1952

Ədəbiyyat
Quliyeva, X. Məni hər yerdə
“Nəsimi” filmində çəkilən aktrisa kimi tanıyırlar / Xalidə
Quliyeva; müsahibəni apardı
S.Əşrəf // Ədəbiyyat qəzeti.–
2019.– 2 mart.– S.16-17; Quliyeva, X. “Tütək səsi”nin
Millisi: “O kadr milis maşınlarının nəzarəti altında çəkildi”//
Bizim yol.–2016.– 8 iyun.–
S.15; Teymurləngin ordusunda çətir tutan “əsgər”: Rasim
Balayev və Xalidə Quliyeva “Nəsimi” filminin kadrarxası məqamlarından danışır
// Azadlıq.– 2015.– 2 fevral.–
S.14.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/azadliq/2015/fevral/417711.
htm
http://www.anl.az/down/
meqale/bizim_yol/2016/
iyun/494898.jpg
https://az.wikipedia.org/wiki/
Xalid%C9%99_Quliyeva

Xalidə Camal qızı Quliyeva 1952-ci
il sentyabr ayının 24-də anadan olmuşdur. Atası neftçi, anası isə evdar qadın olmuşdur. Ali məktəbə qəbul olunduqdan sonra Lütfi Məmmədbəyovun
xalq teatrında çalışmağa başlamışdır. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU)
dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirmişdir. 1973-1976-cı illərdə institutun nəzdindəki “Səda” Tədris Teatrında çalışmışdır. 1972-ci ildən
“Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında aktrisa kimi fəaliyyət göstərir.
X.Quliyeva Validə (“Qızıl qaz”),
Fatma (“Nəsimi”), Solmaz (“Bakıda küləklər əsir”), tibb bacısı (“Şahid
qız”), Xalidə (“Xoşbəxtlik qayğıları”)
və s. rollarda çəkilmişdir. Lider TV-nin
həyata keçirdiyi çoxseriyalı bədii televiziya və sənədli filmlərin dublajında
aktrisa kimi iştirak edir. İran kinematoqrafçılarının istehsal etdikləri “İtirilmiş pay” (2007, rejissor Həsən Nəcəfi)
filmində ana rolunda, “Səkkizinci asiman” (2011, rejissor Həsən Nəcəfi)
filmində baş rolda çəkilmişdir.
X.Quliyeva bundan başqa “Ananın quruluşu”, “Asif, Vasif, Ağasif”,
“Bağlı qapı”, “Bəylik dərsi”, “Bir
ailəlik bağ evi”, “Çətirimiz buludlardır”, “Dörd bazar günü”, “Əlavə təsir”,
“Gedərgəlməz”, “Köhnə bərə”, “Kuklalar”, “Qoca palıdın nağılı”, “Qocalar,
qocalar...”, “Səhərə inan..”, “Səkkizinci
səma”, “Süd dişinin ağrısı”, “Tütək
səsi”, “Sübhün səfiri”, “Şirin xəyallar”,

Aktrisa
“Ümidlər puç olanda”, “Xüsusi təyinatlı
İbad-2” kimi bir çox filmlərdə, “Həyat
çiçəyi”, “Qanun naminə”, “Cehizsiz
gəlinlər” kimi seriallarda da çəkilmişdir.
Kino aktrisası Quliyeva Xalidə Camal qızı 2008-ci ildə “Əməkdar artist” adına, 31 iyul 2019-cu ildə
Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycanın “Xalq artisti” fəxri adına
layiq görülmüşdür. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının üzvüdür.
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Teatr. Kino
60
Laləzar Mustafayeva
illiyi 1962

Ədəbiyyat
Laləzar Mustafayeva //
Azərbaycan teatr ensiklopediyası: 3 cilddə / İlqar Rəhimli; layihənin rəhb.
Ə. M. Qarayev; red. hey.: T.
İ. Əfəndiyev [və b.]; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.– Cild 2.–
Bakı: [Azərnəşr], 2017.–
S.215-216; Mustafayeva,
L. Azərbaycanlılar bütün
sahələrdə özlərini layiqincə
təqdim etməyi bacarırlar / Laləzar Mustafayeva
// Azərbaycan.– 2015.– 30
may.– S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Lal%C9%99zar_Mustafayeva

598

Laləzar Bəşir qızı Mustafayeva 1962-ci il sentyabr ayının 30-da Balakən rayonunun Qullar kəndində anadan olmuşdur.
L.Mustafayevanın faciə və dramatik rollar, romantik ahəngli
səhnə obrazlarının ifası üçün xarakterik sasi var. Temperamentli surətləri coşqun ehtirasla oynayır.
L.Mustafayeva 1982-ci ildə Kitabxanaçılıq Texnikumunun (indiki ADMİU nəzdində Humanitar Kollec) rejissorluq şöbəsini fərqlənmə diplomu
ilə bitirmişdir. 1985-1990-cı illərdə
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki ADMİU) dram və kino aktyorluğu
fakültəsində təhsil almışdır. 1990-cı il
sentyabr ayının 1-dən Akademik Milli Dram Teatrının truppasında çalışır.
L.Mustafayeva Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedoqoji fəaliyyət göstərir. 24
may 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar artisti” və
24 dekabr 2002-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
Ziba xanım (“Lənkəran xanının
vəziri”, Mirzə Fətəli Axundzadə), İçgen xatun, Alya, Məlahət xanım
“Özümüzü kəsən qılınc”, “Hara gedir bu dünya?” və “Rəqabət”, Bəxtiyar
Vahabzadə), Ameliya (“Dişi canavar”,
Federiko Qarsia Lorka), Leyla (“Qısqanc ürəklər”, Marat Haqverdiyev),
Gülbahar (“Anamın kitabı”, Cəlil
Məmmədquluzadə), Qumru müəllimə

Aktrisa

(“Ana intiqamı”, Vidadi Babanlı), Məhin Banu (“Fərhad və Şirin”,
Səməd Vurğun), Məlikə Aydan (“Pompeyin Qafqaza yürüşü”, Nəriman
Həsənzadə), Hüquqə xanım (“Bu dünyanın adamları”, Hidayət), Tubu xanım (“Qürbətdən gələn səslər”, Həsən
Həsənov), Mina (“Sevən qadın”, Əli
Əmirli), Armida (“Kabuslar”, Eduardo de Filippo) L.Mustafayevanın teatrda oynadığı əsas rollar hesab olunur.
L.Mustafayeva “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında istehsal olunmuş
“Güllələnmə təxirə salınır” (Laləzar),
“Gənc qadının əri” (Xalidə), “Uzun
gecə” (Qadın), “Qəzəlxan” (Birinci arvad), “Qara Volqa” (Pəncəli),
“Divar” (Nazlı), “Ağ atlı oğlan”
(Şəhla) bədii filmlərinə çəkilmişdir.
Xalq artisti Laləzar Mustafayeva 2012-ci il 9 may, 2014-cü il
30 aprel, 2015-ci il 6 may, 2016cı il 6 may, 2017-ci il 1 may, 2018ci il 9 may, 2019-cu il 10 may və
2020-ci il 7 may tarixlərində Prezident Mükafatına layiq görülmüşdür.
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Milli Qəhrəmanlar
70
Məhərrəm Seyidov
illiyi 1952-1990
Məhərrəm Mirəziz oğlu Seyidov 1952-ci il sentyabr ayının 7-də
Şərur rayonunun Alışar kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə doğma
kəndlərində orta təhsilini başa vurmuş və Xerson şəhərinə hərbi xidmətə
yollanmışdır. Əmək fəaliyyətinə daxili işlər orqanlarında başlamışdır.
Bakı Xüsusi Orta Milis Məktəbini
bitirmiş, Şərur rayon Daxili İşlər
Şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışmışdır.
Milis
kapitanı
idi.
1990-cı ildə ermənilərin Kərki
kəndinə hücumunun qarşısını alanlardan biri də Məhərrəm olmuşdur.
Minlərlə erməni qulduru Kərkini darmadağın edərək evləri yandırmış, soydaşlarımızı öz doğma yurd-yuvalarını
tərk etməyə məcbur etmişdirlər. Onlar daha da azğınlaşaraq, Sədərək rayonuna tərəf irəliləyirdilər, vəziyyət son
dərəcə gərgin idi. 1990-cı il yanvar ayının 19-da Sədərəyin müdafiəsi təmin

Milli Qəhrəman
olunsa da xeyli ölən və yaralanan var
idi. Kapitan Azər Seyidov mühasirəyə
düşmüşdür. Onu azad etmək üçün
Məhərrəm yenidən döyüşə atılır.
O, öz döyüş yoldaşını mühasirədən
çıxarır, lakin özü şəhid olur.
Seyidov Məhərrəm Mirəziz oğlu
Şərur rayonunun Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Ölümündən sonra “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə təltif
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı Fərmanı ilə kapitan Seyidov Məhərrəm Mirəziz oğlu
ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür. Şərur şəhərində adına küçə
var, tuncdan büstü qoyulmuşdur. Şərur
şəhər 2 saylı orta məktəb Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı Seyidov Məhərrəm
Mirəziz oğlunun adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Seyidov Məhərrəm
Mirəziz oğlu-Naxçıvan MR , Şərur RDİŞ nəzdində mühafizə şöbəsinin baş inspektoru, milis kapitanı- Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə] : Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 6 iyun 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.– 1992.– №13.– S.24.– (Ölümündən sonra); Cəmilzadə, H.
Məhərrəm Mirəziz oğlu Seyidov // Cəmilzadə H. Azərbaycan polisinin milli qəhrəmanları: Fotokitab / red. S.Nəzərli.– Bakı, 1994.– S.17; Əsgərov V.
Məhərrəm Mirəziz oğlu Seyidov // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları / red. İ.Əhmədov; baş məsləhətçi M.Rəhimov; məsləhətçi: T.Rzayev,
E.Səmədov.– Sumqayıt, 2010.– S.257; Məmmədov, E. “Qayıdacağam”- dedi... qayıtmadı / E.Məmmədov // Azərbaycan.– 2016.– 20 yanvar.– S.9;
Seyidzadə, M. Məhərrəm Mirəziz oğlu Seyidov // Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi / red. N.Vəliyev; baş məsləhətçi Q.Paşayeva.– Bakı, 2010.–
S.205; Yusifoğlu, İ. Məhərrəm Mirəziz oğlu Seyidov // Yusifoğlu İ. Ölümü tanrıdan gələnlər: məqalələr.– Bakı, 1999.– S.35.
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Sergey Aleksandroviç Senyuşkin
illiyi 1957-1992
Milli Qəhrəman
Sergey Aleksandroviç Senyuşkin 1957-ci il sentyabr ayının 15-də
Samara vilayətinin Sızran şəhərində
anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Sızran şəhər 21 saylı orta məktəbi
bitirdikdən sonra Sızran Politexnik
İnstitutuna daxil olmuşdur. 1975-ci
ildə təhsilini Ali Hərbi Təyyarəçilik
məktəbində davam etdirmişdir. 1979cu ildə məktəbi bitirərək Belorusiya Hərbi Dairəsinə göndərilmişdir.
1989-cu ildə Zaqafqaziya Hərbi
Dairəsindəki hərbi hissələrdən birinə
komandir müavini təyin edilmişdir.
Sergey
Aleksandroviç
birinci dərəcəli təyyarəçi, paraşüt idmanı üzrə ustalığa namizəd idi. Sergey
Mİ-8, Mİ-24 vertalyotunun uçuş proqramını dərindən öyrənmişdir. 1992-ci
ildən xidmətini Azərbaycanda davam
etdirən Sergey Senyuşkin 843 saylı
hərbi hissənin Təlim-məşq Mərkəzinin
təyyarəçi-təlimatçısı vəzifəsinə təyin
edilmişdir. Qarabağda aparılan döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdir. Əhalinin təhlükəsiz yerlərə

daşınmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. Sergey hərbi vertalyotla Xocalıya uçmuş, qoca qadın və uşaqların
təhlükəli zonadan çıxarılmasında böyük fədakarlıq göstərmişdir. Yaralansa
da, öz borcunu layiqincə yerinə yetirən
Sergey Senyuşkin 1992-ci il fevral ayının 29-da qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Samara vilayətinin Sızran
şəhərində dəfn edilmişdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr
1992-ci il tarixli 204 saylı Fərmanı ilə
mayor Senyuşkin Sergey Aleksandroviç ölümündən sonra “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür. Bakının Xətai rayonundakı
küçələrdən biri qəhrəmanın adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Hərbi-Hava qüvvələrinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı verilməsi haqqında: [Senyuşkin Sergey
Aleksandroviç-mayor-xidməti borcunu yerinə yetirərkən şəxsi igidlik və şücaət göstərdiyinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 14
sentyabr 1992-ci il // Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.–1992.–№17.–S.33.–(Ölümündən sonra); Əsgərov V. Senyuşkin Sergey Aleksandroviç // Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları; red. İ.Əhmədov; baş məsləhətçi M.Rəhimov; məsləhətçi: T.Rzayev, E.Səmədov.– Sumqayıt,
2010.– S.255; Senyuşkin Sergey Aleksandroviç // Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya / Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. H.Həmidova.–
Bakı, 2008.– S.183; Seyidzadə M. Senyuşkin Sergey Aleksandroviç // Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi / red. N.Vəliyev; baş məsləhətçi
Q.Paşayeva.– Bakı, 2010.– S.203.
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Allahyar Telmanlı
illiyi 1992-2020
1
Baş leytenant

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
1 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 19 dekabr.– S.13-14.

Allahyar Elman oğlu Telmanlı 1992ci il sentyabr ayının 1-də Şərur rayonunun
Yengicə kəndində anadan olmuşdur. Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin
8-ci sinfini bitirdikdən sonra sənədlərini
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə təqdim
edir. Liseyi bitirdikdən sonra 2014-cü
ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbinin məzunu olan Telmanlı Allahyar Tərtər rayonunun N saylı hərbi hissəsində xidmətinə başlayır.
Telmanlı Allahyar 2016-cı ildə baş
vermiş Aprel döyüşlərinin fəal iştirakçısı olmuş, döyüşlər zamanı qazi olmuşdur. O, göstərdiyi şücaətə görə “Hərbi
xidmətdə fərqlənməyə görə” 3-cü
dərəcəli medalı ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Allahyar Telmanlı 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Si-

Şahmar Səfərov
1997-2020

Şahmar Nazim oğlu Səfərov 1997ci il sentyabr ayının 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur Rayon Siyaqut kəndində anadan olmuşdur.
2003-cü ildə Kosacan kənd tam
orta məktəbində təhsil almağa başlamışdır. 2011-2014-cü illərdə Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyi bitirmiş,
2015-ci ildə Heydər Əliyev adına Ali
Hərbi Akademiyaya daxil olmuşdur.
2019-ildə Akademiyanı bitirmiş və
Gəncə Şəhərinda N Saylı Hərbi Hissədə
Leytenant rütbəsində taqım komandiri kimi
işə başlamışdır. 2020-ci ildə Daşkəsən N
saylı Hərbi Hissəsində işinə davam etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan
Şahmar Səfərov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan

lahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulidən Hadruta qədər şərəfli döyüş
yolu keçmiş, Cəbrayıla ilk Azərbaycan
bayrağını sancanlardan biri olmuşdur. Telmanlı Allahyar oktyabr ayının 9-da Hadrut istiqamətində döyüşlər zamanı şəhid
olmuşdur. Babək rayonunun Şəkərabad
kənd qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Telmanlı Allahyar Elman oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, 24.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına savaşmış, sentyabr ayının 27-də Murovdağ döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Nəşi şəhid olduqdan 52
gün sonra tapılmış və noyabr ayının 18-də
İkinci Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Səfərov Şahmar Nazim oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Döyüşdə fərqlənməyə görə”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Elnur Abışov
illiyi 1997-2020
1

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
1 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il
//
Azərbaycan.–2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

602

Elnur Şaiq oğlu Abışov 1997-ci il
sentyabr
ayının 1-də Kürdəmir rayonunun Şilyan (Qarasu) kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
E.Qurbanov adına Qarasu kənd tam
orta
məktəbində
təhsil
almışdır.
2015-2017-ci illərdə Füzuli rayonunun N saylı Hərbi Hissəsində həqiqi
hərbi xidmətdə olmuşdur. 2016-cı
ildə Aprel döyüşlərində iştirak etmişdir. 2020-ci ildə müddətdən artıq hərbi
xidmət üçün ordu sıralarına yazılmışdır.
2020-ci ildə qardaşı Səfalı Abışov
ilə birgə Vətən Müharibəsinə qatılmışdır. Suqovuşan və Talış kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin bir neçə

Əlizamin Mustafalı
1997-2020
Əlizamin Valeh oğlu Mustafalı 1997-ci il sentyabr ayının 1-də
Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur.
Təhsilini 2003-2012-ci illərdə Sumqayıt şəhər İ.Qayıbov adına 1 nömrəli tam
orta məktəbində, 2012-2015-ci illərdə
3 nömrəli peşə liseyində almışdır.
Ə.Mustafalı 2015-ci ildə Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələrinin
sıralarında
müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılmışdır. Hərbidə ixtisası DŞK pulemyot atıcısı olmuşdur. 2017-ci ildə hərbi
xidməti uğurla başa vurmuş, 2020-ci
il iyul döyüşləri zamanı general Polad
Həşimov şəhid olandan sonra cəbhədə
döyüşmək üçün könüllü yazılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Əlizamin Mustafalı 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Si-

Əsgər

texnikası və xeyli sayda canlı qüvvəsini
məhv etmiş, 2020-ci il oktyabr ayının
7-də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Abışov Elnur Şaiq oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına
qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu
şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
lahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsində Cəbrayıl, Füzuli və
Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə
olmuş, oktyabr ayının 21-də Hadrut
istiqamətində gedən döyüşlər zamanı
şəhid olmuşdur. Ə.Mustafalı Sumqayıt
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Mustafalı Əlizamin Valeh oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Xocavəndin
azad
olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Elmir Akifzadə
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
1 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

Elmir Gündüz oğlu Akifzadə 1997ci il sentyabr ayının 1-də Masallı rayonunun Banbaşı kəndində anadan olmuşdur. 2004-2015-ci illərdə Banbaşı kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 2018-ci ildə
isə Kazan Universitetinə daxil olmuşdur.
E.Akifzadə
2015-2017-ci
illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin N saylı hərbi
hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. O, 2016-cı il aprel ayının 1-dən 2-nə
ötən gecədən Azərbaycan və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri arasında cəbhənin
Tərtər və Cəbrayıl-Füzuli istiqamətlərində
başlanan
döyüşlərdə
savaşmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Elmir Akifzadə 27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad

Ağayusif Əliyev
1992-2020
Ağayusif Mübariz oğlu Əliyev
1992-ci il sentyabr ayının 1-də Ucar
rayonunun Bağban kəndində anadan olmuşdur. S.Salmanov adına Bağban kənd tam orta məktəbində təhsil
almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ağayusif Əliyev 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Füzuli və Xocavənd döyüşlərində
vuruşmuşdur. Ağayusif Əliyev Şuşanın azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə

Əsgər

edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 9-da
Hadrut döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Elmir
Akifzadə Masallı rayonunda dəfn olunmuşdur.
Akifzadə Elmir Gündüz oğlu ölümündən
sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
yetirərkən şəhid olmuşdur. Noyabr ayının 12-də Ucar rayonu Bağban kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Əliyev Ağayusif Mübariz oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin
azad olunmasına görə”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Xocavəndin azad olunmasına görə”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Xudayət Orucov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
6 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

604

Xudayət Vilayət oğlu Orucov 1987-ci
il sentyabr ayının 4-də Ağstafa rayonunun Aşağı Kəsəmən kəndində anadan olmuşdur. 1994-2005-ci illərdə Ş.Abadov
adına Aşağı Kəsəmən kənd tam orta
məktəbində təhsil almışdır. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra 2005-2007-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuş,
2016-cı ildən Ağstafa rayonunun N saylı
Hərbi Hissəsində müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçu kimi xidmət etmişdir. Ona tankda tuşlayıcı vəsifəsi verilmişdir. Xidmət etdiyi müddətdə bir sıra fəxri
fərman və medallarla təltif edilmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin kiçik
çavuşu olan Xudayət Orucov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı

Elçin Hüseynov
1992-2020

Elçin Zamin oğlu Hüseynov 1992-ci il
sentyabr ayının 6-da Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. Orta təhsilini 1999-cu ildə Sumqayıt şəhəri 9 saylı tam orta məktəbində almış,
2012-ci ildə Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin gömrük işi fakültəsini bitirmişdir.
Elçin Hüseynov 2012-2014cü illərdə
hərbi xidmətdə olmuşdur. Elə həmin ilin avqustunda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Bakı korpusunun, müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu olaraq snayper
kəşfiyyat vəzifəsində xidmətə başlamışdır. Elçin 2016-cı ilin Aprel döyüşləri zamanı könüllü olaraq ön cəbhəyə yollanması barədə komandanlığa müraciət etmişdir.
Komandanlıq onun müraciətini nəzərə alaraq onu N saylı hərbi hissəyə köçürmüşdür.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elçin Hüseynov 27 sentyabr 2020-ci il

Kiçik çavuş

altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Laçının azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə tankçı kimi savaşmış, noyabr ayının 4-də Laçın dəhlizi
istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhid
olmuşdur. Noyabr ayının 17-də Ağstafa
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Orucov
Xudayət Vilayət
oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası
zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşan
döyüşlərində döyüşərək, yaralanmışdır. Yaralansa da döyüşə davam etmiş, “Mübariz”
postundan digər posta adlayarkən şəhid olmuşdur. 8 oktyabrda Suqovuşan uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Elçin
Hüseynov 17 oktyabr 2020-ci ildə Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub.
Hüseynov Elçin Zamin oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Samir Xəlili
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
8 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Samir Əhməd oğlu Xəlili 1997-ci
il sentyabr ayının 6-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Bakı şəhər 62
nömrəli məktəb-liseyi bitirdikdən
sonra təhsilini Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində davam etdirmişdir. Samir könüllü olaraq ordu sıralarına yazılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgər
olan Samir Xəlili 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Xəlili Samir Əhməd oğlu ölümündən

Fərid Adıgözəlov
1992-2020
Fərid İlqar oğlu Adıgözəlov
1992-ci il sentyabr ayının 8-də Naftalan şəhərində anadan olmuşdur.
1999-2009-cu illərdə İ.Nəsimi adına 1 nömrəli məktəbdə təhsil almışdır. 2010-cu ildə hərbi xidmətə yollanmış, 2020-ci ildən tankçı vəzifəsində
Azərbaycan ordusunda müddətdən
artıq xidmət etməyə başlamışdır.
Çavuş Fərid Adıgözəlov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr
ayının 18-də Suqovuşanın azadlı-

Əsgər

sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, Azərbaycanın
Füzuli rayonunun işğaldan azad
edilməsi uğrunda aparılan döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş etdirdiyinə görə
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Çavuş
ğı uğrunda Talış kəndi istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuş, Naftalan şəhərində dəfn olunmuşdur.
Adıgözəlov Fərid İlqar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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40
Şamo Rəhimov
illiyi 1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
8 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 27 dekabr.– S.4;14.
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Şamo Heydar oğlu Rəhimov 1982-ci
il sentyabr ayının 8-də Füzuli rayonunun
Kərimbəyli kəndində anadan olmuşdur.
1990-2001-ci illərdə Kərimbəyli kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Hərbi xidmətini başa vurduqdan
sonra, yenidən ordu sıralarına daxil olmuş, müddətdən artıq xidmət
edərək, çavuş vəzifəsində çalışmışdır. Ş.Rəhimov 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak etmiş, 8 dəfə
fərqlənmə diplomu ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin çavuşu olan Rəhimov Şamo 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Si-

Ağaəli Yusifov
1997-2020
Ağaəli Vaqif oğlu Yusifov 1997-ci
il sentyabr ayının 8-də Bakı şəhərinin
Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur. Xəzər rayon 181 nömrəli
tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
Yusifov Ağaəli 2016-cı il Aprel döyüşlərində iştirak etmiş,
Goranboy
və
Tərtər
rayonları
istiqamətində gedən döyüşlərdə igidliyi və qorxmazlığı ilə seçilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ağaəli Yusifov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Çavuş

lahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı şəhid olmuşdur.
Rəhimov Şamo Heydar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 20-də Xocavənd
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Ağaəli
Yusifov Xəzər rayonunun Mərdəkan
qəsəbəsində
dəfn
olunmuşdur.
Yusifov
Ağaəli
Vaqif
oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Xocavəndin
azad
olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Adil İbrahimli
illiyi 1992-2020
Baş leytenant

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçularına “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı”
adının verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
9 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 10 dekabr.– S.3; Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçularının
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Adil Asəm oğlu İbrahimli 1992-ci il
sentyabr ayının 9-da Sumqayıt şəhərində
anadan olmuşdur. 1999-2008-ci illərdə
Sumqayıt şəhərində 14 nömrəli tam
orta məktəbdə, 2008-2011-ci illərdə
Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseydə, 2011-2015-ci illərdə Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi
Məktəbində (AAHM) təhsil almışdır.
A.İbrahimli 2015-2017-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin N
saylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir. 2017-ci ildən isə Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin sıralarında Baş Kəşfiyyatçı,
Qrup Komandirinin müavini, Qrup Komandiri vəzifələrində xidmət etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Adil İbrahimli 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ döyüşlərində, həmçinin
Cəbrayıl, Füzuli, Xocavənd və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, noyabr ayının 7-də Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. II
Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
İbrahimli Adil Asəm oğluna
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə
yetirən zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq
nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq

vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 09.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Adil İbrahimli həmçinin ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Şuşanın azad
olunmasına görə”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Kəlbəcərin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir. Şəhidin adına yaşadığı ərazidə bulaq tikilmişdir.
Bundan başqa Adil İbrahimli 26
iyun 2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 95
illiyi” yubiley medalı, 26 iyun 2018-ci
ildə “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ağacan Rəsulov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
11 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

608

Ağacan Əfsər oğlu Rəsulov 1997ci il sentyabr ayının 10-da Sabirabad rayonunun Xəlfəli kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
T.Nurullayev adına Xələfli kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 2016-cı
ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ağacan Rəsulov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Kənan Quliyev
1992-2020
Kənan Vaqif oğlu Quliyev 1992ci il sentyabr ayının 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa
şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci
ildə Culfa şəhər Məhərrəm Əsgəroğlu
adına 2 nömrəli tam orta məktəbin
1-ci sinifinə daxil olmuş, 2009cu ildə həmin məktəbi bitirmişdir.
Məktəbi bitirdikdən sonra 2010-cu
il oktyabr ayında Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və 2012-ci il aprel ayında hərbi
xidmətini başa vurmuşdur. 4 oktyabr
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Ordu sıralarında XTQ hərbi qulluqçu kimi xidmətini davam etdirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Kənan Quliyev 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri

Əsgər

lanan Vətən müharibəsində savaşmış,
noyabr ayının 8-də şəhid olmuşdur. Sabirabad rayonunda dəfn olunmuşdur.
Rəsulov Ağacan Əfsər oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə
xüsusi cəsurluq nümayiş etdirərək iştirak etmiş, 26 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə
düşmənin qəfil gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına
şəhid
olmuşdur.
Culfa şəhərində dəfn olunmuşdur.
Quliyev
Kənan
Vaqif
oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
14 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elgiz Salahlı
1992-2020
Elgiz Nurəddin oğlu Salahlı 1992ci il sentyabr ayının 11-də Beyləqan
rayonunda anadan olmuşdur. Rayonun 1 nömrəli tam orta məktəbində
11 illik təhsil almış, 2010-cu ildə
həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır.
E.Salahlı 2015-ci ildən N saylı hərbi hissədə müddətdən artıq
hərbi xidmətdə işini davam etdirmişdir. O, çavuş rütbəsində kəşfiyyatçı
olaraq xidmət göstərmişdir. Aprel
döyüşlərində Nərgiztəpə istiqamətində
vuruşmuş, 2017-ci ildə sağlamlığı ilə əlaqədar işindən ayrılmışdır.
Vətən
müharibəsi
zamanı
qəhrəmanımız döyüş yoldaşları ilə
birlikdə oktyabr ayının 4-nə qədər
Füzuli-Hadrut istiqamətində sürətlə
irəliləmişdir. 27 yaralı əsgərin döyüş

Sənan Məmmədli
1997-2020

Sənan Səlim oğlu Məmmədli 1997-ci
il sentyabr ayının 14-də Tərtər rayonunun Qaradağlı kəndində anadan olmuşdur. 2014-2018-ci illərdə Heydər Əliyev
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
(AAHM) ali hərbi təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Sənan Məmmədli 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli və Cəbrayılın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 19-da Füzu-

Əsgər
bölgəsindən çıxarılmasında fəallıq
göstərmişdir. Oktyabr ayının 6-sı
saat 12-də isə şəhid xəbəri gəlmiş, 12
gündən sonra da şəhid olması xəbəri
dəqiqləşmişdir. Füzuli uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. E.Salahlı
oktyabr ayının 18-i doğulduğu
Beyləqan rayonunun müqəddəs Cərcis
Peyğəmbərliyində dəfn olunmuşdur.
Salahlı Elgiz Nurəddin oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
li döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Tərtər rayonunda dəfn olunmuşdur.
Məmmədli Sənan Səlim oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, Azərbaycanın
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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SENTYABR

15

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
Rəşad Ələkbərov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
15 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.6-12.
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Rəşad İlqar oğlu Ələkbərov 1997ci il sentyabr ayının 15-də Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur. Əslən
Gədəbəy rayonundan olan Rəşad
Gəncə şəhəri 44 saylı orta məktəbi bitirmişdir. R.Ələkbərov 2017-2019cu illərdə ildə Ağcabədi, Füzuli rayonlarında hərbi xidmətdə olmuşdur.
R.Ələkbərovun
anası
Nailə
Ələkbərova Birinci Qarabağ Müharibəsinin iştirakçısı olmuş, “Gəncə” alayının tərkibində 1992-1993-cü illərdə
Tərtər və Ağdərə cəbhəsində döyüşmüşdür. Birinci Qarabağ müharibəsi
qazisidir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Rəşad Ələkbərov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Elnur Həsənov
1992-2020
Elnur Elman oğlu Həsənov 1992ci il sentyabr ayının 15-də Ağstafa
şəhərində anadan olmuşdur. 1999-2010cu illərdə Ağstafa şəhərində 2 nömrəli
tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
Elnur Həsənov 2010-2012-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
N saylı hərbi hissəsində müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, həmin
illərdə kiçik çavuş, manqa komandiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Elnur Həsənov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər

lanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Zəngilan və
Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, noyabr
ayının 9-da Şuşa-Laçın istiqamətində
irəliləyiş zamanı şəhid olmuşdur.
Rəşad Ələkbərov Gəncənin Şəhidlər
Xiyabanında
dəfn
edilmişdir.
Ələkbərov Rəşad İlqar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 18.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“İgidliyə görə”, 18.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Cəsur döyüşçü”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Xocavəndin, Laçının və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmişdir. Elnur Həsənov noyabrın 8-də Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Ağstafa Şəhidlər
Xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.
Həsənov Elnur Elman oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15
dekabr 2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 18.12. 2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəsur
döyüşçü”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

SENTYABR
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
Kənan Həsənov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
16 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.6-12.

Kənan Elşad oğlu Həsənov 1997-ci
il sentyabr ayının 16-da Salyan rayonunun Qaraçala qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə birinci sinifə Salyan rayonu Arxarası kənd ümumi orta məktəbdə
başlasada, onbirinci sinfi 2014-cü ildə Salyan rayonu Kərimbəyli kəndi Həsən Şahbazov adına orta məktəbində bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Memarlıq və İnşaat
Universitetində mexanika mühəndisliyi
ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.
Həsənov Kənan 2019-cu ildə həqiqi
hərbi xidmətə çağrılmış, Goranboy rayonu
N saylı hərbi hissədə xidmətə başlamış və
3 ay sonra xidmətini Tərtər rayonu N saylı hərbi hissəsində davam etdirdirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Kənan Həsənov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri

Şirnalı Talıbov
1997-2020
Şirnalı Aqil oğlu Talıbov 1997-ci il
sentyabr ayının 16-da Ağcabədi rayonunun Nəcəfqulubəyli kəndində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə
R.İbrahimov adına Nəcəfqulubəyli kənd
tam orta məktəbində təhsil almışdır. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 2015-2017-ci
illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Şirnalı Talıbov 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Fü-

Əsgər

tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsində, Talış
kəndi, Tapqaraqoyunlu, Suqovuşan və
Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Həsənov Kənan Suqovuşanın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuş, 11 oktyabr 2020-ci ildə Suqovuşan
istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur. Salyan rayonu Qaraçala qəsəbəsi
kənd qəbirstanlığında dəfn olunmuşdur.
Həsənov Kənan Elşad oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən
“Laçının
azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
zuli və Cəbrayıl, Qubadlı uğrunda
gedən döyüşlərdə xüsusi qəhrəmalıq
göstərmişdir. Oktyabr ayının 8-də
Qubadlı rayonu istiqamətində gedən
döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. 22
oktyabr tarixində Nəcəfqulu kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Doğulduğu kənddəki küçələrdən birinə
şəhid Şirnalı Talıbovun adı verilmişdir.
Talıbov Şirnalı Aqil oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
30
Elgün Quliyev
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.–
2020.– 19 dekabr.– S.13-14.

40
18 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.5.

612

Elgün Vasif oğlu Quliyev 1992-ci
il sentyabr ayının 17-də Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə T.Kərimov adına Şamaxı rayonu Göylər kənd 2 saylı tam
orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuşdur. Sonrakı illərdə İsmayıllı və Şəki
şəhərində orta məktəb təhsilini davam etdirmişdir. Eyni zamanda 2008-ci ildə
Şəki İslam Kollecindən məzun olmuşdur.
2009-cu ildə tam orta təhsilini başa
vurduqdan sonra 2010-2014-cü illərdə
Sumqayıt Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.
E.Quliyev 2020-ci ildə müəllimlərin işə
qəbul imtahanından keçərək Lerik rayonunun Sors kəndində işə qəbul olmuşdur.
2014-cü
ildə
müddətli
həqiqi
hərbi xidmətə çağırılmışdır. 20142015-ci illərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Füzuli rayonunda yerləşən

Dəyanət Əliyev
1982-2020

Dəyanət Ələskər oğlu Əliyev 1982ci il sentyabr ayının 18-də Ağcabədi rayonunun Hacıbədəlli kəndində anadan olmuşdur. 1989-2000-ci illərdə Hacıbədəlli
kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır.
2007-2009-cu illərdə həqiqi hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra müddətdən
artıq hərbi xidmətə başlamışdır. Dəyanət
Əliyev 2015-ci ildə tank komandiri kursunu
böyük uğurla başa vurmuşdur. 2016-ci ildə
Aprel döyüşlərində tank komandiri kimi
bu qızğın savaşda xüsusilə fərqlənmişdir.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan tank
komandiri Dəyanət Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, 2
oktyabr tarixində ağır yaralanmış, oktyabr

Əsgər

N saylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Elgün Quliyev 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Noyabr ayının 9-da Şuşa döyüşləri
zamanı şəhid olmuş, Şamaxı rayonunun Göylər kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda”, qətiyyətli addımlar nümayiş etdiyinə görə 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Gizir
ayının 24-də şəhid olmuşdur. Ağcabədi
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Əliyev Dəyanət Ələskər oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
Bundan başqa Dəyanət Əliyev 26 iyun
2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley
medalı, 26 iyun 2014-cü ildə “Qüsursuz
xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medal, 26 iyun
2018-ci ildə “Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.

SENTYABR

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
35
Elmar Nəsibov
illiyi 1987-2020
19

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

35
19 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Elmar Şirzad oğlu Nəsibov 1987-ci il
sentyabr ayının 19-da Sumqayıt şəhərində
anadan olmuşdur. 2005-ci ildə orta
məktəbi bitirib həqiqi hərbi xidmətə yollanmışdır. 2012-ci ildə Daxili Qoşunlarda MAHHXHQ kimi işləmə başlamışdır.
2015-ci ildə Milli Orduda snayperkəşfiyyatçı kimi xidmət etmiş, 2016-cı
ildə Aprel döyüşlərində iştirak etmişdir.
E.Nəsibov 2020-ciildə gizir rütbəsi almışdır.
27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin
azad edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı “Şahin gözü” ləqəbli
peşəkar snayperçi Elmar Nəsibov Cəbrayıl,
Füzuli, Zəngilan rayonları istiqamətində
düşmənə sarsıdıcı zərbə endirmiş, yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çı-

Fərid Mövsümov
1987-2020

Fərid Zakir oğlu Mövsümov 1987ci il sentyabr ayının 19-da Göyçay
şəhərində anadan olmuşdur. 19932004-cü ildə Göyçay şəhəri 3 saylı tam orta məktəbində təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Fərid Mövsümov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsində savaşmış, oktyabr
ayının 30-da Füzulinin Qaraxanbəyli
kəndindən Üçbulaq kəndinə gedən
istiqamətdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Göyçay şəhərinin Şəhidlər
Xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.

Gizir

xarmışdır. 2020-ci il oktyabr ayının 13də Füzuli rayon Qaraxanbəyli kəndində
gedən ağır döyüşdə şəhid olmuşdur.
Nəsibov Elmar Şirzad oğlu ölümündən
sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda”, Azərbaycanın Füzuli rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaəti nümayiş
etdirdiyinə görə 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

19

Əsgər
Mövsümov Fərid Zakir oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
20 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Ruslan Baladov
1997-2020
Ruslan Allahyar oğlu Baladov 1997-ci
il sentyabr ayının 19-da Hacıqabul rayonunda anadan olmuşdur. 2012-ci ildə Hacıqabul şəhər şəhid N.Ağayev adına 4 saylı orta məktəbi bitirən Ruslan daha sonra
Şirvan şəhər İqtisadiyyat və Humanitar
Kollecini idman ixtisası üzrə bitirmişdir.
2016-cı ildə Beyləqan bölgəsində
həqiqi
hərbi
xidmətə
başlamış,
Mingəçevir şəhərində sürücü-mexanik
kursunda təhsil almış, hərbi ixtisası
minomyot
atıcısı
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Ruslan Baladov 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsində iştirak et-

Həsən Əkbərov
1997-2020

Həsən Raqub oğlu Əkbərov 1997ci il sentyabr ayının 20-də Yevlax rayonunun Yəldili kəndində anadan olmuşdur. Yevlax rayon Yəldili
kənd orta məktəbini bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə yollanmış,
daha sonra Azərbaycan Ordusunda müddətdən artıq xidmət etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Həsən Əkbərov 27 sentyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən Müharibəsi
döyüşlərində iştirak etmişdir. Goranboy istiqamətində gedən döyüşlərdə

Əsgər
miş, sentyabr ayının 28-də Tərtər rayonunun Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə
idarə etdiyi BMP (piyadaların döyüş maşını) ilə düşmənin bir-neçə tankını, onlarla döyüşçüsünü məhv etmiş və şəhid olmuşdur.
Baladov Ruslan Allahyar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

şücaət göstərmiş, sentyabr ayının 29da Tərtər-Suqovuşan istiqamətində
gedən qanlı döyüşlərdə şəhidlik
zirvəsinə ucalmışdır. Noyabr ayının
1-də doğulduğu kənddə dəfn edilmişdir.
Əkbərov Həsən Raqub oğlu
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Cavidan Məmmədli
illiyi 1997-2020
Cavidan
Valeh
oğlu
Məmmədli
1997-ci il sentyabr ayının 20-də İmişli
şəhərində
anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Cavid
Məmmədli 27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsində
iştirak etmişdir. Füzulinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. 2020-ci
il oktyabr ayının 7-də sonuncu dəfə ailəsi ilə
əlaqə saxlayan Cavidan Məmmədli elə həmin
gün Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi

Əsgər

istiqamətində gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. Nəşi 13
fevral 2021-ci ildə İmişli rayonunun Şahverdili kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan
və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən Cavidan Məmmədli ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edildi.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Cavidan_Məmmədli

35
21 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il// Azərbaycan.–
2020.– 27 dekabr.– S.4;14.

Elməddin Cəfərov
1987-2020
Əslən Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalının Ağkənd kəndindən olan Elməddin
Hümbət oğlu Cəfərov 1987-ci il sentyabr ayının 21-də Xızı rayonunun Şorabad qəsəbəsində anadan olmuşdur. Orta
təhsilini Şorabad qəsəbəsində Məmməd Arif
Dadaşzadə adına tam orta məktəbdə almışdır.
2005-ci ilin payızında Milli Ordumuzun sıralarına müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış və Gəncə şəhəri N saylı hərbi hissədə
xidmət etmişdir. 2010-cu ildə Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyinin nəzdində
təhsil alaraq “Gizir” hərbi rütbəsini almış və
həmin ildən xidmətini davam etdirmişdir.
2016-cı il Aprel döyüşlərində fəal iştirak etmişdir. 2017-ci ildə təyinatı Müşfiq qəsəbəsində
yerləşən N saylı hərbi hissəyə verilmişdir və
həmin hərbi hissədən 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Ali Baş Komandanın əmri ilə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda başladılan Vətən Müharibəsində iştirak etmişdir.
Elməddin 27 sentyabr tarixində döyüşlər baş-

Gizir
layan ilk gündən ön cəbhədə vuruşmuşdur. Onların dəstəsi ilk dəfə 4 oktyabr tarixində pusquya düşürülür, lakin Elməddin və silahdaşları
bu pusqudan sağ salamat çıxa bilirlər. O, yaralı
komandirini 12 km məsafədə mərmi yağışı altında, heç bir qorxu bilmədən, öz çiyinlərində
təhlükəsiz əraziyə çıxartmışdır. İkinci dəfə
oktyabr ayının 8-də pusquya düşən dəstə böyük itkilər verir. Elməddin Cəfərov aldığı
qəlpə yaralarından şəhidlik zirvəsinə yüksəlir.
Cəfərov Elməddin Hümbət oğlu ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
24.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin
azad olunmasına görə”, 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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İsax Verdiyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
24 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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İsax Ədalətoviç Verdiyev 1997-ci il
sentyabr ayının 21-də Tərtər şəhərində
anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində təhsilini davam etdirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
İsax Verdiyev 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfində Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirərkən Hadrut, Füzuli istiqamətində

İskəndər Dövlətli
1992-2020
İskəndər Vüqar oğlu Dövlətli
1992-ci il sentyabr ayının 24-də Lerik rayonunun Soru kəndində anadan
olmuşdur. Orta təhsilini aldıqdan sonra hərbi xidmətə yollanan İskəndər
hərbi xidmət müddəti bitdikdən sonra yenidən orduda qalmış və hərbi
xidmət müddətini davam etdirmişdir.
Sonra isə ailəsi ilə birgə Sulutəpədə
məskunlaşmışdır. Kəşfiyyatçı İskəndər
xidmətinə görə gizir rütbəsi almışdır.
Gizir İskəndər Dövlətli 27 sentyabr
2020-ci il tarixindən başlayan Vətən
Müharibəsində iştirak etmiş, xüsusilə,
Cəbrayılın azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə şəxsi igidlik göstərmişdir.

Əsgər

gedən döyüşlərdə savaşmışdır. 2020ci il oktyabr ayının 5-də Füzuli rayonu istiqamətində düşmən üzərinə
hücuma keçərkən şəhid olmuşdur.
Verdiyev
İsax
Ədalətoviç
ölümündən sonra Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq
hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Gizir
O, 2020-ci il oktyabr ayının 30-da
Hadrut döyüşlərində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur.
Dövlətli İskəndər Vüqar oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 24.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir. İskəndər Dövlətlinin
əmisi Aqşin Dövlətli də 1992-ci ildə
Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşmüş və şəhid olmuşdur.
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Habil Əbdürrəhimli
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
27 illiyi

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Kateqoriya:“Vətən_uğrunda”_
medalı_təltif_edilənlər

Habil Qabil oğlu Əbdürrəhimli 1997ci il sentyabr ayının 26-da Şəmkir rayonunun Sabirkənd kəndində anadan olmuşdur. 2003-2013-cü illərdə S.Rüstəmov
adına Sabirkənd tam orta məktəbində,
2014-2018-ci illərdə isə Dövlət Sərhəd
Xidmətinin Akademiyasında təhsil almışdır.
H.Əbdürrəhimli 2018-ci ildən Dövlət
Sərhəd Xidmətinin Yevlax rayonunda yerləşən
N saylı hərbi hissəsində xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Habil Əbrürrəhimli 27 sentyabr 2020-ci il tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Zəngilanın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
noyabr ayının 8-də Zəngilan döyüşləri zamanı Ağbənd istiqamətində snayper gülləsi

Azad Bəkirli
1992-2020
Azad Rasim oğlu Bəkirli 1992-ci il
sentyabr ayının 27-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində ali təhsil
almışdır. Hərbi xidmətini bitirdikdən
sonra Bakı metropolitenində və “SOCAR Polymer” şirkətində çalışmışdır.
Tovuz döyüşlərindən sonra könüllü
şəkildə qeydiyyata yazılan Azad Bəkirli
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr 2020-ci il
tarixində başlayan Vətən müharibəsində
orduya qoşulmuş, Cəbrayıl və Füzuli rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə
şücaət göstərmişdir. Oktyabr ayının

Leytenant

nəticəsində şəhid olmuşdur. Habil Əbdürrəhimli
Şəmkir
rayonunda
dəfn
olunmuşdur.
Əbdürrəhimli Habil Qabil oğlu ölümündən
sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarının
rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərərək, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla yerinə yetirdiyinə
görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən 3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

2

Əsgər

21-də Füzulidə şəhid olmuşdur. Azad
Bəkirli Bakı şəhərində Dədə Qorqud
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Bəkirli Azad Rasim oğlu ölümündən
sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılaraq hərbi
hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ağaqardaş Abbasov
illiyi 1997-2020
Baş leytenant
28

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Ağaqardaş İlham oğlu Abbasov
1992-ci il sentyabr ayının 28-də Zərdab
rayonunun Hüseynxanlı kəndində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Hüseynxanlı kənd orta məktəbinə daxil olmuş,
2009-cu ildə həmin məktəbdən məzun
olduqdan sonra Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialının Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşdur.
Universiteti
bitirdikdən
sonra həqiqi hərbi xidmətə yollanan
Ağaqardaş elə gələcək həyatını da
Azərbaycan Ordusu ilə bağlayır.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Ağaqardaş Abbasov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

30
Nəcəf Hüseynov
30 illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Nəcəf İlqar oğlu Hüseynov 1992-ci il
sentyabr ayının 30-da Gədəbəy rayonunun Arıqıran kəndində anadan olmuşdur.
Nəcəf Hüseynov orta məktəbi
bitirdikdən sonra 2018-ci ildə həqiqi
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra 2020ci ildə könüllü olaraq cəbhə bölgəsində
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu kimi xidmət etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Nəcəf Hüseynov 27 sentyabr
2020-ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün

lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabr
ayının 28-də Füzuli döyüşləri zamanı
şəhid olmuşdur. Ağaqardaş Abbasov
Zərdab rayonunda dəfn olunmuşdur.
Abbasov Ağaqardaş İlham oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları
ilə
təltif
edilmişdir.

Əsgər

başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına savaşmış, sentyabr ayının 29-da Kəlbəcər
istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə
şəhid olmuşdur. 30 sentyabr tarixində
Gədəbəy rayonu Arıqıran kənd
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Hüseynov Nəcəf İlqar oğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 29.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Kəlbəcərin
azad
olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Siyasət. Hərbi iş
200 İbrahim bəy Aslanbəyov
illiyi 1822-1900/1901
Hərbi xadim
10

Ədəbiyyat
Aslanbəyov İbrahim bəy
Allahverdi bəy oğlu //
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red hey. sədri
İ.H.Əliyev; məsul katib
T.M.Nağıyev.– II Cild.– Bakı:
“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi,
2010.– S.126;Vəfa, Z. İlk
azərbaycanlı vitse-admiral /
Zeynal Vəfa // Azərbaycan.–
2010.– 31 yanvar.– S.7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/azadliq/2013/iyul/317699.
htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
İbrahim_bəy_Aslanbəyov

İbrahim bəy Allahverdi oğlu
Aslanbəyov 1822-ci il sentyabr ayının
10-da Bakıda anadan olmuşdur. Üç il Peterburqdakı dənizçilik məktəbində təhsil
alan İbrahim bəy 1837-ci ildə oranı adı
Qırmızı lövhəyə yazılmaqla bitirmişdir.
İ.Aslanbəyov 1842-ci ildə Dənizçilik
Məktəbinin zabitlər sinfini bitirmişdir.
Aslanbəyov 1860-1861-ci illərdə
Sokol pərli korvet gəmisinin komandiri kimi Aralıq dənizində üzmüş və
həmin gəmini Kronştadta gətirmişdir.
1863-cü ildə həmin korvetlə Nikolayev şəhərinə qayıdan İbrahim bəy, iki
ildən sonra Retvizan gəmisinə komandir təyin edilmişdir. Bir müddət məşhur
vitse admiral Q.İ.Butakovun zirehli eskadrasında qərargah rəisi olmuşdur.
İ.Aslanbəyov 1869-1872-ci illərdə
dəfələrlə
müxtəlif
ümumdövlət
əhəmiyyətli məsələləri öyrənmək
üçün toplanmış komitələrə sədr
təyin edilmişdir.
Admiral
Aslanbəyovun
elmi
tədqiqatları rus hərb elmində geniş istifadə olunsa da, bu günə qədər
dövrümüzə
gəlib
çatmamışdır.
İbrahim bəy 1879-1882-ci illərdə
gəmi heyəti ilə dövr-aləm səyahətinə
çıxmışdır. O, Sakit Okeanda dəmir zirehli hərb və buxar yelkənli iti gedən
gəmilərdən ibarət hərbi heyətə “Minin”, “Knyaz Pojarski”, “Hersoq
Edinburqski”, “Asiya” və “Afrika”ya
rəhbərlik etmişdir. Aslanbəyov okeanda sürətlə hərəkət edən kreyserlərin
və uçan eskadriliyanın orduda tətbiq
edilməsinin
təşəbbüskarı
olub.
İbrahim bəy Aslanbəyov 1854-cü
ildə kontr-admiral Baltik Donanması-

nın kiçik flaqmanı təyin olunmuşdur.
Üç il sonra 1887-ci ilin sentyabr ayının 22-də hərbi-dəniz Donanmasındakı misilsiz xidmətlərinə görə ona vitseadmiral rütbəsi verilmişdir. Bu ali
rütbədən sonra Baltik Donanması üzrə
flaqman vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
Ömrünün əlli ildən çoxunu hərbi
dəniz
donanmasında
nümunəvi
xidmətdə keçirən admiral İbrahim
bəy Aslanbəyov Rusiyanın və xarici ölkələrin yüksək ordenləri ilə təltif
olunmuşdur. İbrahim bəy Aslanbəyov
xidmətlərinə görə Serbiyanın “Takova” (1879), Rusiyanın “Müqəddəs
Vladimir” (1854), birinci dərəcəli
“Müqəddəs Stanislav” (1881), birinci dərəcəli “Müqəddəs Anna”
(1883), “Ağ qartal” (1888) Yaponiyanın “Günəşin doğması” (1882), Havay
dövlətinin ikinci dərəcəli “Kalakua”
(1882), ordenlərinə layiq görülmüşdür.
1881-ci ildə imperator III Aleksandrın tacqoyma mərasimində iştirak edən admiral Aslanbəyova hədiyyə
olaraq qılınc verilmiş və birillik
məvacibi həcmində pul mükafatı ayrılmışdır. Vitse-admiral Aslanbəyovun
yarıməsrlik yubiley kitabı 1889-cu ildə
Sankt-Peterburqda nəşr olunmuşdur.
Aslanbəyov 1900-cu il dekabr ayının
7-də Peterburq şəhərində vəfat etmişdir.
M.P.Lazarev adına Ukrayna Hərbi
Dəniz Donanması Veteranları İttifaqının təşəbbüsü ilə Kiyevdə, Dənizçilər
parkındakı Fəxri xiyabanda bir sıra
yüksək rütbəli dəniz zabitlərinin
büstü ilə yanaşı İbrahim bəy
Aslanbəyovun da büstü qoyulmuşdur.
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Siyasət. Hərbi iş
140 Əli Fuad Cəbəsoy
illiyi 1882-1968
Hərbi və siyasi xadim

Ədəbiyyat
Cəbəsoy Əli Fuad //
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / red hey. sədri
İ.H.Əliyev; məsul katib
T.M.Nağıyev.– V Cild.– Bakı:
“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi, 2010.–
S.235.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əli_Fuad_Cəbəsoy
https://core.ac.uk/download/
pdf/80953729.pdf
https://core.ac.uk/download/
pdf/80953736.pdf
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Əli Fuad Cəbəsoy 1882-ci il sentyabr ayının 23-də Türkiyənin İstanbul
şəhərində anadan olmuşdur. İstanbulda hərbi məktəbi və hərbi akademiaynı bitirmişdir. Beyrut və Rumelidə
xidmət
etmişdir.
İtaliya-Türkiyə
müharibəsində (1911-1912), Balkan
müharibələrində (1912-1913) və Birinci dünya müharibəsində (1914-1918)
iştirak etmişdir. Ə.Cəbəsoy Atatürkün
silahdaşı və onun yaxın dostu olmuşdur.
Ə.Cəbəsoy 5-ci, 25-ci, 14-cü piyada diviziyalarının, 20-ci ordu korpusunun, Qərbi Anadolu Milli ordusunun,
2-ci ordunun komandanı olmuşdur.
1919-cu ildə Osmanlı imperiyasının
İtaliyada hərbi attaşesi, 1921-ci ildə
Türkiyənin SSRİ-dəki səfiri təyin edilmişdir. Türkiyə hökumətinin 1921ci ilin mart ayında Moskvada RSFSR
ilə dostluq və qardaşlıq müqaviləsinin
imzalanmasında
iştirak
etmişdir.
Əli Fuad paşa Moskva konfransında Azərbaycanın himayəsi altında Naxçıvana muxtariyyət verilməsi
məsələsinin uğurla həll edilməsi
sahəsində gərgin və səmərəli diplomatik fəaliyyət göstərmişdir. Danışıqlarda məhz Türkiyə diplomatlarının,
o sıradan da Əli Fuad paşanın səyləri
sayəsində “Dostluq və qardaşlıq haqqında” RSFSR-Türkiyə müqaviləsinin
(Moskva, 16 mart 1921-ci il) 3-cü
maddəsinə və 1 (V) əlavəsinə əsasən,
Naxçıvan vilayətinə Azərbaycanın
himayəsi altında muxtariyyət verilməsi
razılaşdırılmışdır. Kazım Qara Bəkir

paşa, Bəkir Sami bəy və digər türk milli
azadlıq mücadiləsi xadimləri ilə birlikdə
Mustafa Kamal Atatürkün 1919-cu il
iyun ayının 20-də bəyan etdiyi Amasya
təlimatını imzalamışdır. 1920-ci il aprel ayının 23-də Ankarada işə başlamış
Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM)
hökumətinin Moskvadakı ilk fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri olmuşdur.
Əli Fuad Cəbəsoy 1924-cü ildə
Mütərəqqi
Respublika
Partiyasının lideri seçilmiş, 1934-1943-cü
illərdə ictimai işlər naziri olmuşdur.
1948-ci ildə isə TBMM başqanı seçilmiş və Türkiyə Cümhuriyyətinin
daxili və xarici siyasətinin işlənib hazırlanmasında fəal rol oynamışdır.
1960-cı illərdən elmi fəaliyyətlə
məşğul olmuşdur. “Sinif yoldaşım Atatürk”, “Moskva xatirələri”
və
sair
əsərlərin
müəllifidir.
Türkiyə hərbi və siyasi xadimi Əli
Fuad Cəbəsoy 1968-ci il yanvar ayının 10-da İstanbulda vəfat etmişdir.

SENTYABR

25

Siyasət. Hərbi iş
150 Adil xan Ziyadxanov
illiyi 1872-1954

Ədəbiyyat
Ziyadxanov, A. Azərbaycan
/ Adilxan Ziyadxanov;
Red.V.Quliyev.– Bakı:
Azərbaycan, 1993.– 176 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Adil_xan_Ziyadxanov

Adil xan Ziyadxanov 1872-ci il
sеntyabr ayının 25-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. 1905-ci ildən Bakıda Ə.B.Topçuboşovun (1865-1934)
redaktorluğu altında çıxan “Kaspi” qəzeti ilə əməkdaşlıq etmişdir.
1908-ci ildə Şərqi və Qərbi Avropa
ölkələrinə səyahət edib və gördüklərini
“Avropada üç aylıq bir səyahətim”
adıyla Gəncədə nəşr etdirmişdir (1909).
Adil xan 1917-ci ildə Gəncə
Müsəlman İcraiyyə Şurasının seçilmiş 7
daimi üzvündən biri olmuşdur. 1918-ci
ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
XİN rəhbəri olan Əlimərdan bəy Topubaşovun müavini təyin edilmişdir.
Baş nazir və xarici işlər naziri təyin
edilmiş Fətəli xan Xoyskinin (18751920) müavini olan Adil xan gənc
dövlətin xarici siyasətinin formalaşmasında mühüm işlər görmüşdür. Onun
yazdığı, ana dilimizdə və fransızca nəşr
edilmiş “Azərbaycan” kitabının iki min
nüsxəsi 1919-cu ildə Parisə – Versal sülh
konfransında Azərbaycan nümayəndə
heyətinin başçısı Ə.B.Topçubaşova
göndərilərək Avropa ölkələrində,
ABŞ və Kanadada yayılmışdır.
Adil xan 1919-cu ilin mart ayında İrana göndərilən nümayəndə
heyətinin rəhbəri olmuşdur. O, 1919cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyətinin
İrandakı səfiri kimi təsdiq edilmişdir.
A.Ziyadxanov İranda olarkən özünün ana dilimizdəki “Azərbaycan: tarixi,
ədəbiyyatı və siyasəti” adlı kitabını yer-

Siyasi xadim

li soydaşlarımız arasında pulsuz paylayıb, “Qələmin uçuşu” adlı iki hissəlik
kitabını isə fars dilində nəşr etdirmişdir.
İranda yaşadığı müddətdə Tehran bələdiyyə idarəsində, İctimai Təminat Nazirliyinin kənd
təsərrüfatı şöbəsində işləmişdir. Sonradan Təbrizə - Azərbaycan dəmiryolları və gəmiçilik işlərində işə
göndərilmiş, bir il burada işlədikdən
sonra Tehrana geri dönmüşdür.
A.Ziyadxanov bir müddət sonra Türkiyəyə köçmüş, ömrünün qalan hissəsini Türkiyədə yaşamışdır.
Türkiyəyə köçdükdən sonra buradakı azərbaycanlı mühacirlərlə yaxın
münasibətdə olmuş, burada yaşayarkən
Azərbaycan haqqında əsər yazmışdır. Bu əsər 1993-cü ildə Vilayət Quliyevin ön sözü ilə “Şuşa” nəşriyyatı
tərəfindən “Azərbaycan” adı ilə
nəşr edilmişdir. Həyatının Türkiyə
dövründə İstanbul Universitetində
hüquq
fənnini
tədris
etmişdir.
Görkəmli dövlət xadimi, alim və
diplomat Ziyadxanov Adil Xan 1954cü ildə İstanbulda vəfat etmişdir.
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Fizika. Riyaziyyat. Astronomiya
100 Lətif İmanov
illiyi 1922-1980
15

Ədəbiyyat
Vanadium və fosfor oksidləri
əsasında alınmış oksid yarımkeçirici şüşələrdə təklənmiş
elektronlar və yükdaşıyıcılar: Xülasə / L.M.İmanov
// Azərbaycan SSR EA-nın
Xəbərləri.– 1969.– №4.– S.24.
Cilovdarlı, A. Böyük alim və
pedaqoq / Abbas Cilovdarlı // Elm.– 2012.– 21 sentyabr.– S.12

İnternetdə
http://science.gov.az/az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3298
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Lətif Muxtar oğlu İmanov 1922-ci
il sentyabr ayının 15-də Şuşa şəhərində
anadan olmuşdur. Orta təhsilini 4 saylı
Şuşa şəhər orta məktəbində almış, 1944cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) fizika-riyaziyyat
fakültəsini fizika ixtisası üzrə bitirmişdir. 1945-ci ildə aspiranturaya daxil olmuşdur. 1954-cü ildə fizika üzrə fəlsəfə
doktoru, 1964-cü ildə fizika üzrə elmlər
doktoru elmi dərəcəsini, 1966-cı ildə
isə professor elmi adını almış, 1968ci ildə AEA-nın müxbir üzvü, 1976cı ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunda başlayaraq elmi işçi, böyük elmi
işçi (1944-1954), laboratoriya rəhbəri
(1954-1980) vəzifələrində işləmişdir.
L.İmanov radiospektroskopiya üzrə
tanınmış alimdir. Elmi fəaliyyətinin
əsas istiqamətləri olan molekulyar
qaz radiospektroskopiyası, dielektrik relaksasiya, elektron-paramaqnit
rezonans və nüvə maqnit rezonans spektroskopiyası sahələri üzrə
əsaslı elmi nəticələr əldə etmişdir.
L.İmanovun rəhbərliyi ilə mürəkkəb
qaz readiospektrometr qurğuları yaradılmış, müxtəlif molekulların və
onların izotop formalarının mikrodalğa spektrləri öyrənilmiş, spirt və
merkaptan molekullarının yeni dönmə
izomerləri aşkar edilmişdir. Alim yaratdığı ölçü qurğuları vasitəsilə üzvi
maye və bərk maddələrin tədqiqi
sahəsində uğurlar qazanmış, şüşələrin

Fizik

elektron-paramaqnit rezonans spektrini və elektrik xassələrini öyrənmişdir.
O, laboratoriyanın əməkdaşları ilə
birlikdə böyük texniki çətinliklərə
qalib gələrək yığdığı ilk qaz radiospektrometri
qurğusunu
1959-cu
ildə işə salmağa müvəffəq olmuşdur.
L.İmanov işləməklə bərabər Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki
BDU) də dərs demişdir. Xarici və respublika jurnallarında dərc edilmiş 150dən çox məqalənin müəllifidir (onlardan 10-u müəliflik şəhadətnaməsidir).
Onun rəhbərliyi ilə 1 elmlər doktoru
və 10 fəlsəfə doktoru yetişdirilmişdir.
L.İmanov keçmiş SSRİ EA Spektroskopiya Elmi Şurasının üzvü, Radiospektroskopiya problemi üzrə Respublika Elmi Şurasının sədri olmuşdur.
O, 1976-cı ildə Azərbaycan
EA-nın
həqiqi
üzvü
seçilmiş,
1979-cu ildə “Əməkdar elm xadimi” adına layiq görülmüşdür.
Lətif İmanov elmi yaradıcılığının qaynar çağında, 1980-ci il mart
ayının 12-də Bakıda vəfat etmişdir.

SENTYABR

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
115
Əşrəf Hüseynov
illiyi 1907-1980
20

Ədəbiyyat
İnteqral tənliklər: ali
məktəblər üçün dərslik / Əşrəf
Hüseynov; red. A.Abbasov.–
Bakı: Maarif, 1981.– 392 s.;
Sovet Azərbaycanında riyaziyyat elminin inkişafı: 19201960-cı illər / Əşrəf Hüseynov, M.Cavadov; [red. B.
Ağayev].– Bakı: Azərnəşr,
1962.– 140 s.; Akademik
Əşrəf Hüseynovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı
şəhəri, 15 noyabr 2017-cı il //
Azərbaycan.– 2017.–16 noyabr.– S.2.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2017/
noyabr/564261.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əşrəf_Hüseynov
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3288

Əşrəf İsgəndər oğlu Hüseynov 1907ci il sentyabr ayının 20-də Cəbrayıl rayonunun Əmirvarlı kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini doğma
kəndində alan Əşrəf, sonra Karyagin (indiki Füzuli) rayonunda birinci dərəcəli əmək məktəbini bitirmiş,
1927-1931-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) fizika-riyaziyyat fakültəsində
təhsil almışdır.
Ə.Hüseynov 1938-ci ildə fizikariyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 1948-ci
ildə fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini, professor elmi adını
almış, 1963-cü ildə AEA müxbir üzvü,
1968-ci ildə isə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Azərbaycan Dövlət Universitetində
(indiki BDU) kafedra müdiri və dekan (1939-1965), AEA Kibernetika
İnstitutunun direktoru (1965-1970),
AEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika
Elmləri Bölməsinin akademik-katibi
(1971-1980) vəzifələrində çalışmışdır.
Ə.Hüseynov Azərbaycanda müasir
riyaziyyat elmi məktəbinin yaradıcılarından biridir. Qeyri-xətti riyazi fizika,
nəzəri və tətbiqi mexanika, o cümlədən
yeraltı qazodinamikanın çoxsaylı
məsələlərinin tədqiqi, əsaslandırılması
və həlli ilə bağlı qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklər nəzəriyyəsinin
ilk yaradıcılarındandır və bu sahədə
görkəmli riyazi elmi məktəb və
ənənə formalaşdırmışdır. Potensiallar
nəzəriyyəsi, funksional analiz, diferensial tənliklər, kompleks dəyişənli funksiyaların sərhəd məsələləri sahəsində
tədqiqatlar aparmış, öz adı ilə bağlı olan funksiyalar fəzasını qurmuş,
bu fəzada Koşi nüvəli qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliklər üçün varlıq və
yeganəlik teoremlərini isbat etmişdir.

Riyaziyyatçı

Ə.Hüseynov ilk dəfə analitik funksiyalar üçün qeyri-xətti Hilbert məsələsini tədqiq etmişdir. Dövrü funksiyalar üçün təklif etdiyi
fəzada İ.İ.Privalovun məşhur teoremi
ümumiləşdirilmiş, dairənin dairəyə yaxın oblasta konform inikası məsələsi
Holder sinfində qeyri-xətti inteqral
tənliyə gətirilmiş və onun həlli üsulu
verilmişdir. Müxtəlif nüvəli sinqulyar
inteqral tənliklərin məhdud həllərinin
varlığı nəzəriyyəsi sahəsində geniş
tətbiq olunan ciddi nəticələr almışdır.
Akademik qeyri-xətti tənliklərin
həllinin budaqlanması nəzəriyyəsi,
onların həlli üsulları, kvazi-xətti, parabolik və hiperbolik tənliklər üçün
qarışıq məsələlər, sinqulyar operatorların struktur xassələri, qeyrixətti sinqulyar inteqral tənliklər
və analitik funksiyalar üçün qeyrixətti sərhəd məsələləri nəzəriyyəsi,
sinqulyar-inteqral tənliklərin ədədi
həlli kimi elmi istiqamətləri yaratmış
və
inkişaf
etdirmişdir.
80-dən çox elmi məqalənin, dərsliyin
müəllifidir. Rəhbərliyi altında 60-dan
çox namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Ə.Hüseynov
1960-cı ildə “Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi”, “Əməkdar müəllim”
fəxri adlarını almışdır.
Akademik
Əşrəf
Hüseynov
1980-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 15 noyabr 2017-ci il tarixində
Akademik
Əşrəf
Hüseynovun
110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında
Sərəncam
imzalamışdır.
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Rəfiqə Əliyeva
illiyi 1932-2017
20

Ədəbiyyat
Ekologiyanın əsasları: ali
məktəblər üçün dərslik /
R.Əliyeva, Q.Mustafayev,
S.Hacıyeva; red.
A.Məhərrəmov.– Bakı: Bakı
universiteti, 2006.– 536 s.
Azərbaycanda analitik kimya
ixtisası üzrə ilk qadın akademik // Hərbi And.– 2020.– 25
sentyabr.– S.20.
Humanist ruhlu pedaqoq və
alim-Rəfiqə Əliyeva // Xalq
qəzeti.– 2019.– 20 sentyabr.–
S.9.
Quliyeva, C. Böyük alim
və qayğıkeş ana: Akademik Rəfiqə xanım Əliyevanın
vəfatından 2 il ötür / Zərifə
Quliyeva // Səs.–2019.– 7
may.– S.6.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/herbi_and/2020/
sentyabr/719029.htm
http://www.anl.az/
down/meqale/ses/2019/
may/650487(meqale).pdf
http://science.gov.az/az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3071
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Rəfiqə Əlirza qızı Əliyeva 1932-ci il
sentyabr ayının 20-də Naxçıvan şəhərində
anadan olmuşdur. 1942-ci ildə Naxçıvan
şəhər orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 1951-1956-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
kimya fakültəsində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə BDU-nun kimya kafedrasında başlamış, 1970-ci ildə
baş müəllim təyin edilmiş, 1976-cı ildə
dosent, 1998-ci ildə isə kimya ixtisası üzrə professor elmi adını almışdır.
R.Əliyeva
1958-1960-cı
illərdə
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunda kiçik elmi işçi, 1957-1999-cu
illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Analitik kimya“ kafedrasında aspirant, laborant, assistent, baş müəllim, dosent
vəzifələrində çalışmış və həmin kafedranın professoru, 2001-ci ildən Bakı Dövlət
Universitetinin “Ekoloji kimya və ətraf
mühitin mühafizəsi“ elmi tədqiqat laboratoriyasının müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
R.Əliyevanın əsas elmi istiqaməti
yeni üzvi reagentlər və sorbentləırin sintezi və onların analitik imkanlarının
öyrənilməsindən ibarətdir. O, analitik reaksiyaları xarakterizə edən parametrlərlə
kompleks birləşmələrin quruluşu arasındakı asılılığı müəyyən etmişdir. R.Əliyeva
ilk dəfə olaraq spektrofotometrik metod
vasitəsilə germaniumun alizarin qırmızı C, stilbazo, piroqallol qırmızı, brompiroqallol qırmızı, xinalizarin reagentləri ilə
kompleks birləşmələrini tədqiq etmişdir.
R.Əliyevanın
rəhbərliyi
altında ilk dəfə olaraq b-diketonlar əsasında
azobirləşmələr sintez edilmiş və üzvi
reagentlərdə kvantkimyəvi hesablamalara görə elektron sıxlığı hesablanmış,
alınan nəticəyə əsasən bu reagentlərin
bir-birinə nəzərən nə dərəcədə analitik ef-

Kimyaçı alim
fekt verməsi qabaqcadan proqnozlaşdırılmışdır. Onun rəhbərliyi altında malein anhidridi və stirolun birgə sopolimeri
əsasında sintez edilmiş sorbentdən istifadə
etməklə Cu, Cd, Zn, Fe, Ni, Co, U və fenol tipli birləşmələrin qatılaşdırılmasının optimal şəraiti işlənib hazırlanmışdır.
R.Əliyeva 450 elmi əsərin, 25-dən çox
dərs vəsaiti və dərslik, analitik kimyadan 6
tərcümə kitabının və 20 patentin müəllifidir.
Onun əsərlərinin çox hissəsi xaricdə çap
olunmuşdur. Tanınmış beynəlxalq jurnallarda onun əsərlərinə istinadlar olunur.
R.Əliyevanın rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru və 20 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.
R.Əliyeva “Əməkdar elm xadimi”,
akad. Y.Məmmədəliyev adına mükafatın laureatı adlarına layiq görülmüşdür.
O, 2001-ci ildə Amerika Biblioqrafiya
İnstitutu tərəfindən “2001-ci ilin adamı”
və “2001-ci ilin işgüzar qadını” seçilmişdir. Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nаzirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin təsis
etdiyi “İlin alimi” fəxri adına, “Ekologiya” və “Ümumi ekologiya” adlı dərs
vəsaitləri isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi Heydər
Əliyev adına mükafata layiq görülmüşdür.
R.Əliyeva 2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 2007-ci ildə
AMEA-nın müxbir üzvü, 2014-cü ildə
isə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
Akademik Rəfiqə Əliyeva 2017ci il may ayının 6-da vəfat etmişdir.
2018-ci il sentyabrın 6-da “Azərbaycanım” beynəlxalq jurnalının redaksiya şurası akademik Rəfiqə Əlirza qızı
Əliyevanın
adının
əbədiləşdirilməsi
məqsədilə “Akademik Rəfiqə Əliyeva adına Qızıl orden” təsis etmişdir.
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75
Əbülfəz Babayev
illiyi 1947
Kimyaçı alim, texnoloq

Ədəbiyyat
Əmtəəşünaslıq və kimya:
dərslik / A. H. Həsənov, Ə.
İ. Babayev, Ə. P. Həsənov,
C. M.Vəliməmmədov, L.
İ.Əliyeva; elmi red. A. H.
Əzizov.– Bakı: Elm, 2006.–
540 s.; Məmmədov, Z.
Görkəmli kimyaçı alim / Zakir Məmmədov // İki sahil.–
2017.– 23 sentyabr.– S.12;
Rəhman, O. Azərbaycan
sənayesinin ilk elmlər doktoru:
Sumqayıt kimya sənayesi - 70
/ Orxan Rəhman // İki sahil.–
2015.– 21 oktyabr.– S.16-17.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/iki_sahil/2017/
sentyabr/556281.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əbülfəz_Babayev

Əbülfəz İsmayıl oğlu Babayev 1947-ci
il sentyabr ayının 20-də indiki Şərur rayonunun Qarabağlar kəndində anadan olmuşdur.
Qarabağlar kənd orta məktəbini bitirdikdən
sonra, 1966-1972-ci illərdə M.Əzizbəyov
adına Azərbaycan Neft-Kimya İnstitutunun (indiki ADNSU) kimya-texnologiya
fakültəsində təhsil almışdır. Təyinatla Sumqayıt Sintezkauçuk zavodunda gənc mütəxəssis
kimi
əmək
fəaliyyətinə
başlamışdır.
Ə.Babayev 1982-1983-cü illərdə S.Orconikidze adına Moskva Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli İdarəetmə İnstitutunun sənaye-tikinti və
istehsalın təşkili fakültəsini bitirmişdir. 1991ci ildə ABŞ-ın Kaliforniya ştatında PEPERDİNE Universitetində “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın təşkili” kursunu keçmişdir. 1980-ci ildə
D.İ.Mendeleyev adına Moskva Kimya Texnologiya İnstitutunda namizədlik, 1991-ci ildə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında
doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək, texnika elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
Ə.Babayev 320-dən çox məqalə, o cümlədən
105-dən artıq elmi ixtira və patent, 20-yə yaxın dərslik və monoqrafiyanın müəllifidir.
“Kauçuk-89” konqresi (Praqa, 1989), kataliz üzrə XI Beynəlxalq Amerika Konqresi (ABŞ, 1996), Türkdilli dövlətlərin polimer
simpoziumu (İstanbul 1996), Təbii qazların
konversiyası simpoziumu (İtaliya,1998) və s.
beynəlxalq elmi simpoziumlarda məruzələr etmişdir. Uzun müddət indiki Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universitetində, Bakı Dövlət
Universitetində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olmuşdur. Həmçinin AMEA-nın Neft-Kimya
Prosesləri İnstitutunda 16 saylı “Alkilləşmə
laboratoriyası”nın rəhbəri və AMEA-nın Kimya Problemləri İnstitutunun nəzdində İxtisaslaşdırılmış elmi şuranın üzvü olmuşdur.
Ə.Babayev Sumqayıtın orta təhsil
məktəblərində Kimya laboratoriyalarının
təchizatına və fəaliyyətinə himayədarlıq etmişdir. Hazırda Azərbaycan Neft və Sənaye
Univesitetində “Neft-Kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası” kafedrasının professoru kimi pedaqoji fəaliyyətini davam
etdirir. Bu universitetin nəzdində təşkil edil-

miş ED 2.02 Dissertasiya Şurasının üzvüdür.
1983-2005-ci illərdə Sintezkauçuk İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi, Etilen Polietilen zavodunun direktoru, Azərkimya Dövlət
Şirkətinin vitse-prezidenti vəzifələrində çalışmışdır. 2005-ci ilin avqust ayından Sumqayıt
şəhər bələdiyyəsinin, 30 noyabr 2006-cı ildən
Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədri seçilmişdir. 1999-cu və 2004-cü
illərdə Sumqayıt şəhər bələdiyyələrinin üzvü seçilmiş və yerli iqtisadi inkişaf və yerli ekologiya
məsələləri daimi komissiyasının sədri olmuşdur.
Avropa Şurasının Yerli və Regional
Hakimiyyətlər
Konqresində Azərbaycan
nümayəndə heyətinin üzvü və rəhbərinin müavini kimi fəaliyyət göstərmişdir. Konqresdə iştirakına və Fransa Yerli Özünüidarəetmə Orqanları
ilə işgüzar əlaqələrin qurulmasına görə 2010-cu
ildə Fransa Şəhər Bələdiyyələri Assosiasiyasının illik yığıncağının qərarı ilə adıçəkilən qurumun qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur. 1994cü ildə Beynəlxalq (keçmiş SSRİ) Mühəhdislik
Akademiyasının müxbir üzvü, ABŞ-nın NyuYork Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
1996-cı ildə Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının həqiqi üzvü, 2007-ci ildə həmin
akademiyanın qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur. 2006-cı ildə Azərbaycan Mühəndislik
Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
2003-cü ilin nəticələrinə görə London Banklar Assosasiyası tərəfindən Avropa və MDB
ölkələri üzrə Sumqayıt “Etilen-Polietilen” zavodunun direktoru olan Ə.Babayevə “Dünya
iqtisadiyyatına təsir etməyə qadir olan adam “Crystal Eksmeycer” fəxri titulu verilmişdir.
2017-2019-cu illərdə SOCAR-ın emal üzrə
vitse-prezidentinin müşaviri kimi fəaliyyət
göstərmişdir. 2021-ci ildən AMEA Yüksək
Texnologiyalar Parkının baş direktorudur.
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80
Nazil Canibəyov
illiyi 1942-2017

Ədəbiyyat
Dienlərin qaz fazada və
kütlədə polimerləşmə üsulu / N.F.Canibəyov.–
Azərbaycan Patenti.– A2001,0040,16.03.2011;
Məhərrəmov, A.
N.F.Canibəyov // Məhərrəmov
A. Azərbaycan kimyaçıları: (Akademik Yusif Məmmədəliyevin əziz
xatirəsinə ithaf olunur).– Bakı,
1998.– S.563-565.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Nazil_Canibəyov
http://www.science.gov.az/
az/forms/skanchavshiesyachlenyikorrespondentyi/3086
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Nazil Fazil oğlu Canibəyov 1942-ci
il sentyabr ayının 21-də Bakı şəhərində,
həkim ailəsində anadan olmuşdur. 1950ci ildə Bakı şəhər 1 saylı məktəbin 1-ci
sinfinə getmiş, 1960-cı ildə məktəbi
bitirmiş, elə həmin il Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
kimya fakültəsinə qəbul olunmuşdur.
N.Canibəyov 1972-ci ildə kimya
üzrə fəlsəfə doktoru, 1987-ci ildə elmlər
doktoru elmi dərəcəsini, 1994-cu ildə
professor elmi adını almış, 2007-ci ildə
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
N.Canibəyov əmək fəaliyyətini
1965-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının
Y.Məmmədəliyev
adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda mühəndis vəzifəsində başlamışdır. Sonralar kiçik və böyük
elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.
N.Canibəyov 1986-cı ildən AMEA
NKPİ-də Polifunksilonal kompleksonlar və metalkompleks birləşmələr laboratoriyasının müdiri, 2012-ci ildən
isə Neft-kimya sintezi şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 19931997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya
Komissiyasının kimya üzrə eksperti şurasının üzvü və sədri olmuşdur.
N.Canibəyov neft kimyası sahəsində
tanınmış alim idi. Əsas elmi istiqaməti
tərkibində heteroatom saxlayan polifunksional kompleksonlar və metalkompleks birləşmələrin sintezi üsullarının işlənib hazırlanması və onların
tətbiq sahələrinin araşdırılmasından
ibarətdir. Onun tərəfindən metalkompleks birləşmələr arasında “Stanaz” adlanan polietilenin qocalmasına qarşı sta-

Kimyaçı alim
bilizator yaradılmış və ondan istifadə
edilərək xalq təsərrüfatında antistatik,
işıq şüasına qarşı davamlı və UB şüaları özündən yaxşı keçirən polietilen
örtük yaradılmış və tətbiq edilmişdir.
N.Canibəyovun
rəhbərliyi
ilə
polibutadienlərin alınma prosesində
həm stabilizator, həm də katalizator
kimi unikal xassə daşıyan nikel və kobalt metalkomplekslər işlənib hazırlanmış və Rusiyanın Yefremov zavodunda
sənaye miqyasında tətbiq edilmişdir.
Kobalt saxlayan ditiofosfat kompleksi Türkiyənin “Petkim” firmasında
yüksək molekullu polibutadienin alınma prosesində katalitik sistemin komponenti kimi uğurla sınaqdan keçirilmişdir. O, dien karbohidrogenlərinin
polimerləşmə
prosesləri
üçün
yeni tip heterogenləşdirilmiş katalitik
sistemlərin
yaradılması sahəsində tədqiqatlar aparmışdır.
N.Canibəyov 204 elmi əsərin, o
cümlədən 25 müəlliflik şəhadətnaməsi və
10 patentin müəllifidir. Onun əsərlərinin
çox hissəsi xaricdə çap olunmuşdur.
N.Canibəyov 1 elmlər doktoru, 6 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlamışdır.
N.Canibəyov AMEA-nın NKPİnin nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasının, “Neft kimyası və neft emalı prosesləri”, “Kimya
problemləri” və “Elm dünyası” jurnallarının redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur. “Akademik Yusif Məmmədəliyev
adına medal”la, “Avropa Nəşr Evi”nin
qızıl medalı ilə təltif olunmuşdur.
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nazil Fazil oğlu Canibəyov
6 may 2017-ci ildə vəfat etmişdir.
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125
Məmmədəmin Əfəndiyev
illiyi 1897-1984
Məmmədəmin
Mustafa
oğlu
Əfəndiyev 1897-ci il sentyabr ayının
23-də Şamaxı rayonunda anadan olmuşdur. M.M.Əfəndiyev 1934-cü ildə
tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsini,
1936-cı ildə professor elmi adını almış, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun (indiki ATU) 1-ci müalicəprofilaktika
fakültəsinin
Daxili
xəstəliklər propedevtikası kafedrasının professoru vəzifəsində işləmişdir.
Professor M.M.Əfəndiyevin elmi
tədqiqatları, əsasən kurortologiya, neft
sənayesi işçilərinin peşə xəstəlikləri
və tibb tarixi problemlərinə həsr edilmişdir. Rus dilindən bir neçə daxili xəstəliklər dərsliyini (müəllifləri:
M.V.Çernorudski, M.P.Konçalovski,
A.L.Myasnikov)
tərcümə
etmiş,
Azərbaycan dilində tibb terminlərinin işlənib hazırlanmasında böyük
xidməti olmuşdur.
Respublikada malyariya xəstəliyinin
aradan qaldırılmasında böyük işlər
həyata keçirmişdir. O, neftçilər arasında təsadüf edilən peşə xəstəliklərinin
profilaktika və müalicə üsullarını
öyrənmişdir. Əfəndiyevin ixtisaslı kadr-

Alim

lar hazırlanmasında xidmətləri var. Professor M.M.Əfəndiyev 1944-cü ildən
ömrünün sonuna qədər Azərbaycan
Tibb İnstitutu I Daxili xəstəliklər propedevtikası kafedrasının müdiri olmuşdur.
1954-cü ildən ömrünün sonuna qədər
Azərbaycan Terapevtlər Cəmiyyətinin
sədri olmuşdur.
M.M.Əfəndiyevin
xidmətləri
layiqincə qiymətləndirilmişdir. O,
1957-ci ildə Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. “Lenin” ordeni və bir neçə orden və medallarla təltif edilmişdir.
Görkəmli alim Məmmədəmin
Əfəndiyev Mustafa oğlu 1984-cü
ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Əfəndiyev, M. Terapevtin cib kitabçası: [həkimlər üçün] / Məmmədəmin Əfəndiyev; [red. M. Əhmədov].– Bakı: Maarif, 1966.– 144 s.
Əfəndiyev, M. Ürək əzələsi infarktını keçirmiş şəxslər nəyi bilməlidirlər: yaddaş kitabçası / Məmmədəmin Əfəndiyev; red. M. İ. Məmmədəliyev; AzSSR
Səhiyyə Nazirliyi, Respublika Sanitariya Maarifi Evi.– Bakı: [s.n.], 1965.–12 s.
Əfəndiyev Məmmədəmin Mustafa // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə / baş red. C.B.Quliyev; red hey. M.H.Abdullayev, M.T.Abasov [və
b.].– IV Cild.– Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1980.– S.245.
Məmmədəmin Mustafa oğlu Əfəndiyev // Şamaxı ensiklopediyası /baş red. F.Babayev.– Bakı, 2015.– S.230.
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Mövsüm bəy Xanlarov
illiyi 1857-1921
24

Ədəbiyyat
Tahirzadə, N. Azərbaycan
təhsil tarixi oçerkləri və
ilk ali təhsillilərimiz /
Nərmin Tahirzadə; [ruscadan çevirənlər: Ə. Tahirzadə,
O. Tahirli]; lay. rəhbəri M.
Mərdanov; elmi red. Ə.
Tahirzadə.– Bakı: Nurlar,
2015.– 480 s.; Rəxşanlı, R. İlk
kimyaçı alim: Elm xadimləri /
Rəsul Rəxşanlı // Azərbaycan.–
2017.– 1 oktyabr.– S.7; Xanlarov Mövsüm bəy // Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası: 10
cilddə / baş red. C. B. Quliyev ;
red hey. M. H. Abdullayev, M.
T. Abasov [və b.].– X Cild.–
Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası,
1987.– S.50.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2017/
oktyabr/560446.htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Mövsüm Xanlarov
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Mövsüm bəy Məhəmməd bəy oğlu
Xanlarov 1857-ci il sentyabr ayının 24-də
Bakıda anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini
mədrəsədə almış, ərəb və fars dillərini,
Quranı, şəriət elminin incəliklərini, islam
əxlaqını burada öyrənmiş, klassik ədəbiyyat
və tarixlə də məhz mədrəsədə tanış olmuşdur. 1871-ci ildə mədrəsə təhsilini başa
vurduqdan sonra o, müstəqil şəkildə rus
dilini öyrənmiş, az sonra isə Bakıdakı rus
realnı gimnaziyasının tələbəsi olmuşdur.
M.Xanlarov 1878-ci ildə Bakı realnı məktəbini bitirmiş, 1878-ci ildə Almaniyanın
Vyüsburq
Universitetinin
tələbəsi
olmuşdur.
Öyrəndiyi texniki ixtisasa daha
mükəmməl yiyələnməkdən ötrü Mövsüm bəy Xanlarov təhsilini Leypsiq
Universitetində davam etdirməyə başlamışdır. 1881-ci ilin may ayında Fransanın
Strasburq şəhərinə, bu şəhərdə fəaliyyət
göstərən Vilhelm Kayzer Universitetinə
gəlmişdir. Bu universitet o dövrdə Avropanın və ümumilikdə dünyanın ən nüfuzlu elm və təhsil mərkəzlərindən sayılırdı.
Mövsüm bəy Xanlarov da burada professor Rudolf Fittiqin rəhbərliyi altında elmi
araşdırmalara başlamışdır. Bakılı tədqiqatçı
özü Fittiqin laboratoriyasında toksin turşusunun rodan etilinə təsirini tədqiq etmişdir.
M.Xanlarov öz elmi araşdırmalarının nəticələrini 1882-ci ildə alman
kimya
ictimaiyyətinin
“Berichte der Deutschen Chemischem
Gesellchaft” jurnalında nəşr etdirmişdir.
1883-cü ildə Strasburq Universitetinin
Elmi Şurasında 26 yaşlı azərbaycanlı Mövsüm bəy Xanlarov doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə edərək, kimya elmləri
doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Qısa

Alim

müddətdən sonra M.Xanlarov Azərbaycana
dönmüş və mühəndis-texnik kimi bu uğurların sırasını daha da genişləndirmişdir.
M.Xanlarov
elmi araşdırmalarını
Azərbaycanda da davam etdirir, gəldiyi
qənaətləri müxtəlif elmi nəşrlərdə alim
həmkarları ilə bölüşürdü. Azərbaycanda
neft emalının elmi prinsiplər əsasında inkişafı, fundamental elmlər sahəsində ilkin ənənələrin formalaşmasında onun
rolu müstəsnadır. Mövsüm bəy eyni zamanda fəaliyyətini təkcə mütəxəssisi
olduğu sahə ilə məhdudlaşdırmır, ictimai işlərdə də digər vətənpərvər ziyalılarımızla çiyin-çiyinə çalışırdı. Alim
Azərbaycanın malik olduğu neft sərvətinin
vətənin rifahına sərf olunması üçün bütün səylərini ortaya qoymaqla bu amal uğrunda ayrı-ayrı maliyyə nəhəngləri, Nobel qardaşları kimi xarici sərmayəçilərlə
açıq mübahisələrdən belə çəkinmirdi.
İlk dövrlərdən geniş kütlələr arasında qazandığı böyük rəğbətin ifadəsi kimi
Mövsüm bəy Xanlarov bir sıra rəhbər orqanlara seçilmişdir. Kimyaçı alimi ölkə
sərhədlərindən kənarda da yaxşı tanınır,
dünya şöhrətli elm adamları onunla fikir
mübadiləsi aparırdılar. Mövsüm bəy Xanlarovun D.İ.Mendeleyev, D.P.Konovalov,
N.A.Mentuşkin kimi alimlərlə yazışmaları,
adı çəkilən elm xadimlərinin azərbaycanlı
alimə göndərdikləri məktublar onun
hansı elmi səviyyəyə malik olduğunu və hansı səviyyədə qəbul olunduğunu ortaya qoyan ən parlaq faktlardır.
İlk kimyaçı alim Mövsüm bəy
Məhəmməd bəy oğlu Xanlarov 1921ci il fevral ayının 23-də vəfat etmişdir.
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Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü
1958

Ədəbiyyat
Jurnalistlərin həmkarlar
təşkilatlarının fəaliyyəti:
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası bu sahəyə dəstək
məqsədilə layihə həyata
keçirəcək / Fariz Hüseynov //
Mədəniyyət.–2014.– 16 iyul.–
S. 7; Vəliyev, H. Jurnalist
təhsili və beynəlxalq təcrübə /
Həmid Vəliyev // Xalq qəzeti.–
2018.– 14 oktyabr.– S.7.

İnternetdə
https://salamnews.org/az/news/
read/287438

1958-ci ildə Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilən Beynəlxalq
Jurnalistlər Təşkilatının IV Konqresində
bununla bağlı qərar qəbul olunub.
Dünya mediası üçün əlamətdar sayılan bu tarix 1943-cü il sentyabr ayının 8-də hitlerçilər tərəfindən qətlə
yetirilmiş çexiyalı jurnalist Yulius Fuçikin xatirəsinə təsis edilib.
Bu gün Azərbaycanda söz, fikir və mətbuat azadlıqlarının yüksək
səviyyədə təminatı sahəsində ardıcıl
siyasət yürüdülür. Dövlətimizin başçısının milli mətbuatın yubileyləri
münasibətilə imzaladığı sərəncamlar,
eləcə
də
jurnalistlərin
sosial
problemlərinin həlli istiqamətində atdığı addımlar KİV nümayəndələrinə
yüksək qayğının əyani təzahürüdür.
Prezident İlham Əliyevin 2008ci il 31 iyul tarixli Sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikasında KİVin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi”, 2009-cu ilin
aprelində Prezident yanında Kütləvi
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradılması azad medianı inkişaf etdirmək,
mətbuatın
maddi-texniki
bazasını möhkəmləndirmək, jurnalistlərin
sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
məqsədilə atılan mühüm addımlar idi.
Mətbuat Şurası üçün yeni binanın
ayrılması, onun müasir avadanlıqla
təmini, Prezident İlham Əliyevin binanın açılışında iştirakı, jurnalistlər qarşısındakı çıxışı bir daha bu həqiqəti

təsdiq etdi ki, azad mətbuatın inkişafı dövlət siyasətində prioritetdir. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan
mətbuat işçilərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi haqqında” 2010-cu il 22
iyul tarixli Sərəncamı isə jurnalistlərin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə
bağlı dövlət siyasətini ortaya qoydu.
Prezident İlham Əliyev həmçinin
milli mətbuatın yaradılmasının 142-ci
ildönümü ərəfəsində jurnalistlər üçün
tikilən ikinci binanın açılışını etdi. 17
mərtəbəli binada 255 jurnalist mənzillə
təmin olundu. Açılış mərasimində çıxış edən Prezident İlham Əliyev
bir daha bəyan etdi ki, mətbuat
nümayəndələrinə bu qayğı davamlıdır.
Tədbirdə, həmçinin jurnalistlər üçün
tikiləcək 3-cü binanın təməli qoyuldu.
Azərbaycan dövləti mətbuatımızın
inkişafındakı marağını ən müxtəlif
tədbirlərlə konkret və prinsipial
şəkildə ortaya qoyur. Ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun media, elektron və yazılı KİV formalaşıb, yüzlərlə
mətbu orqan sərbəst fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan müasir texnologiyaların
tətbiqində də öz sözünü deyir. İnternet
jurnalistikası da sürətlə inkişaf edir, söz
azadlığı tam təmin olunub. Müstəqil
KİV-in sayına görə Azərbaycan MDB
və Şərqi Avropa ölkələri arasında qabaqcıl mövqelərdən birini tutur.
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Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Azərbaycan milli
və professional musiqisinin banisi: 18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günü / Sərdar Fərəcov //
Xalq qəzeti.– 2020.– 18 sentyabr.– S.6; Gül, Ə. 18 sentyabr- Üzeyir Hacıbəyov günü:
Ulu öndər Heydər Əliyev
“Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir”, demişdi /
Ətrabə Gül // Xəzan.–2019.–
№ 4/22.– S.2-4; Müşfiq, Ş.
Azərbaycanda Milli Musiqi
Günü təntənəsi / Şahanə Müşfiq // 525-ci qəzet.–2019.– 20
sentyabr.– S.9.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2020/
sentyabr/717749(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/xezan/2019_4/iyulavqust/01(meqale).pdf
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Milli Musiqi Günü
1995
Sentyabr
ayının
18-də
Azərbaycan xalqının dahi oğlu, musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günüdür. XX əsrin 70-80-ci illərində
maestro Niyazinin təşəbbüsü ilə
həmişə bu gün dahi bəstəkarın anadan olduğu gün kimi respublikamızda xüsusi təntənə ilə qeyd edilirdi.
XX əsrin 90-cı illərində qarışıqlıq və hərc-mərclik vaxtında bu ənənə
də unuduldu. Unudulmaz Niyazinin təşəbbüsü 1995-ci ildə ulu öndər
Heydər Əliyevin dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi
ərəfəsində imzaladığı 18 sentyabr tarixinin Milli Musiqi Günü kimi qeyd
olunması haqqında Fərmanı ilə rəsmi
status aldı. Bu nəcib qərar bütün insanların, musiqisevərlərin ürəyincə oldu.
Ü.Hacıbəyli bəstəkar, alim, yazıçı, publisist və siyasi xadim kimi
çoxşaxəli fəaliyyəti ilə yanaşı, Şərqdə
ilk operanın banisi kimi də məşhurdur.
Məhz Ü.Hacıbəylinin fədakar əməyi
sayəsində Azərbaycan milli opera sənətinin tarixi “Leyli və Məcnun”
operası ilə başlandı. Bütün ömrü boyu
Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə
xidmət edən bu unudulmaz şəxsiyyət
300-dən çox xalq mahnısını nota salmış, marş, kantata, fantaziya, mahnı və
romanslar, kamera və xor əsərlərini yazmışdır. UNESCO-nun qərarı ilə Üzeyir
Hacıbəylinin 100, 110, 120 illik yubileyi beynəlxalq miqyasda keçirilmişdir.
Bu gün Azərbaycan musiqi-

si əsl çiçəklənmə dövrünü yaşayır.
Ölkəmizdə davamlı olaraq keçirilən
beynəlxalq musiqi festivalları, müxtəlif
müsabiqələr bütövlükdə, Azərbaycan
mədəniyyətinin, Azərbaycan musiqisinin daha geniş miqyasda təbliğinə
xidmət edir. Üzeyir Hacıbəyli həm
də Azərbaycan Dövlət himninin
müəllifi kimi tarixi bir hadisəyə imza
atmışdır. Bu gün Azərbaycan bayrağı məhz həmin himnin sədaları
altında dünyanın ən mötəbər salonlarında ucalır, səhərlərimiz, həmçinin, bütün tədbirlərimiz bu himnin sədaları ilə başlayır.
Ü.Hacıbəylinin kimliyi barəsində
düşünərkən Ümummilli lider Heydər
Əliyevin sözləri yada düşür: “Bir
azərbaycanlı, Azərbaycan Prezidenti
kimi fəxr edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə zəngin mədəniyyətə, zəngin
incəsənətə, peşəkar musiqiyə malikdir. Azərbaycanda peşəkar musiqinin
əsasını böyük Üzeyir Hacıbəyov qoyubdur”.
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Ədəbiyyat
Bayramova, Z. Sülhsevər
Azərbaycan dünyaya
nümunədir: 21- SentyabrBeynəlxalq Sülh Günüdür /
Zümrüd Bayramova // Səs.–
2018.– 21 sentyabr.– S.12;
Əmircanov, P. Beynəlxalq Sülh
Günündə Ermənistanın yeni
təxribatı / Paşa Əmircanov //
Xalq qəzeti.– 2020.– 22 sentyabr.– S.7; Nərimanoğlu, M.
Yüzillik müharibələr barışla sona çatsa da...: 21 Sentyabr Beynəlxalq Sülh Günüdür: Təcavüzkar Ermənistan
isə 1994-cü ildən bugünədək
BMT TŞ-nin qəbul etdiyi 4
qətnaməyə məhəl qoymur /
Məhəmməd Nərimanoğlu //
Azərbaycan.– 2019.– 21 sentyabr.– S. 7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2020/
sentyabr/718118(meqale).pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
sentyabr/672421.htm

Beynəlxalq Sülh Günü
1981
21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günüdür. BMT bu günü 1981-ci ildə
təsis edib. İlk sülh günü 1981-ci ilin
sentyabr ayında qeyd olunub. O vaxtdan Beynəlxalq Sülh Günü sentyabr ayının hər 3-cü çərşənbə axşamı qeyd edilirdi. Lakin 2001-ci ildə
Birləşmiş Krallıq tərəfindən təklif olunan qətnamə ilə 2002-ci ildə BMT sülh
günü üçün 21 sentyabr tarixini dəqiq
tarix kimi müəyyənləşdirib və bu tarixi ümumdünya atəşkəs günü elan edib.
Beynəlxalq
Sülh Günü BMTnin Nyu-Yorkdakı Baş Qərargahında
yerləşən “Sülh Zəngi”nin çalınması ilə başlayır. Yaponiya Parlamentinin hədiyyəsi olan bu zəngin
üzərində “Yaşasın Mütləq Dünya Sülhü” sözləri yazılıb. Elə 2007-ci ildə
BMT-nin Baş katibi Pan Gi Mun
həmin “Sülh Zəngi”ni çalaraq dünyanı bütün döyüş əməliyyatlarını,
ədavəti 24 saat ərzində dayandırmağa və bir dəqiqəlik sükuta çağırmışdır.
Bu tarixi gün insanların sülh
diləyini, əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq hüququnu və bəşəri dəyərləri
özündə təcəssüm etdirən bir gündür. Yer kürəsində insanların sülh
şəraitində yaşaması tərəqqipərvər
qüvvələrin birgə səylərindən daha çox
asılıdır. Azərbaycan hüquqi və demokratik dövlət olaraq sülhyaratma
əməliyyatlarında fəal iştirak etməklə
beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunub
saxlanmasına dəyərli töhfəsini verir.
BMT Baş Assambleyasının 12

noyabr 1984-cü ildə qəbul etdiyi Bəyannamədə xalqların sülh hüququnun qorunması bəyan edilmişdir. Bu tarixi sənəd sülhün təmin
edilməsinin zəruri olduğunu bir daha
təsdiq edir və hər bir dövlətin üzərinə
sülhün təmin edilməsi və qorunması
öhdəliyini qoyur. Bu günün əhəmiyyəti
çox böyükdür. Beynəlxalq sülh günü
BMT-nin 30 noyabr 1981-ci ildəki
qərarı ilə bütün dünyada qeyd olunur. Dünyanın 192 ölkəsi yekdil olaraq bu qərarın lehinə səs vermişdir.
1999-cu ildə rejissor Ceremi Cilli insan cəmiyyətinin əsas problemləri
və nisbətən təcili həll olunmalı olan
məsələlər barəsində “Peace one day”
yaratdı. Onun əsas cəhd etdiyi o idi ki,
heç olmasa ildə bircə gün bütün dünyada
insan zorakılığının baş verməsinin qarşısını alsın, atəşkəs olsun. “Peace one
day” çalışır ki, praktiki olaraq, 21 sentyabr tarixini qeyd edən, zorakılığa etiraz
edən, bütün dünyada sülhün lehinə olan
cəmiyyətin bütün sektorlarına rəhbərlik
də daxil olmaqla, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatına daxil olan bütün idarəedici
təşkilatları, regional və qeyri-hökümət
təşkilatlarını bu işə cəlb etsinlər.
21 sentyabr nəinki xalqlar arasında,
həmçinin ailələrdə, məktəblərdə köklü
zoraklığa qarşı mübarizənin əldə olunmasına nail olmaq üçün bir gündür. Bu
səbəbdən də 21 sentyabr bütün planet insanları üçün çox əhəmiyyətli bir gündür.
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Beynəlxalq Lal-Karlar Günü
1951
Hər il sentyabr ayının son bazar
günü Beynəlxalq Lal-Karlar Günü
kimi qeyd edilir. Həmin gün 1951ci ildə Lal-Karların Dünya Federasiyasının yaradılması şərəfinə təsis
edilib. Bu günün hədəfi karların
üzləşdikləri gündəlik problemlərlə bağlı cəmiyyətin məlumatlandırılmasıdır.
Planetdə 2500 dil mövcud olsa da, son
vaxtlar alimləri daha çox baxış və jestlərlə
olan ünsiyyət forması maraqlandırır.
Statistikaya görə, dünyada təxminən 650 milyon nəfər, başqa sözlə,
hər doqquz nəfərdən biri eşitmə
problemlərindən əziyyət çəkir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına
görə, onlardan təxminən 328 milyon
nəfəri, o cümlədən 32 milyon eşitmə
qabiliyyətini uşaq vaxtı itirənlərdir.
Eşitmə problemləri daha çox travma, xəstəlik və ya anadangəlmə çatışmazlıqlar
nəticəsində
yaranır.
1760-cı ildə rahib de Lepe Parisdə
lal-karlar üçün ilk məktəbin əsasını qoyub. O, mimikalarda danışıq üsulunun

İnternetdə
https://azertag.az/xeber/Sentyabrin_27_si_Beynelxalq_Karlar_Gunudur-1596325
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banisi, jest dilinin böyük tərəfdarı idi.
Lal-karların qapalı və ünsiyyətsiz
olduqları barədə deyilənlər həqiqətə
uyğun deyil. Halbuki lal-kar olmasına baxmayaraq, onlarca məşhurun
adlarını
sadalamaq
mümkündür. Məsələn, intibah dövrünün şairi Pyer de Ronsarı “fransız şairlərinin
şahzadəsi” adlandırırdılar, o həm də
gözəl qılıncoynadan və rəqqas idi.
Tarixdə başqa məşhurların da adı
var. Məsələn, fransız yazıçısı Viktor
Hüqo, bəstəkar Lüdviq van Bethoven,
italyan rəssamı Antonio Stanoli, fransız
heykəltəraşı Klod-Andre Desen, fransız filosofu və yazıçısı Jan Jak Russo
və başqalarının adlarını çəkmək olar.
Beynəlxalq Lal-Karlar Federasiyası
eşitmə pozğunluğundan əziyyət çəkən
insanların problemlərinə siyasətçilərin,
hakimiyyət nümayəndələri, kütləviinformasiya vasitələri işçilərinin və
ictimaiyyətin diqqətini yönəltmək üçün
müxtəlif tədbirlər keçirməyə çağırır.
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Ədəbiyyat
Bayramova, Z. 27 sentyabr
Beynəlxalq Türizm Günüdür
/ Zümrüd Bayramova // Səs.–
2019.– 27 sentyabr.– S.13;
Mükərrəmoğlu, M. 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür / Mehdi Mükərrəmoğlu
// Xalq qəzeti.– 2020.– 27
sentyabr.– S.7; Yusifli, R.
Məqsədəyönlü tədbirlər turizmin inkişafına müsbət təsirini
göstərir: 27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür / Ramiz Yusifli // Respublika.–
2020.– 27 sentyabr.– S.6.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2020/
sentyabr/719257(meqale).pdf
http://www.anl.az/
down/meqale/ses/2019/
sentyabr/673274(meqale).pdf

Ümumdünya Turizm Günü
1979
27 sentyabr Ümumdünya Turizm
Günüdür. 1925-ci ildən Cenevrədə
müxtəlif adlar altında fəaliyyət
göstərən Turizm təşkilatı 1970-ci il
27 sentyabr tarixdə Ümumdünya Turizm Təşkilatı kimi formalaşıb. 1979cu ildə Baş Qərargahı Madrid şəhərinə
köçən təşkilat 27 sentyabr – Ümumdünya Turizm Gününü təsis edib.
Zəngin mədəni-tarixi irsə, əlverişli
təbii şəraitə malik olan Azərbaycanda
turizm sektoru sürətlə inkişaf edir.
Dünya turizm təşkilatlarının məqsəd
və vəzifələri turizm sənayesini təşkil
edən təşkilat və şirkətlərin maraqlarını təmsil etmək və müdafiə etmək,
ölkənin iqtisadi yüksəliş problemlərinin
həllində onlara yardım etməkdir.
Ümumi xarakterli ilk təşkilat 1925ci ildə yaradılmış turizm təbliğininin
rəsmi assosiasiyalarının Beynəlxalq
Konqresidir. O, 1927-ci ildə rəsmi Turizm Təşkilatıarının Beynəlxalq Konqresi, 1930-cu ildə isə turizmin təşkili
və Təbliğininin Beynəlxalq İttifaqı adını almışdır. 1947-ci ildə ardıcıl olaraq
dəyişən sadalanmış turizm strukturlarının bazasında beynəlxalq qeyri-hökumət
təşkilatı - rəsmi turizm təşkilatlarının
Beynəlxalq İttifaqı (KTTBİ) təsis edilmişdir. 1969-cu ildə BMT Baş Assambleyasının qətnaməsinə əsasən
qeyri-hökumət təşkilatı BRTTİ-nin
hökumətlərarası Ümumdünya Turizm
Təşkilatına (ÜTT) çevrilməsinə səbəb
oldu. 1970-ci ilin sentyabr ayında
KTTBİ-nin fövqəladə Baş Assambleyasının iclasında (Meksika) bu ittifaqın
adının dəyişib hökumətlərarası turizm
təşkilatı - Ümumdünya Turizm Təşkilatı
(ÜTT) adı alması məsələsinə baxılmışdır. ÜTT-nin Nizamnaməsi 1970-ci il
sentyabr ayının 27-də qəbul edilmişdir.

1975-ci ildə Madrid şəhərində (İspaniya), Ümumdünya Turizm Təşkilatının
Birinci Baş Assambleyası keçirildi
və Robert Lonati Təşkilatın Baş Katibi seçildi. Həmin il rəsmən BMTnin beynəlxalq ixtisaslaşmış təşkilatı
- ÜTT-nin yaranması ili hesab edilir.
1980-ci ildə ildə keçirilmiş 2-ci Baş
Assambleyasında hər il sentyabr ayının 27-nin “Beynəlxalq Turizm Günü”
kimi qeyd olunması qərara alındı.
Azərbaycan Respublikasının Avropa ölkələri ilə əlaqəsi Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin başa çatması, neft hasilatının gəlirlərinin digər
sahələrlə istifadəsi avtomobil yollarının restruktizasiyası “Avropa-Asiya
dəhlizi” üçün TRASEKA proqramı
beynəlxalq turizmin inkişafına şərait
yaratmışdır. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ilin sentyabr ayında ÜTTnin Baş Assambleyasının XIV sessiyasının qərarı ilə bu təşkilatın tam
hüququlu üzvlüyünə qəbul edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin 2016cı il 1 sentyabr tarixində imzaladığı sərəncama əsasən “Dünya Turizm
Günü” ölkəmizdə “Turizm işçiləri
günü” kimi də qeyd olunur. Eləcə də, İlham Əliyevin 20 aprel 2018-ci il tarixli
“Mədəniyyət və turizm sahəsində dövlət
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” sərəncamına
əsasən Azərbaycan Dövlət Turizm
Agentliyinin yaradılması turizmlə bağlı
bütün proseslərə kompleks yanaşmanın
məntiqi nəticəsi kimi özünü göstərir.
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Azərbaycan Respublikasında Anım Günü
2020

Ermənistan Respublikasının ölkə-mizə qarşı 2020-ci il sentyabr ayının 27-dən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq,
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ali
Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə
Vətən müharibəsinə başlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və
ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə rəşadət
göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan
mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və
iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəylik nümayiş
etdirərək, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir.
Müzəffər Azərbaycan Ordusunun zəfər
yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatlara
əl ataraq, günahsız mülki insanları hədəfə al-

maqla
müharibə
cinayətləri
törətmişdir.
Vətən müharibəsində Silahlı Qüvvələrimizin
2904 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid olmuş, 10 nəfər
itkin düşmüş, min nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz yaralanaraq sağlamlığını itirmişdir. İşğal altında olan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin,
əsgər
və
zabitlərimizin,
qazilərimizin
qanı və canı bahasına azad olunmuşdur.
Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün
şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini
uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
döyüşmüş, Azərbaycan Bayrağını işğaldan azad
edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş
əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin
ehtiram əlaməti olaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 2
dekabr tarixli Sərancamı ilə hər il sentyabr ayının 27-nin Azərbaycan Respublikasında Anım
Günü kimi qeyd edilməsi qərara alınmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2020-ci il 3 dekabr tarixli Sərəncamı ilə
Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək
məqsədilə 2020-ci il dekabr ayının 4-də saat 12:00da ölkə ərazisində bir dəqiqəlik sükut elan edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 3 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 4 dekabr.– S.1.
Fərəcova, Z. Qəhrəmanlıq abidəsi - “Vətən müharibəsi - 44 gün”/ Zöhrə Fərəcova // Azərbaycan.– 2021.– 9 yanvar.– S.6.
Torpaq uğrunda ölən varsa, Vətəndir! // Xalq qəzeti.–2020.– 6 dekabr.– S.2.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/yanvar/737657.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2021/yanvar/737657.htm
https://mod.gov.az/az/news/veten-muharibesinde-sehid-olmus-herbi-qulluqcularin-siyahisi-36330.html
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İlk kitab çapı
1452
İlk kitab çapının əsasını Çin
sənətkarı Bi Şen qoymuşdur (10411048). Avropada Almaniya kitab çapının vətəni hesab edilir. Hərəkət
edən literlər, çap dəzgahı ilə kitab çapının həyata keçirilməsi alman xalqının XV yüzillikdə ən böyük nailiyyəti
hesab olunur. A.Zenefelder 1798ci ildə litoqrafiyanı kəşf edib, ingilis
U.Çörç 1822-ci ildə şriftyığan, 1867ci ildə isə rus P.P.Knyagininski avtomat şriftyığan maşın ixtira ediblər.
Mütaliyəyə
marağın
artması
əlyazma kitabların tədricən sıradan
çıxmasına və kitab çapının meydana gəlməsinə şərait yaratmışdır. VIII
əsrdə Koreyada, Çində, Yaponiyada kitab çapı ilə bağlı ilk axtarışlar başlasa da, yalnız 1440-cı ildə alman ixtiraçısı İohann Qutenberqin ixtirası kitab
tarixində yeni dövr açmışdır. Ksiloqrafiya üsulu ilə ilk çap kitabları XV
əsrin ikinci yarısında Qərbi Avropada meydana gəldi. Kitabın çap texno-

logiyası zaman keçdikcə təkmilləşərək
yeni kəşflər nəticəsində inkişaf etdi.
Qutenberqin 1452-ci ildə öz
mətbəəsində buraxdığı “Bibliya”dan 42
sətirlik bir hissə dünya tarixində ilk çap
nümunəsi sayılır. Qutenberqin ixtirası
İohann Faust adlı varlı bir tacirin marağına səbəb olmuşdur. O, Qutenberqə
kitab istehsalını genişləndirmək üçün
borc vermişdir. Lakin ixtiraçı mühəndis
bu borcu vaxtında qaytara bilmədiyinə
görə də tacir ona qarşı məhkəmə iddiası qaldırmışdır. Prosesi udan Faust
Qutenberqin bütün çap dəzgahlarını
müsadirə etdirmişdir. Sonra isə özü
mətbəə təşkil etmişdi. Qutenberq öz ixtirasının Avropada necə sürətlə yayıldığını, başqalarının bu işdən necə varlandığını kədərlə seyr etməli olmuş, maddi
ehtiyaclar içərisində vəfat etmişdir.
Müasir dövrdə çap işi görünməmiş
səviyyədə təkmilləşdirilmiş və poliqrafiya adlanan sənaye sahəsinə çevrilmişdir.

Ədəbiyyat
Allahverdiyev, B. Ümumi kitab tarixi: tədris metodik vəsait /B.Allahverdiyev; elmi red. İ.O.Vəliyev.–Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyat
poliqrafiya Birliyi, 2003.– 384 s.
Babullaoğlu, S. Kitab çap etmək həmişə mümkündür...: Amma kitabın yaranması həmişə mümkün deyil / Səlim Babullaoğlu; müsahibə apardı Y. Cəfərli
// Olaylar.–2013.– 27 noyabr.– S.15.
Kitab sənəti tarixdən bu günə // Mədəniyyət.–2015.– 16 sentyabr.– S. 14.
Qutenberq İohan // Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası: AKE / Azərb. Resp. Məd. və Turizm Naz; Azərb.Milli Kitabxanası; lay. rəh. Ə.Qarayev; baş
red.K.Tahirov; elmi red.A. Xələfov və b.– Bakı, 2015.– S.395.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2015/sentyabr/454785.htm
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Türkdilli Xalqların Həmrəyliyi Günü (03.10.2010)
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü (03.10.2009)
Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olundu (04.10.2020)
Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü (18.10.1991
Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu (20.10.2020)
Qubadlı rayonu işğaldan azad olundu (25.10.2020)

OKTYABR

ŞUŞA - 270 il

24 sentyabr23 oktyabr
Tərəzi bürcü
Nişanı havadır.
Veneranın
himayəsindədir.
Günəşin Tərəzi
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
yumşaq xasiyyətli,
parlaq zəkalı
olurlar.
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XVIII yüzillikdə Azərbaycanın paytaxt şəhərlərindən biri olan
Pənahabad-Şuşa tipik Azərbaycan şəhəri kimi formalaşmış işğal olunana qədərki bütün dövrlərdə öz tarixi simasını olduğu kimi qoruyub
saxlamışdır. Belə ki, yarandığı vaxtdan etibarən Şuşanın-Pənahabadın
əhalisi ancaq azərbaycanlılar idi. Şəhərdəki bütün məhəllələrin,
küçələrin, tarixi abidələrin, imarətlərin, bulaqların adları bu şəhəri
yaradan, onun aborigen əhalisi olan azərbaycanlılara məxsus idi.
Şəhər 17 məhəllədən ibarət idi. Hər bir məhəllənin öz məscidi, özbulağı, öz təndiri və öz hamamı vardı. Qarabağ xanlığının paytaxt
şəhərinə çevrilən Pənahabad - Şuşa sürətlə böyüdü və genişləndi.
Pənahabad-Şuşa şəhərinin üç qapısı vardı. Üçü də qədim Azərbaycan
ellərinə açılırdı: Gəncə qapısı, İrəvan qapısı, Ağoğlan qapısı. Şəhərdəki
bütün məhəllələrin adları da Azərbaycan xalqına məxsus idi: Çuxur
məhəllə, Qurdlar məhəlləsi, Culfalar məhəlləsi, Seyidli məhəlləsi, Quyular məhəlləsi, Hacı Yusifli məhəlləsi, Merdinli məhəlləsi, Qazançalı məhəlləsi, Çölqala məhəlləsi, Xanlıq (Ağadədəli) məhəlləsi, Saatlı məhəlləsi, Köçərli məhəlləsi, Mamayı məhəlləsi, Xoca Mərcanlı
məhəlləsi, Dəmirçi məhəlləsi, Hamam qabağı məhəllə, Təzə məhəllə və s.
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Milli Ədəbiyyat
Nasir, publisist, tərcüməçi Şamilov Seyfulla Əlioğlunun
(10.10.1902-25.12.1974) аnаdаn оlmаsının 120 illiyi.............................................643
Şair Baxışov Hafiz Həbib oğlunun (Hafiz Baxış) (15.10.1932-07.09.1989)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi........................................................................................644
Xalq şairi Xəlilov Xəlil Rza oğlunun (Xəlil Rza Ulutürk)
(21.10.1932-22.06.1994) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi...............................................645
Şair Rasizadə Hüseyn Abdulla oğlunun (Hüseyn Cavid)
(24.10.1882-05.12.1941) аnаdаn оlmаsının 140 illiyi.............................................646

Folklor
Aşıq Əfəndiyev Kamandar Həmid oğlunun (21.10.1932-25.10.2000)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi........................................................................................647

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Əməkdar incəsənət xadimi, heykəltəraş Abdullayeva Həyat
Həmdulla qızının (14.10.1912-21.04.2006) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi................648
Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Manafova Sara Məmmədağa qızının
(19.10.1932 –13.08.2007) anadan olmasının 90 illyi
Хаlq rəssаmı, Əməkdаr incəsənət хаdimi Əfqаnlı Bədurə Məlikağa qızının
(25.10.1912-07.05.2002) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi..............................................649

Musiqi. Opera. Balet
Xalq artisti, opera müğənnisi Ağalarov İdris Fərhad oğlunun
(20.10.1917-04.05.1975) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi.............................................650
Хаlq аrtisti, müğənni Ələkbərоvа Şövkət Feyzulla qızının
(20.10.1922-07.02.1993) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi.............................................651
İtalyan skripkaçısı, bəstəkar Paqanini Nikkolonun (27.10.1782-27.05.1840)
аnаdаn оlmаsının 240 illiyi
Xalq artisti, dirijor Abdullayev Rauf Cahanbəxş oğlunun
(29.10.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi...................................................................652
637

Teatr. Kino
Əməkdar incəsənət xadimi, teatr rejissoru Osmanov Bəhram
Məcid oğlunun (01.10.1962) anadan olmasının 60 illiyi.........................................653

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Allahverdiyev Namiq Müslüm oğlunun
(05.10.1967-09.07.1992) аnаdаn оlmаsının 55 illiyi...............................................654
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsədov Rəfael Əvəz oğlunun
(27.10.1952-12.11.1992) аnаdаn оlmаsının 70 illiyi................................................655

İkinci Qarabağ Müharibəsi şəhidləri
Mayor Hüseynov Nazim Yaqub oğlunun (01.10.1977-08.10.2020)
anadan olmasının 45 illiyi........................................................................................656
Leytenant Məmmədov Elvin Etibar oğlunun (01.10.1997-01.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................656
Əsgər Dəmirçiyev Tural Rəfail oğlunun (01.10.1992-05.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................657
Gizir Nəhmətov Vüsal Üzeyir oğlunun (02.10.1987-04.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................657
Əsgər Məmmədov Elvin Mahmud oğlunun (03.10.1992-15.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................658
Kapitan Zeynalov Tural Ruslan oğlunun (04.10.1987-11.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................658
Əsgər Rəsulov Xəzər Mail oğlunun (07.10.1987-15.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................659
MAHHXHQ kiçik çavuş Hüseynov Anar Hüseyn oğlunun
(08.10.1982-28.09.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................659
MAHHXHQ Əsgər İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlunun (08.10.1992-2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................660
Baş leytenant Məcidzadə Teymur Tehran oğlunun (10.10.1992-09.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................660
Əsgər Kərimli İsmayıl Ceyhun oğlunun (10.10.1997-04.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................661
MAHHXHQ əsgər Qənbərzadə Heydər Ağahüseyn oğlunun
(10.10.1997-09.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................661
Əsgər Qumaşov Anar Saleh oğlunun (10.10.1997-20.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................662
MAHHXHQ kiçik çavuş Yusifli Özal İdris oğlunun (11.10.1992-10.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................662
638

Əsgər Budaqov Yusif Ramiq oğlunun (11.10.1997-20.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................663
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Emin Fazil oğlunun
(11.10.1997-02.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................663
Gizir İsmayılov Novruz Nürəddin oğlunun (13.10.1987-01.11.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................664
MAHHXHQ çavuş İsgəndərov Niyazi Şahvələd oğlunun
(13.10.1982-08.10.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................664
Gizir Ələsgərli İlkin Bəkir oğlunun (14.10.1992-30.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................665
Gizir Həsənov Səddam Aydın oğlunun (15.10.1992-17.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................665
MAHHXHQ Əsgər Novruzlu Pərviz Qorxmaz oğlunun
(15.10.1997-09.11.2020) anadan olmasının 25 illiyi................................................666
Mayor Kəlbalıyev Səyavuş Hümbət oğlunun (16.10.1987-29.09.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................666
MAHHXHQ kiçik çavuş İbrahimov İsrafil Zülfüqar oğlunun
(16.10.1997-26.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................667
Əsgər Əzimov Saatmirzə Feyruz oğlunun (16.10.1997-17.12.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................667
Leytenant Əhmədli Şahid Gülməmməd oğlunun
(17.10.1992-12.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................668
Gizir Abdurahmanlı Sübhan Mahir oğlunun (18.10.1992-02.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................668
Əsgər Hacıyev Murad Eynulla oğlunun (18.10.1997-13.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................669
MAHHXHQ Əsgər Quliyev Elçin Rövşən oğlunun
(18.10.1992-01.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................669
Leytenant Hüseynov Mətin Ramiz oğlunun (20.10.1997-09.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................670
Əsgər Həmidli Cavanşir Namik oğlunun (20.10.1997-07.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................670
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Elnur Xurşud oğlunun
(21.10.1982-26.10.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................671
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Səbuhi Şakir oğlunun
(21.10.1982-30.09.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................671
Əsgər Əliyev Bəhruz Elman oğlunun (24.10.1997-28.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi........................................................................................672
639

Kiçik Gizir Məmmədov Anar Zəhəddin oğlunun (25.10.1992-17.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................672
Əsgər Həsənov Məharət Ramil oğlunun (25.10.1987-15.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi........................................................................................673
MAHHXHQ Əsgər Süleymanov Azər Haqverdi oğlunun
(26.10.1982-12.10.2020) anadan olmasının 40 illiyi...............................................673
MAHHXHQ Əsgər Əliyev Pərvin Vüqar oğlunun
(15.10.1997-27.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................674
MAHHXHQ çavuş Fətəliyev Emil Mayis oğlunun
(30.10.1992-22.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi...............................................674
Əsgər Hümbətov Emil Tərlan oğlunun (30.10.1992-11.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi........................................................................................675

Siyasət. Hərbi iş
Dövlət xadimi Qayıbov İsmət İsmayıl oğlunun (08.10.1942-20.11.1991)
аnаdаn оlmаsının 80 illiyi........................................................................................676
İctimai xadim, 1-ci dərəcəli müşavir-diplomat Abutalıbov Ramiz
Abutalıboğlunun (27.10.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi.......................................677

Tarix
AMEA-nın müxbir üzvü, tarixçi, professor Qasımlı Musa
Cəfər oğlunun (28.10.1957) anadan olmasının 65 illiyi...........................................678
Professor Məmmədov Süleyman Abbas oğlunun
(30.10.1932-30.06.2018) аnаdаn оlmаsının 90 illiyi

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Quluzadə Mirzəağa
Yüzbaşı oğlunun (25.10.1907-12.12.1979) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi

Coğrafiya. Geologiya
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru Bünyatzadə Ziya
Əli oğlunun (25.10.1937-22.10.1997) anadan olmasının 85 illiyi

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
Riyaziyyatçı, professor Əhmədov Qoşqar Teymur oğlunun
(24.10.1917-13.02.1975) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi

640

Texnika. Mühəndis işi
Akademik Cəlilov Qurban Nizaməddin oğlunun anadan olmasının
(27.10.1927-01.10.2000) 95 illiyi............................................................................679

Kimya. Biologiya. Tibb
Akademik Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlunun (05.10.1952)
аnаdаn оlmаsının 70 illiyi........................................................................................680
AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, oftalmoloq
Musabəyova Umnisə Süleyman qızının (09.10.1902-15.11.1974)
аnаdаn оlmаsının 120 illiyi
Akademik Həsənov Hüseyn Heydər oğlunun (19.10.1932-18.07.1995)
anadan olmasının 90 illiyi........................................................................................681
Tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar həkim, Əməkdar elm xadimi
Eyvazov Bahadır Əsgər oğlunun (26.10.1907-1998) anadan olmasının 115 illiyi

Digər tarixi hadisələr
Beynəlxalq Musiqi Günü (01.10.1975)
Bеynəlxalq Ahıllar Günü (01.10.1992)
Prоkurоrluq İşçiləri Günü (01.10.1998)
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq qanunla
Azərbaycan Respublikası YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin
qorunması haqqında” Konvensiyasına (17 oktyabr 2003) qoşulub (02.10.2006)
Gəncədə Nizami Gəncəvinin xatirə muzeyi açılıb (02.10.1982)
Beynəlxalq Qeyri-Zorakılıq Günü (02.10.2007)
Türkdilli Xalqların Həmrəyliyi Günü (03.10.2010)
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü (03.10.2009).............................................682
Beynəlxalq Heyvanları Müdafiə Günü (04.10.1931)
“Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının yaradılması haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Fərman imzalamışdır (04.10.2021)
Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olundu (04.10.2020)................................................683
Gəncə terroru (04, 05, 08, 11, 17 oktyabr 2020)......................................................684
Bərdə terroru (05, 27, 28 oktyabr 2020)....................................................................685
Beynəlxalq Müəllimlər Günü (05.10.1966)
Milli Televiziya və Radio Şurası yaradılmışdır (05.10.2002)
Tərtər rayonunun Madagiz kəndinin Suqovuşan kəndi adlandırılması
haqqında qanun qəbul edilmisdir (06.10.2020)
Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü (5-6.10.1993)
Ümumdünya Yaşayış Yerini Qoruma Günü (06.10.1979)
641

Ümumdünya Poçt Günü (09.10.1969)
Bakı şəhərində “Azadlıq” meydanında Azərbaycan Milli Ordusunun ilk
hərbi paradı keçirilib (09.10.1992)...........................................................................686
Yanğınsöndürənlərin peşə bayramı günü (10.10.2002)
Azərbaycanda “Space” televiziya kanalı yayıma başlamışdır (12.10.1997)
Dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı günü (13.10.2005)
Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Qorunma Günü (13.10.2009)
Füzuli rayonu işğaldan azad olundu (17.10.2020)...................................................687
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü (17.10.1992)
Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü (18.10.1991).................................................688
Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu (20.10.2020)...............................................689
Energetiklər günü (20.10.2004)
Beynəlxalq Kulinariya Günü (20.10.2007)
Ümumdünya Statistika Günü (20.10.2010)
Qubadlı rayonu işğaldan azad olundu (25.10.2020).................................................690
Rusiyada Böyük Oktyabr Sosialist inqilabı qələbə çalmışdır (25.10.1917)
Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı kəndi adlandırılması haqqında
qanun qəbul edilmişdir (27.10.2020)
Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının xatirə günü (30.10.1974)...................691
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Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri /S.Şamilov;
[red. R.Şamilova]. ‒ Bakı:
Gənclik, 1974. ‒ 211, [5] s.;
Laçın /S.Ə.Şamilov; [red.
G. Həsənzadə]. ‒ Bakı:
Uşaqgəncnəşr, 1956. ‒ 176,
[3] s.; İşıq və zülmət /tərt. ed.
S.Şamilov; red. Y.Məmmədov.
‒ Bakı: Uşaqgəncnəşr,
1959. ‒ 203, [4] s.; Seyfulla Əli oğlu Şamilov //
Rüstəmov, F. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı: [dərslik] /
Fərrux Rüstəmov; elmi red.
H.Əhmədov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Naz., Azərb.
Dövlət Pedaqoji Un-ti. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2016. ‒ S.37.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Seyfulla_Şamilov

Seyfulla Şamilov
1902-1974
Seyfulla Əli oğlu Şamilov 1902ci ilin oktyabr ayının 10-da Qazax
qəzasının Tatlı kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti
qurulandan sonra komsomol sıralarına
qəbul olunmuş, 1921-1925-ci illərdə Bakıda Partiya Məktəbində təhsil almışdır.
Gənclik illərindən ədəbiyyata meyl
göstərmiş, Bakıda təhsil aldığı illərdə
“Azərbaycan füqərası”, “Kommunist”
qəzetlərində, “Maarif işçisi”, “Yeni
məktəb”, “Füqəra füyuzatı”, “İnqilab
və mədəniyyət” jurnallarında hekayə,
oçerk və məqalələrlə çıxış etmişdir.
Onun 1925-ci ildə nəşr edilmiş “Leninin pedaqoji üsulları” adlı kitabı
ali məktəblərdə dərslik kimi istifadə
olunmuş və 1930-cu ilə kimi bu kitab nəşr edilmişdir. 1932-ci ildə isə
hekayə və oçerklərdən ibarət “Laçın”
adlı kitabı işıq üzü görmüşdür. O, uzun
müddət Xalq Maarif Komissarlığında, eləcə də Gəncə maarif şöbəsində
çalışaraq Azərbaycanda savadsızlığın ləğvi uğrunda mübarizə aparanların ön cərgəsində olmuşdur. Həmin
illərdə “İlk addımlar” adlı bir toplusu
nəşr edilmişdir. Burada ədibin müxtəlif
janrda yazdığı əsərləri toplanmışdır.
1931-1933-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda kafedra
müdiri, eyni zamanda “Kommunist”
qəzetində redaktor müavini, “Gənc
işçi” qəzetində məsul redaktor, 1932ci ildə Azərbaycan Proletar Yazıçılar Birliyi təşkilat komitəsinin sədri,
1936-cı ildə Azərbaycan Yazıçılar Bir-

Nasir
liyinin sədri, “İnqilab və mədəniyyət”
jurnalında,
1936-1937-ci
illərdə
“Ədəbiyyat” qəzetində məsul redaktor,
1955-1962-ci illərdə “Uşaqgəncnəşr”də
baş redaktor vəzifələrində çalışmışdır.
Repressiya həyatı Seyfulla Şamilovun da həyatından yan keçməmiş,
1938-ci ilin fevralında Azərbaycan
KP Mərkəzi Komitəsinə çağırılmış
və oradaca həbs edilmişdir. O, 16
ay təkadamlıq kamerada qaldıqdan
sonra sürgünə göndərilmiş və 18 illik ağır sürgünlük həyatı yaşamışdır.
Görkəmli ədib 1955-ci ildə
bəraət aldıqdan sonra yenidən əlinə
qələm almış, hekayələr yazmış və
neçə-neçə kitablar çap etdirmişdir.
Gözəl hekayələr ustası olan Seyfulla Şamilov bədii tərcümə ilə
də məşğul olmuşdur. O, Hötenin “Gənc Verterin iztirabları”, Rabindranat
Taqorun
hekayələrini,
Əhməd Abbasın “Hindistan oğlu”,
“Sabah bizimdir” və digər əsərləri
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
Seyfulla Şamilov həm nasir, həm
də pedaqoq və mətbuat işçisi kimi
həmişə səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.
Fəaliyyətinə görə “Şərəf nişanı” ordeni və Mədəniyyət Nazirliyinin “Əlaçı
işçi” fəxri medalı ilə təltif olunmuşdur.
Seyfulla Şamilov 1974-cü il dekabrın 25-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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illiyi

Ədəbiyyat

Hafiz Baxış
1932-1989
Hafiz Həbib oğlu Baxışov (Hafiz Baxış) 1932-ci il oktyabr ayının 15-də Zəngəzur mahalının Qafan
bölgəsinin Yuxarı
Gilətağ
kəndində, müəllim ailəsində аnаdаn
оlmuşdur. 1950-ci ildə Şəhərcik
kəndində orta məktəbi bitirmişdir.
1950-1952-ci illərdə Qovşud kəndində ibtidai sinif müəllimi işləmişdir.
1952-1956-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Teatr İnstitutunun teatr və kino
aktyorluğu fakültəsində təhsil almışdır.
Tələbə ikən 1954-cü ildə Azərbaycan
diviziyasında (hərbi hissədə) bədii
özfəaliyyət dərnəyinin rəhbəri olmuşdur. 1956-1961-cı illərdə Sumqayıt şəhərində tərbiyəçi, Pionerlər Evinin və Mədəniyyət Sarayının direktoru
vəzifəsində çalışmışdır. 1961-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində rejissor
köməkçisi, rejissor, yüksək dərəcəli rejissor vəzifələrində işləmişdir. Şairin
“Samur-Dəvəçi kanalına” adlı ilk şeiri 1957-ci ildə “Sosialist Sumqayıtı”
qəzetində, “Zirvə” adlı ilk poeması isə
“Azərbaycan” jurnalının 1968-ci il 2-ci
sayında çap olunmuşdur. O, altı poema

Şair
qələmə alsa da, lirik şair kimi tanınmışdır. Nəğməkar şairin sadə, ürəyəyatan
sözləri bəstəkarların diqqətini cəlb etmiş, iyirmidən çox şeirinə görkəmli
bəstəkarlarımız Cahangir Cahangirov, Ələkbər Tağıyev, Emin Sabitoğlu,
Cavanşir Quliyev və başqaları musiqi
bəstələmişdir. Onun “Azərbaycan oğluyam”, “Eşqimi sönməyə qoymaram”,
“Dağlar üçün darıxmışam”, “Mənim
dünyam” və s. sözlərinə bəstələnmiş
mahnılar bu gün də dillər əzbəridir.
Hafiz Baxış 57 illik ömrünü
vətəninin torpağına, təbiətinə, insanlarına olan sevgisini şeirlərinə köçürmüşdür. Onun 1980-ci ildə “Azərbaycan oğluyam”, 1983-cü ildə “Sona bülbüllər”,
1989-cu ildə “Eşqimi sönməyə qoymaram”, 2001-ci ildə “Dağlar üçün
darıxmışam”, 2002-ci ildə “Bu torpağa bağlıyam” kitabları çapdan çıxmış, haqqında məqalələr yazılmışdır.
Hafiz Baxışov 1989-cu il sentyabr
ayının 7-də ürək tutmasından vəfat etmiş və Bakı şəhərində dəfn edilmişdir.

Ana layla deyir /Hafiz Baxış. ‒ Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2012. ‒ 296 s.
Bu torpağa bağlıyam: nəğmələr, şeirlər və poemalar /Hafiz Baxış. ‒ Bakı: İqtisad Universiteti, 2002. ‒ 224 s.
Dağlar üçün darıxmışam: şeirlər /Hafiz Baxış. ‒ Bakı: Şirvannəşr, 2001. ‒ 132 s.
Eşqimi sönməyə qoymaram: şeirlər və poemalar /Hafiz Baxış. ‒ Bakı: Yazıçı, 1989. ‒ 86 s.
Abbaslı, T. Hafiz Baxış: misraları, kadrları, insanlığı, dost-yoldaşlığı, naxış-naxış... /T.Abbaslı //Mədəniyyət. ‒ 2014. ‒ 15 oktyabr. ‒ S.13.
“Amansızdır zaman, dağlar!..”: nəğməkar şair Hafiz Baxış //Azadlıq. ‒ 2013. ‒ 6 iyun. ‒ S.14.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Hafiz_Baxış
http://epistolyar.musigi-dunya.az/yazichilar/hafiz_bahish.html
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90
Xəlil Rza Ulutürk
illiyi 1932-1994

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə /
Xəlil Rza Ulutürk. ‒ Bakı:
Şərq-Qərb, 2005; Seçilmiş
əsərləri: şeir və poemalar /Xəlil
Rza Ulutürk. ‒ Bakı: Təhsil,
2012. ‒ 559 s.; Seçilmiş əsərləri
/Xəlil Rza Ulutürk. ‒ Bakı:
[s.n.], 2014. ‒ 607 s.; O gün
gələcək: [poemalar, dastançalar] /Xəlil Rza Ulutürk; tərt. ed.
F.Ulutürk; red. Z.Şahsevənli;
[dizayner K. İbrahimov]. ‒
Bakı: Elm və təhsil, 2020. ‒
565, [3] s.; Dünyaya pəncərə:
[Dünya xalqları poeziyasından tərcümələr] /tərt. və tərc.
Xəlil Rza. ‒ Bakı: Maarif,
1984. ‒ 302 s.; Turan çələngi
/Xəlil Rza Ulutürk. ‒ Bakı:
Elm, 1992. ‒ 792 s.; Xəlil Rza
Ulutürk xatirələrdə /tərt. ed.:
F.Ulutürk, Y.Məmmədəliyev;
red. Z.Şahsevənli. Bakı: Elm və
təhsil, 2020. ‒ 618, [2] s.;
Muradoğlu, N. Xəlil Rza
Ulutürkün poeziyasında
vətəndaşlıq düşüncəsi /Nizami
Muradoğlu //Kredo. ‒ 2018. ‒
28 dekabr. ‒ S.12.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Xəlil_Rza_Ulutürk

Xəlil Rza oğlu Xəlilov (Xəlil Rza Ulutürk) 1932-ci il oktyabr ayının 21-də Salyan rayonunun Pirəbbə (kənd indi Neftçala rayonuna daxildir) kəndində anadan
olmuşdur. 2 saylı Salyan şəhər orta
məktəbini bitirdikdən sonra, 1949-cu ildə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsinin jurnalistika şöbəsinə daxil olmuşdur. 1954-cü
ildə universiteti bitirən Xəlil Rza əmək
fəaliyyətinə “Azərbaycan qadını” jurnalı redaksiyasında başlamışdır. “Kitab” adlı
ilk şeiri 1948-ci ildə “Azərbaycan pioneri” qəzetində dərc olunan Xəlil Rza 19551957-ci illərdə bir sıra məqalə və şeirləri
ilə daim dövri mətbuatda çap olunmuşdur.
1957-ci ildə ilk şeirlər toplusu “Bahar gəlir”
adlı kitabı nəşr olunmuşdur. Həmin ilin avqust ayında Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı (indiki AYB) onu Moskvaya, M.Qorki
adına Dünya Ədəbiyyat İnstitutu nəzdində
olan ikiillik Ali Ədəbiyyat kurslarına
göndərmişdir. 1954-cü ildən Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü seçilmişdir.
1959-cu ildə Bakıya qayıdan şair
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
(indiki APU) aspiranturasında təhsilini davam etdirmiş, 1963-cü ildə “Müharibədən
sonrakı Azərbaycan sovet ədəbiyyatında
poema janrı (1945-1950)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. Bir müddət sonra Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutuna dəvət olunmuş, elmi-tədqiqat
işini davam etdirərək, 1985-ci ildə “Maqsud Şeyxzadənin bədii yaradıcılığı və
Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin aktual problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1984cü ildə şairin “Ömürdən uzun gecələr”
adlı kitabı və SSRİ xalqlarının dillərindən
tərcümə edilmiş poetik əsərlərdən ibarət

Şair
“Qardaşlıq çələngi” toplusu ictimaiyyət
tərəfindən
rəğbətlə
qarşılanmışdır.
40 illik ədəbi-bədii yaradıcılığı
dövründə öz əsərlərini “Xəlil Xəlilov”,
“Xəlil Xəlilbəyli”, “Xəlil Odsevər”, “Xəlil
Rza”, “Xəlil Rza Ulutürk” təxəllüsləri ilə
çap etdirmişdir. 80-ci illərin sonlarında
xalq azadlıq hərəkatının vüsət aldığı zaman Xəlil Rza bütün varlığı ilə bu hərəkata
qoşulmuş, hər yerdə rus şovinist siyasətini,
Dağlıq Qarabağ torpağına təcavüz edən
erməni daşnaklarını odlu-alovlu çıxışları ilə
ifşa etmişdir. O, “şübhəli şəxs” kimi təqib
olunmuş, 1990-cı il yanvarın 26-da keçmiş
SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi əməkdaşları
tərəfindən həbs edilərək Moskvaya – Lefortovo həbsxanasına göndərilmişdir.
1990-cı il oktyabrın 9-da Bakıya gətirilmiş,
bir ay davam edən məhkəmə prosesindən
sonra azadlığa buraxılmışdır. 1986-cı
ildə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə görə ona “Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adı verilmişdir. Şair 1991-ci ildə M.F.Axundov adına
ədəbi mükafatı və “Türk milləti mükafatı”
laureatı fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
1992-ci ildə “Xalq şairi” fəxri adını almışdır.
Xəlil Rza Ulutürk 1994-cü il
iyun ayının 22-də vəfat etmiş, I
Fəxri
Xiyabanda
dəfn
edilmişdir.
Azərbaycan
xalqının
milli
mübarizəsində xüsusi xidmətlərinə görə
Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürk (ölümündən
sonra) “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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Milli ədəbiyyat
140 Hüseyn Cavid
illiyi 1882-1941
24

Ədəbiyyat
Əsərləri: 5 cilddə /H.Cavid;
tərt. T.Cavid. ‒ Bakı: Lider, 2005. ‒ 351 s.; Seçilmiş
əsərləri /H.Cavid. ‒ Bakı: Çaşıoğlu, 2004. ‒ 640 s.; Cəfər,
M. Hüseyn Cavid: [monoqrafiya] /Məmməd Cəfər; tərtibçi
və ön söz. müəl. G.Babaxanlı;
[nəşrə hazırl. C.Cəfərov]; elmi
red.: İ.Həbibbəyli, T.Kərimli;
AMEA, Hüseyn Cavidin
Ev Muzeyi. ‒ Bakı: [Elm və
təhsil], 2019. ‒ 298, [2] s.;
Vəliyeva, S. Hüseyn Cavid
və müasirləri. ‒ Bakı: Zərdabi
Nəşr, 2020. ‒188, [4] s.;
Camalov, K. Hüseyn Cavid yaradıcılığı: vətən eşqilə
yoğrulmuş misralar /Kamal Camalov //525-ci qəzet.
‒ 2020. ‒ 17 oktyabr. ‒
S.19.; Джафар, М. Гусейн
Джавид: [монография] /
Мамед Джафар; сост. и
авт. предисл. Г.Бабаханлы;
науч. ред.: И.Габиббейли,
Т.Керимли; [подгот. к печати
Дж. Джафаров]; НАНА, ДомМузей Гусейна Джавида. ‒
Баку: [Elm və təhsil], 2019. ‒
270, [2] с.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Hüseyn_Cavid
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Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadə (Hüseyn Cavid) 1882-ci oktyabr ayının 24də Naxçıvanın Kəngərli rayonunun
Şahtaxtı kəndində, ruhani ailəsində doğulmuşdur. İlk təhsilini mollaxanada almış, 5 il ərzində ilahiyyat elmini, fars,
ərəb dillərini öyrənmiş, 14 yaşında ikən
XIX əsrin görkəmli maarifçilərindən
olan Məhəmmədtağı Sidqinin təşkil etdiyi “Məktəbi-tərbiyə”də orta təhsil almışdır. 1898-ci ildə burada təhsilini başa vuraraq Təbrizdəki “Talibiyyə” mədrəsəsində
təhsilini davam etdirmişdir. 1909-cu
ildə Türkiyədə İstanbul Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirmişdir. Naxçıvanda, sonra Gəncə və Tiflisdə, 1915ci ildən isə Bakıda müəllimlik etmişdir.
Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirən sənətkarlardandır. O, XX əsr
Azərbaycan mütərəqqi romantizminin
banilərindən biri olmuşdur. Hüseyn Cavid
sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir.
O, lirik şeirlərin, lirik-epik, epik poemaların, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk
mənzum faciə və dramların müəllifidir.
1913-cü ildə “Keçmiş günlər” adlı ilk
şeir kitabı çap olunmuşdur. Onun fəlsəfi
və tarixi faciələri, ailə-məişət dramları üslub, yazı ədası, forma yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaratdığı kimi,
milli teatr mədəniyyətinin inkişafına da
qüvvətli təsir göstərmiş, “Cavid teatrı”
kimi səciyyələndirilmişdir. “Şeyx Sənan”
(1914), “İblis” (1918) mənzum faciələri
onun yaradıcılığında mühüm yer tutmuşdur. Hüseyn Cavid daha çox dramatuq
kimi tanınmışdır. “Peyğəmbər” (1922),
“Topal Teymur” (1925), “Səyavuş”
(1933), “Xəyyam” (1935) tarixi dramlarını 1920-1930-cu illərdə yazmışdır. Sovetlər Birliyində totalitarizmin

Şair-dramaturq
dəhşətli dövründə Hüseyn Cavid sosializmin “nailiyyətlər”indən yazmağı özünə
rəva bilməmiş, Stalini, Azərbaycan ağalarını mədh etməkdən qətiyyətlə boyun qaçırmışdır. Ona görə də bu mətin
şəxsiyyət Sibir buzlaqlarına - Maqadana sürgün edilmiş və 5 dekabr 1941-ci
ildə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində həlak olmuşdur.
Şairin xatirəsi xalqımız tərəfindən
həmişə əziz tutulmuş, onun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar 1982-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
himayəsi ilə cənazəsinin qalıqları İrkutskdan Naxçıvana gətirilərək ev-muzeyinin
yaxınlığında dəfn edilmiş, 1996-cı ildə
qəbri üzərində möhtəşəm memarlıq-xatirə
kompleksi “Hüseyn Cavid məqbərəsi”
ucaldılmışdır. Adına məktəblər, küçələr verilmişdir. Bakı şəhərində abidəsi var. Hüseyn Cavidin həyat və fəaliyyətini, zəngin
irsini əbədiləşdirmək və təbliğ etmək
məqsədi ilə ev-muzeyinin yaradılması ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 21
iyul 1981-ci ildə Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin “Hüseyn
Cavidin anadan olmasının 100 illiyi haqqında” qəbul etdiyi qərarda nəzərdə tutulmuşdu. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 10 iyul 1995-ci ildə 160 saylı qərarına əsasən Bakıda Hüseyn Cavidin
1920-1937-ci illərdə yaşadığı evdə muzeyi “Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi” yaradıldı
və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyinə verildi. 24 oktyabr 2002-ci il
tarixində, Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyi günündə, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəxsən iştirakı ilə muzeyinin rəsmi açılış mərasimi
keçirilmiş, ekspozisiyaları geniş tamaşaçı auditoriyasına nümayiş etdirilmişdir.
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Folklor
90
Aşıq Kamandar
illiyi 1932-2000
21

Ədəbiyyat
Borçalı laylası: şeirlər /Aşıq
Kamandar. ‒ Bakı: Yazıçı,
1989. ‒ 142 s.; Xan Kamandar /tərt. M.Nəbioğlu. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2012. ‒ 396 s.;
İlməzli, İ. Kamandar aləminə
səyahət /İ.İlməzli. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2014. ‒ 143
s.; Əliyev, İ. Ustad aşıq Kamandar Əfəndiyevin doğma
kəndində büstü və ev-muzeyi
açılmışdır /İ.Əliyev //Ozan
dünyası. ‒ 2013. ‒ № 3. ‒ S.
9‒10; İlməzli, İ. “Mən ellər
aşığı Xan Kamandaram”: Aşıq
Kamandarın şeir yaradıcılığı
barədə düşüncələr /İ.İlməzli //
Kaspi. ‒ 2015. ‒ 2-4 may. ‒ S.
20; Nəbioğlu, M. Sənət mülkünün xan Kamandarı /Musa
Nəbioğlu //Ədalət. ‒ 2017. ‒
10 oktyabr. ‒ S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Aşıq_Kamandar
https://medeniyyet.az/page/
news/55364/Marneulideasiq-Kamandar-Efendiyevinevmuzeyi-esasli-temir-olunur.
html?lang=az

Kamandar Həmid oğlu Əfəndiyev
(Aşıq Kamandar) 1932-ci il oktyabr
ayının 21-də Gürcüstanın Borçalı mahalının Sarvan (indiki Marneuli) rayonunun Kürüstü Kəpənəkçi kəndində
anadan olmuşdur. Ömrünün erkən yaşlarından saz çalıb, oxumağa hədsiz maraq göstərən Kamandar 1959-cu ildə
Bakıda Azərbaycan aşıqlarının IV qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.
Aşıq Kamandar həmişə yorulmadan öz
üzərində işləmiş, aşıq sənətinin ən incə
sahələrinə yaradıcı bir tədqiqatçı kimi
yollar axtarmışdır. Böyük zəhmətdən
sonra Kamandar Həmid oğlu ozan
aşıq sənətində yaradıcı aşıq-şair kimi
püxtələşməyə başlamışdır. Dillər
əzbəri olan qoşma və gəraylıları, divanı və təcnisləri, müxəmməsləri ona böyük şöhrət qazandırmışdır. Ötən əsrin
70-ci illərindən başlayaraq, Aşıq Kamandarın bu qoşma və təcnisləri Gürcüstan radiosu ilə yanaşı, Azərbaycan
radio və televiziya verilişlərində də
səslənməyə başlamışdır.
1989-cu ildə “Yazıçı” nəşriyyatı
tərəfindən ilk “Borçalı laylası” adlı
şeirlər kitabı işıq üzü görmüşdür. Aşıq
el sənətinə bütün varlığı ilə bağlı olan,
Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetirdiyi görkəmli filosoflardan biri – əslən
Borçalıdan olan müdrik alimimiz Camal Mustafayev bu kitaba yazdığı ön
sözdə qeyd edir: “Kamandarın zəngin
sənətində saz, səs, söz vəhdət təşkil edir.
“Borçalı laylası”nı oxuyanda bir daha
yəqin edirsən ki, o, Borçalı yaylaqlarının bulağından su içib bəhrələnmişdir.
Bu dağ bulaqlarının saflığını və sağlamlığını öz misralarına hopdura bil-

Aşıq-şair
mişdir”. Ustad aşığın yazmış olduğu
şeirlərin hamısından xalq ruhu, xalq
nəfəsi və ozan-aşıq sənətkarlığı duyulur. Şair Kamandarın şeirlərinin dadlı
və duzlu olması, Azərbaycan poeziyasının məğrurluğundan, dilə yatımlığından şairin xəbərdar olduğunu və “Sazaşıq-söz” dünyamızın inkişafında
Borçalı aşıq, saz-söz məktəbinin rolunu bir daha təsdiqləyir. İstər Gürcüstanda, Borçalıda, istərsə də Azərbaycanda
və eləcə də Türkiyə və İranda Kamandar sənətinin vurğunlarının sayı-hesabı
yoxdur. Onun ölməz yaradıcılığı haqqında alimlər, sənətşünaslar, pedaqoqlar, müğənni və xanəndələr, musiqiçi və
heykəltəraşlar ürəkaçan sözlər demişlər.
Aşığın 2004-cü ildə “Bənövşə”
və 2008-ci ildə “Mən ellər Aşığı Xan Kamandaram” adlı kitabları çapdan çıxmışdır.
Aşıq Kamandar 1984-cü ildə
Azərbaycanın “Əməkdar mədəniyyət
işçisi” adına, 1999-cu ildə isə Gürcüstanın yüksək mükafatı olan “Şərəf”
ordeninə layiq görülmüşdür. 2012ci ildə sənətkarın 80 illik yubileyi
Tbilisidə və Bakıda dövlət səviyyəsində
qeyd edilmiş, elə həmin ildə aşığın evmuzeyi yaradılmış və 2013-cü ildə
onun qarşısında büstü qoyulmuşdur.
Aşıq Kamandar Əfəndiyev 2000-ci
il oktyabr ayının 25-də doğma kəndi
Kürüstü Kəpənəkçidə vəfat etmişdir.
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Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
110 Həyat Abdullayeva
illiyi 1912-2006
Heykəltəraş
14

Ədəbiyyat
Həyat Abdullayeva //
Azərbaycan qadın ensiklopediyası. ‒ Bakı, 2002. ‒
S.16-17; Gözümün işığı və
ya qəribə heykəltəraş ömrü
//Azərbaycan. ‒ 2014. ‒ 15
mart. ‒ S.6; Möhləddinli, P.
Qızıl əllər: Həyat Abdullayeva100 /P.Möhləddinli //
Mədəni həyat. ‒ 2012. ‒ №
10. ‒ S. 74; Fərəcov, S. İlk ali
təhsilli qadın heykəltəraşımız
/Savalan Fərəcov //
Mədəniyyət. ‒ 2020. ‒ 22 oktyabr. ‒ S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Həyat_Abdullayeva
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Həyat Həmdulla qızı Abdullayeva 1912-ci il oktyabr ayının 14-də
Dərbənd şəhərində anadan olmuşdur.
O, məşhur balıq sənayeçisi, dövlət xadimi Həmdulla Abdullayevin qızıdır. Atasının “xalq düşməni” adı ilə
güllələnməsindən sonra, 1930-cu ildə
anası ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün
edilmişdir. 1942-ci ildə Repin adına
Leninqrad Rəssamlıq, Heykəltəraşlıq
və Memarlıq İnstitutuna daxil olmuşdur. Həmin illərdə Həyat xanım “Tutu
xanım”, “Həsən bəy Zərdabi” kimi
əsərlərini yaratmışdır. Həyat Abdullayeva dəzgah heykəltəraşlığı sahəsində
ilk ali təhsilli heykəltəraş qadın olmuşdur. Təhsilini başa vurduqdan sonra Bakıya qayıtmış və Bakı Rəssamlıq
Texnikumunda dərs demişdir. O,
Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq
Texnikumunda
sənətin
sirlərini
P.Sabsayın emalatxanasında almışdır.
Həyat xanımın yaratdığı ilk iş “Gənc
oğlan”ın portretidir. 1950-ci ildən
heykəl portretlərin, monumentlərin
və kiçik formalı plastik əsərlərin –
“Ana” (1955), “Yeddi gözəl” (1957)
heykəlcikləri, “Həcər” (1959), “Gənclik” (1960), “Lay-lay” (1963) heykəlkompozisiyaların, Molla Pənah Vaqifin abidəsi (1957), “İki qız” (1967),
“Vəcihə
Səmədovanın
portreti”
(1970), “Sənsiz” (1972), “Şah İsmayıl”, “Natəvan” və s. müəllifidir. “Laylay” kompozisiyasında körpəsinə ayaqları üstündə lay-lay çalan gənc qadın
– ana təsvir olunub. Bu əsər naturadan

işlənib. Böyük uğur qazanan bu əsər
incəsənətimizin qızıl fonduna daxil
olub. H.Abdullayeva heykəltəraşlıq
sənətinin inkişafında öz dəsti xətti
olan təkrarolunmaz sənətkar olmuşdur. 1950-ci ildə Nizami Gəncəvinin
“7 gözəl” əsərinin motivləri əsasında
işlədiyi kompozisiya (farfor) tətbiqi
sənət sahəsində ən baxımlı işlərdən biridir. Bu işlərdə müəllif qadın portretində
rəgarəngliyə, psixoloji tamlığa cəhd etmiş, qəhrəmanın müsbət, kəskin xarakterini, geyimini, düşüncə tərzini,
incəliklə, böyük ustalıqla verə bilmişdir.
Həyat xanımın yaradıcılığında uşaqlara həsr etdiyi məzmunlu kompozisiyaları xüsusi yer tutur. Uşaqların sadə
təmiz mənəviyyatının təsvirinə, xarakteristikasına tamaşaçıların diqqətini
cəlb edə bilmişdir. M.F.Axundov
adına Milli Kitabxananın fasadında qoyulmuş Sovet ədəbiyyatının banisi Maksim Qorkinin heykəlini yaratmışdır.
Görkəmli
heykəltəraş
1964-cü ildə “Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Həyat Abdullayeva 2006-cı il aprel ayının 21-də Bakıda vəfat etmişdir. 2014-cü il martın 14-də Həyat Abdullayevanın 100 illiyi münasibətilə
Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış rejissor Yavər Rzayevin “Azanfilm” studiyasında istehsal olunmuş “Gözümün
işığı və ya qəribə heykəltəraş ömrü”
sənədli filminin təqdimatı keçirilmişdir.
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Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
110 Bədurə Əfqanlı
illiyi 1912-2002

Ədəbiyyat
Bədurə Əfqanlı 1912-2002: [teatr, kino, rəqs: geyim və obrazlar: albom] /ideya, kataloqun
elmi bədii tərtibatı və dizaynı R.Gülməmmədli [naşir];
Azərb. dil. olan mətnlərin red.
İ.Cəfəroğlu; ing., rus dil. olan
mətnlərin red. D.Vahabova; rus
dil. tərc.: F.Naci, V.Azəryar;
ing. dil. tərc. Kvaloy Nettverk
Ltd.; naşir E.Ağamalov. ‒ Bakı:
[“Yeni Gallery” Bakı İncəsənət
Mərkəzi], 2019. ‒ 407, [1] s.;
Səfərəliyeva, D. Əfqanlı
Bədurə /D.Səfərəliyeva. ‒
Bakı: İşıq, 1986. ‒ 80 s.;
Əfqanlı Bədurə //Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası: 10
cilddə. ‒ Bakı, 1980. ‒ C.4.
‒ S.243; Nərimanoğlu, M.
Azərbaycanın ilk qadın teatr rəssamı: 30 tamaşaya
bədii tərtibat verən Bədurə
Əfqanlı həm də 8 filmin geyim eskizlərinin müəllifi olub
/Məhəmməd Nərimanoğlu //
Azərbaycan. ‒ 2020. ‒ 29
yanvar. ‒ S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Bədurə_Əfqanlı

Bədurə Məlik qızı Əfqanlı 1912-ci
il oktyabr ayının 25-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1929-cu ildə əvvəlcə
Bakı Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuş, lakin rəssam olmaq həvəsi 1931ci ildə onu Bakı Rəssamlıq Məktəbinə
gətirmiş, qrafika şöbəsində təhsil almışdır. Teatr rəssamı olmaq qərarına gələn
Bədurə xanımın diplom işinin mövzusu V.Şekspirin “Otello” faciəsi olmuşdur. Çəkdiyi eskizlər, qurduğu kompozisiyalar, tapdığı yeni rəng çalarları
onun özünəməxsus sənət duyumunu
göstərirdi. Diplom işini uğurla başa vurmuşdur. İlk tərtibat verdiyi səhnə əsəri
Rza Əfqanlının (Bədurə Əfqanlının
həyat yoldaşı) quruluşçu rejissor olduğu “Qaçaq Kərəm” tamaşası olmuşdur. Onlar uzun illər birgə çalışmış,
bir çox tamaşalara uğurlu səhnə həyatı
vermişlər. Birgə hazırladıqları tamaşalardan “Şeyx Sənan” faciəsini, “Aşıq
Qərib” operasını, “1905-ci il”, “Sevil” pyeslərini qeyd etmək olar. Hər iki
sənətkar bir müddət Türkmənistanda,
Aşqabad Dram Teatrında çalışmış,
sonra yenidən Bakıya qayıdaraq yaradıcılıq işlərinə doğma şəhərdə davam
etmişlər. Bədurə Əfqanlı 1937-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına dəvət
almış, 1960-cı ilədək bu kollektivdə
tərtibatçı və geyim üzrə rəssam olaraq çalışmışdır. Həmçinin Azərbaycan
Dövlət Rus Dram Teatrının bir sıra tamaşalarına geyim eskizləri çəkmişdir.
Mütəxəssislər Bədurə Əfqanlının
rəssam kimi fəaliyyətindən danışar-

Rəssam

kən onun istedadı ilə yanaşı,
əməksevərliyini, hər zaman axtarmaq həvəsini, peşəkarlığını xüsusi
qeyd edirlər. Rejissorlar, dramaturqlar həmişə onunla həvəslə işləyiblər.
1960-cı ildən “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında geyim üzrə rəssam
işləyən sənətkar “Koroğlu”, “Leyli və
Məcnun”, “Dəli Kür”, “Böyük dayaq”,
“Dədə Qorqud”, “O qızı tapın”, “Qatır
Məmməd” kimi ekran əsərlərinə geyim
eskizləri çəkmişdir. Bu gün onun bir çox
əsəri Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi
və A.A.Baxruşin adına Rusiya Mərkəzi
Teatr Muzeyində (Moskva) saxlanılır.
Görkəmli sənətkarın çeşidli yaradıcılığı həmişə diqqət mərkəzində olmuş,
ölkə rəhbərliyi tərəfindən layiqincə
qiymətləndirilmişdir. O, 21 iyul 1949cu ildə Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət xadimi”, 1 iyun 1974-cü ildə
isə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. “Şərəf nişanı” ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
İlk azərbaycanlı qadın teatr rəssamı
Bədurə Əfqanlı 2002-ci il may ayının 7-də vəfat etmişdir.
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Musiqi. Opera. Balet
105 İdris Ağalarov
illiyi 1917-1975

Ədəbiyyat
Rəhimli, İ. İdris Ağalarov /İlham Rəhimli //Azərbaycan
Teatr Ensiklopediyası: üç
cilddə /İ.Rəhimli; layihənin
rəhb. Ə.M.Qarayev; red. hey.:
T.İ.Əfəndiyev [və b.]; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi. – Cild 2. – Bakı,
2017. – S.119-120.

İnternetdə
http://ensiklopediya.gov.az/az/
terms/5031/cild/13

650

İdris Fərhad oğlu Ağalarov 1917-ci
il oktyabr ayının 20-də Tiflis şəhərində
anadan olmuşdur.
Məktəb təhsilini Tiflisdə aldıqdan sonra Bakıya gələrək Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının (indiki
Azərbaycan Milli Konservatoriyası)
vokal sinfində oxumuşdur. 1937-ci ildə
hələ tələbə ikən Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrına solist
götürülmüş və ömrünün sonunadək bu
sənət ocağında çalışmışdır.
Lirik bariton səsə malik İdris Ağalarov həm dramatik, həm də zərif yumorlu klassik obrazların partiyalarını məharətlə oxumuş və ifasında vokal
və aktyorluq sənətinin incəliklərindən
bacarıqla istifadə etmişdir.
İdris Ağalarov Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrının
səhnəsində Qazar (“Nərgiz”, Müslüm Maqomayev), Eldar (“Vaqif”, Ramiz Mustafayev), Yavər (“Azad”, Cahangir Cahangirov), Robert, Yevgeni
Onegin, Mazepa, Knyaz Yeletski (“İolanta”, “Yevgeni Onegin”, “Mazepa”
və “Qaratoxmaq qadın”, Pyotr Çaykovski), Valentin (“Faust”, Şarl Fransua Quno), Jorj Jerman, Qraf de Luna
(“Traviata və “Trubadur”, Cüzeppe
Verdi), Şahvələd (“Şahsənəm”, Reynqold Qlier), Fiqaro (“Sevilya bərbəri”,
Coakkino Rossini), Eskamilyo və Morales (“Karmen”, Jorj Bize), Demon
(“Demon”, Anton Rubinşteyn), Sultan
(“Dunayın o sahilindən olan zaporojyeli”, Qulaq-Artamevski), Mizqir (“Qar

Opera müğənnisi
qız”, Nikolay Rimski-Korsakov), Silvio (“Məzhəkəçilər”, Rucero Leonkavallo), Kiazo (“Daizi”, Zaxar Paliaşvili), Sezar Ancelotti (“Toska”, Cakomo
Puççini) partiyalarını ifa etmişdir.
İdris
Ağalarov
Üzeyir
bəy
Hacıbəylinin, Tofiq Quliyevin, Fikrət
Əmirovun, Niyazinin, Səid Rüstəmovun
və həmçinin xarici bəstəkarların romanslarından, vokal mahnılarından
ibarət zəngin konsert proqramı ilə
Moskvada, Praqada, Tiflisdə və digər
şəhərlərdə qastrol səfərlərində olmuşdur.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə İdris Ağalarov 1943-cü ildə Əməkdar
artist, 1958-ci ildə isə Xalq artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
İdris Ağalarov 1975-ci il mayın
4-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Musiqi. Opera.Balet
100 Şövkət Ələkbərova
illiyi 1922-1993

Ədəbiyyat
Çəmənli, M. Oxu, gözəl... /M.
Çəmənli; red. G. Ələkbərqızı;
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi.
‒ Bakı: Təhsil, 2019. ‒ 270,
[2] s.; Çəmənli, M. Şövkət
Ələkbərova /Mustafa Çəmənli;
[baş red. G. Cəfərova ;
red. R. Həsənova; burax.
məsul S.İsmayılova; dizayn.
Z.Abbasov].‒ Bakı: Şərq-Qərb,
2017. ‒ 158, [2] s.; Müşfiq, Ş.
“Unudulmayanlar”dan Şövkət
Ələkbərova /Şahanə Müşfiq
//525-ci qəzet. ‒ 2018. ‒ 16
may. ‒ S.8.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Şövkət_Ələkbərova

Şövkət Feyzulla qızı Ələkbərova
1922-ci il oktyabr ayının 20-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 14 yaşında ikən kamança ifaçısı olmuş, 16
yaşından isə müğənniliyə başlamışdır. Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən 15
yaşlı Şövkətin Azərbaycan Dövlət
Xoruna dəvət olunması ilə Şövkət
Ələkbərova böyük səhnəyə gəlmişdir.
1942-ci ildə Asəf Zeynallı adına
Bakı Musiqi Məktəbinin Azərbaycan
xanəndəsi
H.Sarabskinin
sinfini
bitirdikdən sonra 1938-1945-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs
ansamblının, 1945-1978-ci illərdə
M.Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının, 1978-1993cü illərdə Azərbaycan Dövlət Qastrolkonsert Birliyinin solisti olmuşdur.
Şövkət Ələkbərova fenomeni bir ulduz kimi Azərbaycan səhnəsində yarım
əsrdən çox şölə saçmış və bu gün də
parlamaqdadır. “Oxu, gözəl, oxu, qoy
səsin, ürəklərdə kaman kimi titrəsin!”
Deyirlər bu məşhur sətirləri Səməd
Vurğun Şövkət xanıma həsr etmiş, Səid
Rüstəmov bəstəsini yazmış, nəticədə
böyük üçlüyün misilsiz töhfəsi nəsillərə
yadigar qalmışdır. Keçmiş SSRİ-nin
bir çox şəhərlərində, Fransa, İsveçrə,
Şri Lanka, Əfqanıstan, Hindistan, Misir, Əlcəzair, İran, Türkiyə, Polşa və
onlarca digər xarici ölkələrdə uğurla
çıxış edən Şövkət Ələkbərovanın repertuarına “Segah”, “Qatar”, “Şahnaz” kimi muğamlar, Azərbaycan
bəstəkarlarının və Orta Şərq xalqlarının mahnıları daxil idi. 1959-cu
ildə Şövkət xanım öz məharətini keçmiş SSRİ-nin paytaxtı Moskvada, Bö-

Müğənni
yük Teatrın səhnəsində Azərbaycan
incəsənəti və ədəbiyyatı ongünlüyü
çərçivəsində təşkil olunan konsertdə
göstərmişdir. Müğənninin çıxışları paytaxt tamaşaçılarını da valeh etmişdir.
Məlahətli, yumşaq tembrli səsi olan
Şövkət Ələkbərova müxtəlif filmlərin
mahnılarını da səsləndirmişdir. Bunlara “Bəxtiyar”, “Görüş”, “Onu bağışlamaq olarmı?”, “Ögey ana”, “Mücrü”,
“İyirmialtılar”, “Aygün”, “Koroğlu”, “Mahnı belə yaranır”, “Kölgələr
sürünür”, “Qızmar günəş altında”
və s. filmləri misal göstərmək olar.
İfaçılıqla müəllimlik fəaliyyətini
məharətlə uzlaşdıran Şövkət xanım
yeni müğənnilər nəslinin yetişməsində
önəmli rol oynamışdır. “Bülbüllər”
qrupunun rəhbəri Aybəniz Haşımova, Azərbaycanın Əməkdar artisti Aygün Bayramova, Könül Xasıyeva və
başqaları onun tələbələri olmuşlar.
Şövkət xanımın yaradıcılığı yüksək
səviyyədə qiymətləndirilmiş, müğənni
1954-cü ildə Azərbaycanın “Əməkdar
artist”, 1959-cu ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Şövkət Ələkbərova 1993-cü il fevralın 7-də Bakı şəhərində vəfat etmiş,
I Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Yaşadığı evin divarına xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Müğənni haqqında film
çəkilmiş, adına küçə, poçt indeksi, 20 saylı musiqi məktəbi var. 2014cü il mayın 1-də Şövkət Ələkbərova
adına tanker suya buraxılmışdır.
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Musiqi. Opera. Balet
85
Rauf Abdullayev
illiyi 1937

Ədəbiyyat
Abdullayev Rauf //Azərbaycan
Milli Ensiklopediyası /red.
hey. sədri İ.H.Əliyev; baş
red. M.K.Kərimov; məsul
katib T.M.Nağıyev. ‒ C.
1 A-Argelander. ‒ Bakı:
“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi, 2009. ‒
605, [3] s.; Cəmaləddin qızı.
Bir ruh çırpıntısı /Cəmaləddin
qızı. ‒ Bakı: Azərbaycan,
2003. ‒ 216 s.; Fərəcov, S.
Maestronun yubiley gecəsi
/S.Fərəcov //Mədəniyyət. ‒
2015. ‒ 14 oktyabr. ‒ S. 8;
Məhərrəmqızı, A. 50 il dirijor pultu arxasında...
/A.Məhərrəmqızı //Mədəniyyət.
az. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ S. 4851; Böyük dirijorun yaradıcılıq gecəsi: Filarmoniyada Rauf
Abdullayevin 80 illik yubileyi qeyd olundu //Ekspress. ‒
2017. ‒ 22 noyabr. ‒ S.13.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Rauf_Abdullayev
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Rauf Cahanbaxış oğlu Abdullayev
1937-ci il oktyabr ayının 29-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1945-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası nəzdində onillik musiqi məktəbinə,
daha sonra Üzeyir Hacıbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuşdur. Təhsilini Fəridə
Quliyevanın fortepiano sinfində almış, konservatoriyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1960-cı ildə
N.A.Rimski Korsakov adına Leninqrad Dövlət Konservatoriyasının opera
və dirijorluq sinfinə qəbul olunmuşdur.
1965-1968-ci ildə M.F.Ахundоv
аdına Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrının dirijoru, 1965-1984cü illərdə baş dirijoru, 70-ci illərdə
Müаsir Musiqi Kаmerа Оrkestrinin və
BаKаRа аnsаmblının yаrаdıcılаrındаn
biri, 1984-cü ildən Üzeyir Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, 1991-1994-cü illərdə Аnkаrа
Dövlət Оperа və Bаlet Teаtrının bədii
rəhbəri və bаş dirijоru olmuşdur.
Rauf Abdullayev 1969-cu ildə
Q.Qarayevin “Yeddi gözəl”, C.Verdinin
“Traviata” operasının yeni tamaşasını idarə etmişdir. Q.Qarayevin “Leyli
və Məcnun” və F.Qarayevin “Qobustan kölgələri” baletinin premyerasına dirijorluq etmişdir. Bir çox tanınmış məşhur insanlarla çıxış etmiş,
təzə opera və baletlərin yeni premyerasının tamaşasını qoymuşdur. 1990-cı
ildə İsveçrədə (Luqano, Bazel, Bern),

Dirijor
Misirdə (Qahirə, Mənsuriyə, Süveyş
şəhərlərində) Azərbaycan Simfonik
Orkestrinin kamera heyəti ilə çıxış etmişdir. Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrının və Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin
fəaliyyətindəki
uğurlu
mərhələlərdən biri də baş dirijor və
bədii rəhbər kimi məhz Rauf Abdullayevin adı ilə bağlıdır. O, teatrın baş
dirijoru kimi bu sənət ocağının uzun
illər yüksək bədii səviyyəsinin, repertuar zənginliyinin təmin olunmasında
böyük rol oynamışdır. Ü.Hacıbəyovun
“Koroğlu”, M.Maqomayevin “Şah İsmayıl” Ş.Axundovanın “Gəlin qayası”,
Z.Bağırovun “Aygün”, C.Cahangirovun
“Xanəndənin taleyi”, A.Borodinin
“Knyaz İqor”, C.Puççininin “Toska”
və “Bohema” operalarına, Q.Qarayevin
“Yeddi gözəl”, “İldırımlı yollarla”,
A.Əlizadənin “Babək”, A.Məlikovun
“İki qəlbin dastanı” və s. baletlərə
yüksək səviyyədə dirijorluq etmişdir.
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə Rauf
Abdullayev 1970-ci il may ayının 21-də Azərbaycanın “Əməkdar
incəsənət xadimi”, 1982-ci ildə “Xalq
artisti” fəxri adlarına, 1988-ci ildə
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 1997-ci il dekabr ayının 6-da
“Şöhrət”, 2012-ci ildə “Şərəf”, 2017ci ildə “İstiqlal” ordenləri ilə təltif
edilmişdir. Prezident təqaüdçüsüdür.
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Teatr. Kino
60
Bəhram Osmanov
illiyi 1962

Ədəbiyyat
Rəhimli, İ. Bəhram Osmanov /
İlham Rəhimli //Azərbaycan
Teatr Ensiklopediyası: üç
cilddə /İ.Rəhimli; layihənin
rəhb. Ə.M.Qarayev; red. hey.:
T.İ.Əfəndiyev [və b.]; Azərb.
Resp. Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi. – Cild 1. – Bakı,
2016. – S.238-239; “Teatr
sənətinə xidmətlərinə görə” //
Mədəniyyət. ‒ 2020. ‒ 6 mart.
‒ S.4.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Bəhram_Osmanov

Bəhram Məcid oğlu Osmanov
1962-ci il oktyabr ayının 1-də Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur. 19801985-ci illərdə M.A.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti)
“dram rejissoru” üzrə təhsil almışdır.
1979-1980-cı
illərdə
Gəncə
Dövlət Dram Teatrında, 1982-1983cü illərdə İliç adına Mədəniyyət
Sarayında
özfəaliyyət
dramının
rəhbəri, 1987-2010-cu illərdə Akademik Milli Dram Teatrında quruluşçu rejissor vəzifələrində çalışmışdır.
Bəhram Osmanov Azərbaycan
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında B.Vahabzadənin “Hara gedir bu dünya?”, “Cəzasız günah”, Ə.Əmirlinin
“Ağqoyunlular və Qaraqoyunlular”,
“Köhnə ev”, “Varlı qadın”, “Mesenat”, C.Cabbarlının “Ədirnə fəthi”,
U.Şekspirin “Kral Lir”, Sofoklun “Şah
Edip”, N.Həsənzadənin “Pompeyin
Qafqaza yürüşü”, R.Novruzovun “Hələ
“sevirəm” deməmişdilər”, H.İbsenin
“Oyuncaq ev”, Füzuli Dövlət Dram
Teatrında V.Şukşinin “Diribaş adamlar”, Gəncə Dövlət Dram Tetrında
R.Novruzovun “At ilinin birinci ayı”, Elçinin “Ölüm hökmü”, Musiqili Komediya Teatrında N.V.Qoqolun “Evlənmə”,
M.F.Axundzadənin
“Kimyagər”,
Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında
İ.Fəhminin “Son reportaj”, Lənkəran
Dövlət Dram Teatrında A.Tammsaarsın
“Yudif”, A.Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər”, Azərbaycan televiziyasında A.Çexovun “6 saylı palata”,
F.Dostoyevskinin “Bəyaz gecələr”,

Rejissor
E.Mehrəliyevin “Yurd yeri”, Şahinin
“Qu quşunun məhəbbəti”, Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında
Ə.Əmirlinin “Cəza”, “Hasarın o üzü”,
“Ünvansız qatar”, M.F.Axundzadənin
“Hacı Qara”, G.Fiqeyredonun “Ezop”,
Petr Xotyanovskinin “36-dan 6-sı”,
M.F.Axundzadənin “Hacı Qara” (yeni
quruluşda), L.Nurenin “Mən gəldim,
qızlar”, Y.Şvartsın “Qırmızı papaq”,
İ.Əfəndiyevin “Sarıköynəklə Valehin nağılı”, Ə.Olun “Biri var idi, biri
yox”, A.Lindqrenin “Uzuncorab Pippi”, M.Servantesin “Don Kixot”,
İ.Zeyniyevin “Varislər”, Batır Basanqov adına Kalmık Milli Dram Teatrında Əli Əmirlinin “Varlı qadın”,
“Gözlə məni”, A.Tolstoyun “Kasatka” tamaşalarına quruluş vermişdir.
Görkəmli rejissor 2007-ci ildə
Azərbaycanın, 2014-cü ildə Kalmıkiya Respublikasının Əməkdar incəsənət
xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür. 2018-ci ildə Rusiya Federasiyası Teatr Xadimləri İttifaqının festival
və tədbirlərində, həmçinin Rusiya və
Azərbaycan teatrları arasında yüksək
peşəkarlıq, dostluq və mədəni əlaqələrin
inkişafına görə Ümumrusiya Teatr
Cəmiyyətinin Fəxri Fərmanı, 2019-cu
ildə Cəfər Cabbarlı mükafatı, 2020-ci
ildə Rusiya Teatr Xadimləri İttifaqının “Teatr sənətinə xidmətlərinə görə”
yüksək medalı ilə təltif olunmuşdur.
Bəhram Osmanov 2012-ci il-dən
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru vəzifəsində
fəaliyyət göstərir.
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Namiq Allahverdiyev
illiyi 1967-1992
Namiq Müslüm oğlu Allahverdiyev 1967-ci il oktyabr ayının 5-də
Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur.
1984-cü ildə 1 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1985-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmış, 1987-ci ildə hərbi xidmətini
Moskva ətrafında başa vuraraq vətənə
dönmüşdür. 1988-ci ildə ermənilərin
təcavüzkarlığına dözməyən Namiq könüllü olaraq Vətənin müdafiəsinə qalxmışdır. Onun ilk döyüş yolu 1990-cı
ildə Qubadlı rayonundan başlanmışdır. Namiq 1991-ci il avqust ayının 31də DİN-in XTP dəstələrinə daxil olmuş
və yenidən döyüş meydanına atılmışdır. O, Laçın, Əsgəran, Füzuli, Goranboy rayonlarının müdafiəsi uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Sonuncu döyüşü Tərtər rayonunda olmuşdur. Marquşevan, Kəsənqaya, Malalan, Birinci və İkinci Çaylı kəndlərinin

Milli Qəhrəman

düşməndən azad edilməsində xüsusi
fəallıq göstərmişdir. 9 iyul 1992-ci ildə
erməni yaraqlıları Cəmilli yüksəkliyinə
hücum edərkən, Namiq düşməni qabaqlamaq üçün döyüşçü yoldaşları ilə
yüksəkliyə qalxmış və orada əlverişli
mövqe tutmuşdur. Lakin tanklardan
atılan mərmi onun həyatına son qoymuşdur. Namiq Bakıdakı Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Subay idi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264
saylı Fərmanı ilə Allahverdiyev Namiq Müslüm oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri
adı
verilmişdir.
Beyləqan şəhər 1 saylı orta məktəb
onun adını daşıyır. Rayon mərkəzində
büstü qoyulmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının bir qrup əməkdaşına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Allahverdiyev Namiq Müslüm oğlu – polis serjantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 8 oktyabr 1992-ci il //Azərbaycan. ‒ 1992. ‒ 9
oktyabr. ‒ S.1. ‒ (Ölümündən sonra).
Allahverdiyev Namiq Müslüm oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova. ‒ Bakı, 2008. ‒
S.28-29.
Əsgərov, V. Allahverdiyev Namiq Müslüm oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. ‒ Yenidən işlənmiş II nəşr. ‒ Bakı, 2010. ‒ S. 35.
Seyidzadə, M. Namiq Müslüm oğlu Allahverdiyev //Seyidzadə M. Milli qəhrəmanlar zirvəsi. ‒ Bakı, 2010. ‒ S.26.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Namiq_Allahverdiyev
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Rafael Əsədov
illiyi 1952-1992
Rəfael Əvəz oğlu Əsədov 1952-ci il
oktyabr ayının 27-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. 1969-cu ildə orta
məktəbi bitirdikdən sonra Tbilisi Ali
Artilleriya Məktəbinə daxil olmuşdur.
1973-cü ildə hərbi məktəbi bitirərək,
təhsilini Sankt-Peterburq Hərbi Artilleriya Akademiyasında davam etdirmişdir. Rəfael Əsədov ali təhsilini
başa çatdırdıqdan sonra SSRİ Silahlı Qüvvələrinin məhdud kontingenti tərkibində Macarıstan, Vyetnam və
Əfqanıstanda qulluq etmiş, leytenant
rütbəsindən polkovnik rütbəsinədək
yüksəlmişdir. 1991-ci il Azərbaycanın
başının üstünü qara buludlar alanda
gənc zabit qəlbinin hökmü ilə vətənə
qayıdaraq, öz taleyini təzəcə yaranmaqda olan Milli Ordu ilə bağlamış, artilleriyanın təkmilləşdirilməsində, müasir
zenit batareyalarının yaradılmasında
bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. Polkovnik Rəfael Əsədov artilleriya korpusunun komandiri təyin edilmiş, Ağ-

Milli Qəhrəman
dam, Goranboy, Tovuz və Gədəbəy
döyüş bölgələrində aparılan hərbi
əməliyyatların təşkilatçısı və fəal iştirakçısı olmuşdur. Onun apardığı döyüş əməliyyatlarının əksəriyyəti
uğurla nəticələnmişdir. Cəsur komandir 12 noyabr 1992-ci ildə Ağstafa bölgəsində növbəti əməliyyata
hazırlıq zamanı döyüş mövqelərinə
nəzarət edərkən yaxınlıqda partlayan
mərmi qəlpələrindən həlak olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə Əsədov
Rəfael Əsəd oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhramanı”
fəxri adı verilmişdir. Bakı şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Ağstafa şəhərində adına küçə var.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Əsədov Rəfael Əvəz
oğlu – polkovnik – Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, Vətənimizin torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiə edilməsində gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla vuruşaraq göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə, öz müqəddəs əsgəri və xidməti borcunun şərəflə
yerinə 72 yetirilməsində göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 16 sentyabr 1994-cü il //Azərbaycan. ‒
1994. ‒ 21 sentyabr. ‒ S.1. (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Əsədov Rəfael Əvəz oğlu //Əsgərov V. Azərbaycan Milli Qəhrəmanları. ‒ Yenidən işlənmiş II nəşr. ‒Bakı, 2010. ‒ S. 98
Quliyeva, N. Rəfael Əvəz oğlu Əsədov //Quliyeva N. Ölməzliyə gedən yol. ‒ Bakı, 1996. ‒ S.44-48.
Seyidzadə, M. Rəfael Əvəz oğlu Əsədov //Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. ‒ Bakı, 2010. ‒ S.69.
“Şəhidlər ədəbiyaşardır” /Arzu Məmmədnağıyeva //Respublika. ‒ 2016. ‒ 3 noyabr. ‒ S. 8.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Rafael_Əsədov_(milli_qəhrəman)
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45
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan .
-2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

1

1977-2020
Nazim Yaqub oğlu Hüseynov 1977ci il oktyabr ayının 1-də İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 2016-cı ildə aprel
döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun mayoru olan
Nazim Hüseynov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başladılan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Cəbrayılın və Xocavənd rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak etmiş, oktyabrın 8-də Had-

25

Elvin Məmmədov

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.
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Nazim Hüseynov

Elvin Etibar oğlu Məmmədov 1997ci il oktyabr ayının 1-də Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Babək rayonu
Nəzərabad kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Elvin Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı torpaqlarımızın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Elvin Məmmədov oktyabrın 1-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Elvin Məmmədov ölümündən son-

Mayor
rut döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
İmişli rayonunda dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. Bir oğul övladı yadigar qalıb.
Nazim Hüseynov III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi (19182008) yubiley medalı, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi (19182013) yubiley medalı, ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Hərbi xidmətlərə
görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
ra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 25.12.2020ci il və 29.12.2020-ci il tarixli il
Sərəncamlarına müvafiq olaraq “Vətən
uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

OKTYABR
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30
illiyi

Ədəbiyyat

Tural Dəmirçiyev
1992-2020
Tural Rəfail oğlu Dəmirçiyev 1992ci il oktyabr ayının 1-də anadan olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə 90 nömrəli
tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Tural Dəmirçiyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başla-

Əsgər
nan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, oktyabrın 5-də Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Tural Dəmirçiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentininin “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

2

35

Vüsal Nəhmətov

illiyi

1987-2020
Vüsal Üzeyir oğlu Nəhmətov 1987-ci
il oktyabr ayının 2-də Astara rayonunun
Səncərədi kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun giziri olan
Vüsal Nəhmətov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Gizir
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 4-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Vüsal Nəhmətov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 25.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

4

1992-2020
Elvin Mahmud oğlu Məmmədov
1992-ci il oktyabr ayının 3-ü Zaqatala şəhərində anadan olmuşdur.
1999-2010-cu illərdə Zaqatala rayon Şıxəli Qurbanov adına 3 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
2010-2014-cü illərdə Gürcüstanın
Şərqi Avropa İnstitunun Maliyyə-kredit
fakültəsində ali təhsil almışdır. 20142015-ci illərdə müddətli hərbi xidmətdə
olmuşdur. Hərbi xidməti zamanı snayperçi olmuş və xüsusi təyinatlılar kursunu müvəffəqiyyətlə başa çatdırmışdır. Hərbidə göstərdiyi nailiyyətlərinə
görə bir çox dəfə fəxri fərmanlar və

35

Tural Zeynalov

illiyi

1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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Elvin Məmmədov

Tural Ruslan oğlu Zeynalov 1987ci il oktyabr ayının 4-də Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2000-2004-cü illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Hərbi Məktəbində (AAHM) ali hərbi
təhsil
almışdır.
Tural Zeynalov 2004-cü ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N”
saylı hərbi hissəsində xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun kapitanı olan Tural Zeynalov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
təşəkkürnamələr ilə təltif edilmişdir.
Elvin Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 21-də könüllü olaraq yenidən
hərbi xidmətə yollanmış, sentyabr ayının 27-də Vətən müharibəsi başlayanda orada da qəhrəmancasına vuruşmuş, oktyabrın 15-də Ağdərə
istiqamətində yaralı əsgər yoldaşlarını döyüş bölgəsindən çıxardarkən
özü də qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bir qız övladı yadigar qalıb.
Elvin Məmmədov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 dekabr
2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Kapitan
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 11-də şəhid olmuşdur.
II Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. Ailəli idi. 2 övladı yadigar qalıb.
Tural Zeynalov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci
il, 18.12.2020-ci il və 25.12.2020-ci il
tarixli Sərəncamına əsasən ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat

Xəzər Rəsulov
1987-2020
Xəzər Mail oğlu Rəsulov 1987-ci il
oktyabr ayının 7-də Yevlax rayonunun
Xanabad kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Xəzər Rəsulov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşan azadlı-

Əsgər
ğı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
oktyabr ayının 15-də şəhid olmuşdur.
Yevlax rayonunda dəfn olunmuşdur.
Xəzər Rəsulov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“İgidliyə görə”, “Laçının azad olunmasına görə”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə”, “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il// Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.

8

40

Anar Hüseynov

illiyi

1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Anar Hüseyn oğlu Hüseynov 1982ci il oktyabr ayının 8-də Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndində anadan olmuşdur. 1988-1999-cu illərdə
Q.Rzayev adına Hacallı kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır.
Anar Hüseynov 2000-2002-ci
illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. 2015-ci ildən isə müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu idi. 2016-cı ilin 2-5 aprelində baş
verən Aprel döyüşlərində savaşmışdır.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Anar Hüseynov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

Kiçik çavuş
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış,
sentyabrın 28-də şəhid olmuşdur. Ailəli
idi. Bir qızı və bir oğlu yadigar qalıb.
Anar Hüseynov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamlarına əsasən
“Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Vətən uğrunda” və “İgidliyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Təbriz İbrahimov
1992-2020
Təbriz İsmayıl oğlu İbrahimov 1992ci il oktyabr ayının 8-də Salyan rayonunun Çadırlı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Təbriz İbrahimov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Sonuncu dəfə 28 sentyabr

Əsgər
tarixində əlaqə saxlamışdır. Zəngində
mina partlayışı nəticəsində ayağından yaralandığını və Ağdağ adlı postdan dərənin dibinə düşdüyünü, neytral zonada olduğunu söyləmişdir. Çox
qan itirdiyini və halsızlaşdığını da
əlavə etmişdir. Təbriz İbrahimov Murovdağ döyüşlərində itkin düşmüşdür.
Əsgər Təbriz İbrahimovun meyiti
19 may 2021-ci il tarixində tapılaraq,
şəxsiyyəti müəyyən edildikdən sonra
II Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.

İnternetdə
https://www.memorial.az/az/news/3113/--tebriz-ibrahimov-sonuncu-defe-zeng-edib-yarali-oldugunu-demisdihttps://m.modern.az/az/news/290762/sehid-tebriz-ibrahimovii-fexri-xiyabanda-defn-olunur

30

10

illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.

660

Teymur Məcidzadə
1992-2020
Teymur Tehran oğlu Məcidzadə
1992-ci il oktyabr ayının 10-da Füzuli rayonunun Gecəgözlü kəndində
anadan olmuşdur. 1993-cü ilin avqust
ayında Füzuli rayonunun Ermənistan
Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal
edilməsindən sonra ailəsi ilə birgə Bakı
şəhərindəki Xətai rayonuna köçmüşlər.
2010-2014-cü illərdə Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində (ADİU)
“Beynəlxal İqtisadi münasibətlər”
fakültəsində təhsil almışdır. Subay idi.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Teymur Məcidzadə 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

Baş leytenant
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Teymur Məcidzadə noyabrın 9-da Şuşa
döyüşləri zamanı şəhid olmuş, II
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Teymur Məcidzadə ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin
azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad
olunmasına görə”, “Hərbi xidmətlərə
görə” medalı ilə təltif edilmişdir.
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İsmayıl Kərimli

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

10

İsmayıl Ceyhun oğlu Kərimli 1997ci il oktyabr ayının 10-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 2015-2019-cu illərdə
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin (AzMİU) “Su Təsərrüfatı
və MKS” ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.
İsmayıl Kərimli 2019-2020-ci
illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
“N” saylı hərbi hissəsində müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə idi.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
İsmayıl Kərimli 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

25

Heydər Qənbərzadə

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.

Heydər Ağahüseyn oğlu Qənbərzadə 1997-ci il oktyabr ayının 10da Lənkəran rayonunun Cil kəndində
anadan olmuşdur.
Heydər Qənbərzadə orta məktəbi
bitirdikdən sonra müddətli həqiqi
hərbi xidmətə yollanmışdır. Hərbi
xidmət müddəti bitdikdən sonra
müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
qulluqçusu olaraq və çavuş rütbəsi alaraq hərbi xidmətinə davam etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Heydər Qənbərzadə 2020-ci il sentyabrın 27-dən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
savaşmış, noyabrın 4-də Daşaltı
istiqamətində döyüş yoldaşlarını xilas
edən zaman ağır yaralanaraq şəhid olmuşdur. Əvvəlcə Qaradağ rayonundakı Ümumşəhər qəbiristanlığında dəfn
olunmuş,daha sonra məzarı II Şəhidlər
Xiyabanına köçürülmüşdür. Subay idi.
İsmayıl Kərimli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 29.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
lanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Füzuli və Hadrut döyüşlərində
vuruşmuşdur. Heydər Qənbərzadə noyabr ayının 9-da Şuşanın azad edilməsi
uğrunda gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur.
Heydər Qənbərzadə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 29.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Anar Qumaşov

illiyi

1997-2020
Anar Saleh oğlu Qumaşov 1997-ci
il oktyabr ayının 10-da anadan olmuşdur. Əslən Cəbrayıl rayonundan olan
şəhidimiz uşaq yaşlarında atasını itirmiş,
nənəsinin himayəsində böyümüşdür.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Anar Qumaşov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bü-

Əsgər
tövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Xocavənd rayonun azad olunması
uğurunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 20-də şəhid olmuşdur.
Anar Qumaşov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

11

30

Özal Yusifli

illiyi

1992-2020
Özal İdris oğlu Yusifli 1992-ci il
oktyabr ayının 11-də Yevlax rayonunun Aşağı Qarxun kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Özal Yusifli 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Kiçik çavuş
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 10-da şəhid olmuşdur.
Özal Yusifli ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Yusif Budaqov

illiyi

1997-2020
Yusif Ramiq oğlu Budaqov 1997-ci
il oktyabr ayının 11-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 2016-cı il Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Yusif Budaqov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 20-də şəhid olmuşdur.
Yusif Budaqov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

11

25

Emin Məmmədov

illiyi

1997-2020
Emin Fazil oğlu Məmmədov 1997ci il oktyabr ayının 11-də Beyləqan
rayonu 1-ci Şahsevən kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Emin Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı savaşmış, noyabrın 2-də Şuşa
şəhəri istiqamətində gedən hərbi

Əsgər
əməliyyatlar zamanı şəhid olmuşdur.
Emin Fazil oğlu Məmmədov
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il,
18.12.2020-ci il, 25.12.2020-ci il və
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

663

OKTYABR

13

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
35

Novruz İsmayılov

illiyi

1987-2020
Novruz Nürəddin oğlu İsmayılov 1987-ci il oktyabr ayının 13də
anadan
olmuşdur.
O, Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında igidlik göstərərək Füzuli, Xocavəndin azad olunması
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, noyabr ayının 1-də şəhid olmuşdur.

Gizir
Novruz İsmayılov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 25.12.2020ci il və 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına
görə” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. -2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.13.

13

40

Niyazi İsgəndərov

illiyi

1982-2020

Ədəbiyyat

Niyazi Şahvələd oğlu İsgəndərov
1982-ci il oktyabr ayının 13-də
Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur. 2016-cı Aprel döyüşlərinin iştirakçısı
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun çavuşu olan Niyazi İsgəndərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün baş-

Çavuş
lanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 8-də
şəhid olmuşdur. Mingəçevir şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur. İki oğul övladı yadigar qalıb.
Niyazi İsgəndərov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 29.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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İlkin Ələsgərli

illiyi

1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

15

İlkin Bəkir oğlu Ələsgərli 1992-ci il
oktyabr ayının 14-də Şəmkir rayonunun
Keçili kəndində anadan olmuşdur. 19992010-cu illərdə S.Vurğun adına Təzəkənd
kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır.
İlkin Ələsgərli 2010-2012-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2013-cü ildən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin sıralarında müddətdən artıq
həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu kimi
xidmətə başlamış, daha sonra xidmətini “gizir” hərbi rütbəsi altında davam etdirmişdir.
İlkin Ələsgərli 2016-cı ilin 2-5 aprelində
baş tutan döyüşlərin iştirakçısı olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri olan İlkin Ələsgərli 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silah-

30

Səddam Həsənov

illiyi

1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

Səddam Aydın oğlu Həsənov 1992ci il oktyabr ayının 15-də Beyləqan rayonunun Yeni Mil qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1999-2010-cu illərdə Yeni
Mil qəsəbəsindəki Rəşan Quliyev adına orta məktəbdə təhsil almışdır. 2010cu ildə hərbi xidmətə yollanmış, 2013ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin gizir hazırlıq kursunu bitirmişdir. Naxçıvanda yerləşən N-saylı hərbi
hissənin kəşfiyyat bölüyündə xidmətini
davam etdirmişdir. Daha sonra Xüsusi Təyinatlı Taborun qrup komandirinin müavini vəzifəsində təyin olunmuşdur. 2014-2019-cu illər ərzində müxtəlif
vəzifələrdə fəqlənmişdir. Naxçıvanda
xidmət edərkən Günnüt əməliyyatında iştirak etmiş, Günnüt kəndinin işğaldan azad
edilməsində böyük şücaət göstərmişdir.

Gizir
lı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 30-da
şəhid olmuşdur. Şəmkir rayonunun Keçili kəndində dəfn olunmuşdur. Subay idi.
İlkin Ələsgərli ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 18.12.2020-ci il və
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Gizir
İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk
günlərindən Murovdağ silsiləsinin azad
olunmasında və Ağdərə istiqamətində
gedən döyüşlərdə yaxından iştirak etmiş,
həmçinin Cəbrayıl və Qubadlı şəhərlərinin
azad
olunmasında
qəhrəmanlıq
göstərmiş və üçrəngli bayrağımızı həmin torpaqlarda dalğalandırmışdır.
Səddam Aydın oğlu Həsənov oktyabrın 17-də Hadrut qəsəbəsi uğrunda
gedən döyüşlərdə şəhid olmuş, doğulduğu Yeni Mil qəsəbəsində dəfn edilmişdir.
Səddam Həsənov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq
Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “İgidliyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Pərviz Novruzlu

illiyi

1997-2020
Pərviz Qorxmaz oğlu Novruzlu 1997-ci ilin oktyabr ayının 15-də
Naxçıvan MR-nın Şərur rayonunun
Çərçiboğan kəndində anadan olmuşdur.
O, 2004-2015-ci illərdə Çərçiboğan
kənd məktəbində təhsil almışdır. 2015ci ilin oktyabrında Naxçıvan MR-nın
N saylı hərbi hissəsində xidmətə çağrılmışdır. Hərbi xidməti dövründə 1517 avqust 2016-cı il tarixində keçirilmiş “Ən yaxşı kəşfiyyat qrupu”
yarışında 1-ci yeri tutduğuna görə
Fəxri fərmanla təltif olunur. O, 2017-

Əsgər
ci il mart ayının 23-də hərbi xidməti
kəşfiyyatçı əsgər kimi başa vurur.
O, 2020-ci ilin iyulun 20-də
MAHHXHQ kimi fəaliyyətə başlamışdı. Cəbrayıl, Fizuli, Xocavənd,
Laçın və ən son Şuşada noyabrın
9-da Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Pərviz Novruzlu ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

16

35

Səyavuş Kəlbalıyev

illiyi

1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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Səyavuş Hümbət oğlu Kəlbalıyev
1987-ci il oktyabr ayının 16-da Cəbrayıl
rayonunun Horovlu kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində fəaliyyət
göstərən Şuşa şəhər 6 saylı tam orta
məktəbində
almışdır.
2005-2009-cu
illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məktəbində təhsil almışdır.
Respublikanın
müxtəlif
bölgələrində hərbçi kimi xidmətini davam etdirmiş, Cəbrayıl-Beyləqan rayonu üzrə
kəşfiyyat idarəsinin rəisi olmuşdur.
Vətənin bölünməzliyi və müstəqilliyi uğrunda gedən İkinci Qarabağ savaşında mayor Kəlbalıyev Səyavuş Hümbət
oğlu 29 sentyabr 2020-ci il tarixdə Füzuli rayonu istiqamətindəki döyüşlərdə
böyük qəhrəmanlıq göstərərək şəhid ol-

Mayor
muşdur. Sentyabrın 30-da Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsindəki Şəhidlər
məzarlığında dəfn edilmişdir. Ailəli idi,
iki övladı yadigar qalıb.
Mayor Səyavuş Kəlbalıyev ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
O, xidməti fəaliyyəti ərzində III
dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə” medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
90
illiyi”,
“Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələrinin 90 illiyi”, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi, “Azərbaycan
Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalları ilə də təltif olunub.

OKTYABR

16

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25

İsrafil İbrahimov

illiyi

1997-2020

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
İsrafil_İbrahimov_(kiçik_çavuş)

16

İsrafil Zülfüqar oğlu İbrahimov
1997-ci il oktyabr ayının 16-da Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Əslən
Ağdam
rayonundandır,
xanəndə
Mənsum İbrahimovun qardaşı oğludur.
Kiçik çavuş İsrafil İbrahimov 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı, Zəngilan uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 26-

25

Saatmirzə Əzimov

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 25 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 26
dekabr.

Saatmirzə Feyruz oğlu Əzimov
1997-ci il
oktyabr ayının 16-da
Siyəzən şəhərində anadan olmuşdur. 2003-2014-cü illərdə Siyəzən
şəhər 6 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2006-2010-cu illərdə Siyəzən
şəhər musiqi məktəbində qarmon
üzrə
kurs keçmişdir.
Saatmirzə
Əzimov
20152017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmət etmişdir. 2016cı il Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur. Azərbaycan Ordusunun
əsgəri olan Saatmirzə Əzimov 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bü-

Kiçik çavuş
da Laçın cəbhəsində (Səfiyan kəndində)
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
İsrafil İbrahimov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, “Qubadlının azad olunmasına görə”, “Laçının azad olunmasına görə” medalları və 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
tövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsində könüllü olaraq iştirak etmişdir. Füzulinin, Cəbrayılın və Xocavəndin azad
edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə
vuruşmuş, oktyabr ayının 17-də
Xocavənd rayonunun Tuğ kəndində
döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi
zamanı ağır yaralanmış və dekabrın 17-də müalicə aldığı xəstəxanada
şəhid olmuşdur. Siyəzən şəhər
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
Saatmirzə Əzimov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.06.2021-ci “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Şahid Əhmədli

illiyi

1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

18

30

Sübhan Abdurrahmanlı

illiyi

1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.
– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Şahid Gülməmməd oğlu Əhmədli
1992-ci il oktyabr ayının 17-də Saatlı rayonunun Qaracalar kəndində
anadan
olmuşdur.
2007-2010cu illərdə isə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə, 2010-2014cü illərdə isə Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
(AAHM) ali hərbi təhsil almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Şahid Əhmədli 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Tərtər rayonunun Talış qəsəbəsinin azadlığı uğrun-

Sübhan Mahir oğlu Abdurahmanlı 1992-ci il oktyabr ayının 18-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. O, Xətai rayonundakı 165 nömrəli orta məktəbdə
təhsil almışdır. 2010-2012-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə,
2012-ci ildən isə müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu olmuşdur.
Azərbaycan
Ordusunun
giziri olan Sübhan Abdurahmanlı 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün

Leytenant
da gedən döyüşlərdə savaşmış, Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu posta
üçrəngli bayrağımızı sancmışdır. Şahid
Əhmədli oktyabrın 12-də şəhid olmuş,
Saatlı rayonunda dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. 2 qız övladı yadigar qalıb.
Şahid Əhmədli Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin
müvafiq
Sərəncamlarına əsasən 3-cü dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni və “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
O, xidməti fəaliyyəti ərzində
“Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi”
və
“Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley medalları ilə da təltif olunub.

Gizir
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 2-də şəhid olmuşdur. II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Sübhan Abdurahmanlı ölümündən
sonra
Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə “Vətən
uğrunda”, “İgidliyə görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Murad Hacıyev

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

18

Murad Eynulla oğlu Hacıyev 1997-ci
il oktyabr ayının 18-dəAğdaş rayonunun
Gürcuva kəndində anadan olmuşdur.
Murad Hacıyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Tərtər-Ağdərə istiqamətində döyüş yolu keçmişdir. Müharibə zamanı manqa komandiri kimi hərbi
xidmətini yerinə yetirmiş və oktyabr
ayının 13-də Tərtər-Ağdərə bölgəsində

30

Elçin Quliyev

illiyi

1992-2020
Elçin Rövşən oğlu Quliyev
1992-ci il oktyabr ayının 18-də
Quba rayonunda anadan olmuşdur.
Elçin Quliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsinin iştirakçısı
olmuş, oktyabrın 1-də Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kəndi, Kəhrilər

Əsgər
düşmən tərəfindən atılan artilleriya
mərmisinin partlaması nəticəsində aldığı qəlpə yarasından şəhid olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları
ilə
Murad
“Vətən
uğrunda”,
“Cəsur
döyüşçü”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Əsgər
xarabalığı istiqamətində düşmən
tərəfindən odlu silahla və digər silah növlərindən atılan mərminin partlayışı nəticəsində şəhid olmuşdur.
Elçin Quliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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Mətin Hüseynov

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

20

25

Cavanşir Həmidli

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 29 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 30
dekabr.
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Mətin Ramiz oğlu Hüseynov 1997ci il oktyabr ayının 20-də Ordubad
rayonunun Düylün kəndində anadan olmuşdur. 2004-2013-cü illərdə
S.Rzayev adına Düylün kənd tam orta
məktəbində, 2013-2016-cı illərdə isə
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə,
2016-2020-ci illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində
(AAHM) ali hərbi təhsil almışdır.
Mətin Hüseynov 2020-ci ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ağcabədi rayonunda yerləşən “N”
saylı hərbi hissəsində “leytenant”
hərbi rütbəsində xidmət edirdi.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Mətin Hüseynov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

Cavanşir Namiq oğlu Həmidli
1997-ci il oktyabr ayının 20-də Lerik rayonunun Çayrud kəndində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta
təhsilini Elşən Səfərov adına Çayrud
kənd tam orta məktəbində almış, 20152019-cu illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə”
fakültəsində ali təhsil almışdır.
2020-ci ilin sentyabrın 27-də İkinci
Qarabağ müharibəsi başladığı gündən
Cavanşir də tabor yoldaşları ilə birgə
torpaqlarımızın düşmən işğalından
azad edilməsi üçün döyüşlərə qatılmış,
Tərtər-Ağdərə istiqamətində Talış və
Suqovuşan yaşayış məntəqələrinin, bir
sıra strateji yüksəkliklərin, Füzuli rayo-

Leytenant
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə savaşmışdır. Mətin
Hüseynov noyabrın 9-da Xocavənd
döyüşləri zamanı Qırmızı Bazar
istiqamətində şəhid olmuş, Ordubad
rayonunda dəfn olunmuşdur. Subay idi.
Mətin Hüseynov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 18.12.2020-ci il və
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
nunun bir sıra kəndlərinin və Cəbrayıl
rayonunun mərkəzi də daxil olmaqla bir neçə yaşayış məntəqələrinin
düşmən taptağından azad olunmasında
müstəsna qəhrəmanlıqlar göstərmişdir.
Əsgər Cavanşir Həmidli oktyabrın 7-də Cəbrayıl rayonunun Nüzgar kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasına
şəhid
olmuşdur.
Cavanşir Həmidli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” və “Vətən uğrunda” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Elnur Məmmədov

illiyi

1982-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Elnur Xurşud oğlu Məmmədov 1982ci il oktyabr ayının 21-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. Üç yaşında olarkən
ailəsi ilə birgə Ağdama köçmüşdür. Ağdam rayonu 1993-cü ildə mənfur ermənilər
tərəfindən işğal olunduqdan sonra yenidən
məcburi köçkün kimi Gəncəyə qayıtmışlar. İlk təhsilini Ağdamda, sonra Gəncə
şəhəri 16 nömrəli orta məktəbdə davam
etdirmişdir. 2000-ci ildə Gəncə şəhərində
fəaliyyət göstərən Şuşa Kənd Təsərrüfatı
Texnikumuna qəbul olunmuşdur. Texnikumu bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanmışdır. 2014-cü ildən Göygöl rayonunun Toğanalı kəndində yerləşən N saylı
hərbi hissədə manqa komandiri olmuşdur.
Elnur Məmmədov 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuş-

40

Səbuhi Məmmədov

illiyi

1982-2020
Səbuhi Şakir oğlu Məmmədov
1982-ci il oktyabr ayının 21-də
Mingəçevir şəhərində anadan olmuşdur.
Mingəçevir 4 saylı məktəbin məzunu
olub. 3 övlad atası Səbuhi Məmmədov
həm Aprel döyüşlərinin, həm də İkinci
Vətən Müharibəsinin iştirakçısı olub.
Səbuhi Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün baş-

Əsgər
dur. Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi istiqamətində gedən
döyüş əməliyyatlarında uğurlu iştirakına görə hərbi hissə komandiri
tərəfindən fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Sentyabrın 27-də başlanan 44 günlük
Vətən müharibəsi zamanı Elnur yenə ön
sıralarda olmuş, oktyabrın 26-da Murovdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur. Elnur Məmmədov
oktyabrın 27-də Gəncə şəhərindəki
Şəhidlər xiyabanında dəfn edimişdir.
Ailəli idi. İki oğul övladı yadigar qalıb.
Elnur Məmmədov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı tuşlayıcı operator kimi hərbi xidmətini
yerinə yetirmiş, sentyabrın 30da Talış Suqovuşan istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Səbuhi Məmmədov ölümündən
sonra
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” və
“Suqovuşanın
azad
olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 30 dekabr.– S.6-12.
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Bəhruz Əliyev

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25

Bəhruz Elman oğlu Əliyev 1997-ci
il oktyabr ayının 24-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Bakı
şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsindəki Cəfər Cabbarlı adına 187 №-li tam orta məktəbin 1-ci
sinfinə getmiş, 2013-cü ildə həmin
məktəbin 9-cu sinfini bitirmişdir.
2013-2015-ci illərdə 13 №-li Bakı Peşə
Məktəbində Aşpazlıq təhsili almışdır.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan və Ermənistan arasında
başlanan İkinci Qarabağ müharibəsi
zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Müharibənin ilk günündə düşmənin
2 tankını, dəqiq atəşlə 60-a yaxın
əsgərini məhv edib, yaralı əsgər yoldaşlarının döyüş zonasından çıxarıl-

30

Anar Məmmədov

illiyi

1992-2020
Anar Zəhəddin oğlu Məmmədov
1992-ci il oktyabr ayının 25-də Saatlı rayonunun Azad kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının kiçik giziri olan Anar Məmmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaş-

Əsgər
masına köməklik edib. Son dəfə yaralı
əsgərimizi xilas edib döyüşə qayıdanda
düşmənin atdığı minamyotun qəlpələri
sağ ayağını ağır yaralayıb. Sentyabrın 28-i hospitala çatdırılarkən kəskin
qanitirmədən Tərtər rayonu ərazisində
yolda şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sentyabr ayının 29-u böyüyüb, boyabaşa çatdığı Maştağa qəsəbəsindəki
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Bəhruz Əliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilib.

Kiçik gizir
mış, oktyabrın 17-də şəhid olmuşdur.
Anar Məmmədov ölümündən
sonra
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
müvafiq olaraq “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Məharət Həsənov

illiyi

1987-2020

Ədəbiyyat

Məharət Ramil oğlu Həsənov 1987-ci
il oktyabr ayının 25-də Şirvan şəhərində
anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Şirvan
şəhər Mübariz İsrayilov adına 18 nömrəli
təbiət-humanitar təmayüllü məktəb liseyinin 9-cu sinfini bitirən Məharət bir
müddət İdman Kollecində oxusa da,
təhsilini davam etdirməyib. 2005-ci ilin
oktyabr ayında Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şirvan Şəhər
Şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb.
Tərtər rayonunun N saylı hərbi hissəsində
manqa komandiri kimi xidmət edib.
Məharət Həsənov 2020-ci il sentyab-

Əsgər
rın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 15-də şəhid olmuşdur. Şirvan şəhəri
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir.
Ailəli idi. Bir oğul övladı yadigar qalıb.
Məharət Həsənov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən
uğrunda”,
“Cəsur
döyüşçü” və “Cəbrayılın azad edilməsinə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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40

Azər Süleymanov

illiyi

1982-2020

Ədəbiyyat

Azər Haqverdi oğlu Süleymanov 1982-ci il oktyabrın 26-da Xəzər
rayonunun
Şüvəlan
qəsəbəsində
anadan
olmuşdur.
O,
peşəkar
hərbçi, çempion idmançı olmaqla yanaşı, həm də istedadlı ifaçı olub.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Azər Süleymanov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Əsgər
müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabr ayının 12-də şəhid olmuşdur. Xəzər rayonunun Şüvəlan
qəsəbəsində
dəfn
olunmuşdur.
Azər Süleymanov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 29.12.2020ci il və 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”, “Suqovuşanın azad olunmasına görə” və “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Pərvin Əliyev

illiyi

1997-2020
Pərvin Vüqar oğlu Əliyev 1997-ci
il oktyabrın 27-də Beyləqan rayonunun
Qəhrəmanlı kəndində anadan olmuşdur.
Pərvin Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpa olunması
üçün başlanan Vətən müharibəsi zama-

Əsgər
nı Talış-Suqovuşan istiqamətində gedən
döyüşlərdə vuruşaraq şəhid olmuşdur.
Pərvin Əliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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30

Emil Fətəliyev

illiyi

1992-2020
Emil Mayis oğlu Fətəliyev 1992-ci
il oktyabr ayının 30-da Qax rayonunun
Qorağan kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının çavuşu olan Emil Fətəliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zama-

Çavuş
nı Füzulinin və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, oktyabrın 22-də Zəngilan
döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Emil Fətəliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Kəlbəcərin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.
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Emil Hümbətov

illiyi

1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Emil Tərlan oğlu Hümbətov
1992-ci il oktyabr ayının 30-da Şirvan şəhərində anadan olmuşdur.
1999-2008-ci illərdə Nofəl Quliyev
adına Şirvan şəhər 9 nömrəli tam
orta məktəbdə, 2008-2010-cu illərdə
Şirvan Peşə liseyində təhsil almışdır.
Emil Hümbətov Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şirvan
Şəhər Şöbəsi tərəfindən Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinə həqiqi hərbi
xidmətə çağırılıb, Daşkəsən rayonu
N saylı hərbi hissədə xidmət edib.
2012-ci ildə General-mayor Polad Həşimovun rəhbərliyi ilə hərbi
xidmətini ləyaqətlə başa vurduqdan
sonra bir müddət Şirvan şəhərində
işləyib. 2016-cı ildə işləmək üçün
Türkiyə Respublikasına gedən
Emil 4 ildən sonra 2020-ci ildə
Vətəninə, ailəsinin yanına qayıdıb.
2020-ci il sentyabrın 27-də
Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Əsgər
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Füzuli istiqamətində gedən
döyüşlərdə
vuruşmuş,
oktyabr ayının 11-də şəhid olur.
Emil Hümbətov 12 oktyabr
2020-ci il tarixdə Şirvan şəhər
Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Emil Hümbətov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.
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Siyasət. Hərbi iş
80
İsmət Qayıbov
illiyi 1942-1991

Ədəbiyyat
Ağa Xəlilqızı, S. Əlvida
söyləmədən... /Sevinc Ağa
Xəlilqızı; red. D.Osmanlı. ‒
Bakı: Elm və Təhsil, 2020.
‒ 255, [1] s.; Qasımzadə, X.
Unudulmaz dövlət xadimi
/X.Qasımzadə //Respublika.–
2013.– 20 noyabr. ‒ S.7.
Qasımzadə, X. Dəniz dərindir
durulmaz, Dostluq əbədidir
unudulmaz... /X.Qasımzadə //
Ədalət. ‒ 2013. ‒20 noyabr. ‒
S.5; Turan, F. İsmət Qayıbov
//Turan F. Doğma evdən başlanır vətən. ‒ Bakı, 2007. ‒
S.132-133.

İnternetdə
www.ayna.az/.../bu-gun20noyabr-ismet-qayib.
www.anl.az/down/meqale/
adalet/.../213742.htm
https://az.wikipedia.org/
wiki/%C4%B0sm%C9%99t_
Qay%C4%B1bov
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İsmət İsmayıl oğlu Qayıbov 1942ci il oktyabr ayının 8-də anadan olmuşdur. Əslən Qazax mahalında
məşhur olan Qayıbovlar nəslindəndir.
1950-1961-ci
illərdə
Gəncə
şəhərindəki 2 saylı orta məktəbdə
oxumuşdur. 1961-1967-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
hüquq fakültəsinin axşam şöbəsində
təhsil almışdır. 1963-cü ildə Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Neft Maşınqayırması Layihə-Texnologiya İnstitutunda texnik, sonra isə baş texnik
işləmişdir. 1966-cı ildə Respublika
DİN-in xüsusi xidmət müfəttişi, 19661967-ci illərdə Bakı şəhər Komsomol
Komitəsində fəaliyyət göstərmişdir.
1975-1976-cı illərdə Bakı Şəhər Prokurorluğunda Məhkəmədə Cinayət
işlərinə nəzarət şöbəsində, 1976-1978ci illərdə Bakı Şəhər Prokurorluğunda Ümumi nəzarət şöbəsinin rəisi,
1978-1982-ci illərdə təyinatla İsmayıllı rayon prokuroru, 1982-1984cü illərdə Əli Bayramlı (indiki Şirvan) şəhərində prokuror vəzifələrində
işləmişdir. 1984-cü ildə İstintaq
İdarəsi – Respublika Prokurorluğunda Daxili orqanlara nəzarət şöbəsinin
rəisi təyin olunmuşdur. 1987-1990-cı
illərdə Sumqayıt şəhərinin prokuroru
kimi fəaliyyət göstərmiş, 1990-1991ci illərdə Azərbaycan Respublikasının
ilk Baş prokuroru vəzifəsinə təyin edilmişdir. Onun xidmətləri bir çox mükafatlara layiq görülmüş, “Şərəf nişanı”
ordeni, “Rəşadətli əməyə görə” me-

Dövlət xadimi
dalı ilə təltif edilmişdir. 1990-cı ildə
Azərbaycan KP MK-nin üzvü olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Milli Təhlükəsizlik şurasının,
keçmiş SSRİ Hüquqşünaslar İttifaqının üzvü, Sumqayıt şəhərinin deputatı olmuşdur. III dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri idi. 1991-ci il noyabr ayının
20-də Dağlıq Qarabağın Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınlığında Mİ-8 markalı vertolyotun ermənilər
tərəfindən
vurulması
nəticəsində
yüksək vəzifəli dövlət xadimləri ilə
birlikdə həlak olmuş, I Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Gəncə şəhərində
təhsil aldığı 1 saylı orta məktəb, Bakıdakı Bakıxanov qəsəbə stadionu,
neft tankeri, ölkədə bir çox məktəb və
küçə İsmət Qayıbovun adını daşıyır.
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Siyasət. Hərbi iş
85
Ramiz Abutalbov
illiyi 1937 - 2022

Ədəbiyyat
Sadıq, C. Ramiz müəllim
haqqında bir əlifba /C.Sadıq
//525-ci qəzet. ‒ 2012. ‒ 18
avqust. ‒ S. 25; Tahirzadə, Ə.
Xəzinə adam /Ə.Tahirzadə
//525-ci qəzet. ‒ 2012. ‒ 25
oktyabr. ‒ S. 28; Микеладзе,
Г.А.Гражданский подвиг
Рамиза Абуталыбова. Пути
и судьбы эмиграции. ‒ Баку:
Адильоглы, 2010. ‒ 68 с.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Ramiz_Abutal%C4%B1bov

Ramiz Abutalıb oğlu Abutalıbov 1937-ci il oktyabr ayının 27-də
Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1962-1965-ci illərdə Azərbaycan
Elmi Tədqiqat İşlərinin Əlaqələndirmə
Komitəsində
elmi
katib,
baş
mütəxəssis, 1965-1968-ci illərdə Respublika Nazirlər Sovetinin elm və texnika şöbəsində baş referent, Parisdə
1971-1979-cu illərdə YUNESKO katibliyinin əməkdaşı, 1980-1984-cü
illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri, 19841985-ci illərdə Respublika Xarici
Turizm Baş İdarəsinin rəisi, 19851992-ci illərdə YUNESKO katibliyinin idarə rəisi vəzifələrində çalışmışdır. 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan
Respublikası XİN-də xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir, YUNESKO məsələləri
üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının Baş katibi vəzifəsində işləmişdir.
1980-1984-cü illərdə Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin deputatı olmuşdur. “Asiya cəmiyyəti” təşkilatının
üzvüdür. “Fransa Azərbaycan dostluq cəmiyyəti”nin baş katibi olmuşdur. Ceyhun Hacıbəyli və Hüseyn
Azərməhd ilə birlikdə Parisdə 1992-ci
ildə “Azərbaycan evi” cəmiyyəti yaratmışdır. Müasir dövrün mühüm ictimaisiyasi məsələlərinə dair Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və Rusiyada
dərc olunmuş məqalələrin müəllifidir.
1918-1920-ci ildə mövcud olmuş
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin,
20-ci ildən sonra mühacirətdə yaşamış Azərbaycanın siyasi xadimlərinin
– C.Hacıbəyli, Ə.Topçubaşov və bir
çoxlarının həyat və fəaliyyətinə dair
sənədlərin və tarixi ədəbi əhəmiyyətə
malik materialların aşkara çıxarıl-

İctimai xadim
masında, Azərbaycana gətirilib nəşr
olunmasında böyük xidməti var.
Xarici ölkələrdə çap edilmiş “Dağlıq Qarabağ tarixi sənədlərdə” (1989cu ildə fransız və ingilis dillərində),
“Qafqaz bürosu Dağlıq Qarabağ”,
“Qarabağ keçmiş və gələcək arasında” (fransız dilində), “M.S.Ordubadi.
Qanlı illər” (azərbaycanca ərəb əlifbası
ilə), “Azərbaycan-Fransa. Birlikdə
XXI əsrə doğru” (fransız dilində) və
başqa kitabların tərtibçisi, eyni zamanda naşiridir. 1990-cı ildə Jorj de
Malevilin “1915-ci il erməni faciəsi”
əsərini müəllifin razılığı ilə Bakıda rus
dilində nəşr etdirmişdir. 1990-cı ildə
“Beynəlxalq əlaqələr aləmində kim
kimdir?” Britaniya ensiklopediyasına adı düşmüş 269 keçmiş SSRİ diplomatı arasında yeganə azərbaycanlıdır.
Ramiz Abutalıbov, I dərəcəli
müşavir-diplomat Fransanın “Fəxri legion” ordeni ilə təltif edilmişdir. Tanınmış ictimai xadim, “Ocaq” Azərbaycan
Mədəniyyət Cəmiyyəti idarə heyətinin
üzvü Ramiz Abutalıbovu mədəniyyətin
və incəsənətin inkişafına verdiyi töhfəyə
görə “Puşkin medalı” ilə təltif etmişdir.
Bakı Media Mərkəzi 2016-ci ildə
R. Abutalıbovun iştirakı ilə 1919-cu
ildə Parisə getmiş Azərbaycan diplomatları haqqında “Əbədi ezamiyyət”
sənədli filmi çəkilmiş və “Qərib
məzarlar” kitab-albomu nəşr edilmişdir. Ramiz Abutalıbov 2016-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüdçüsü olmuşdur.
Ramiz Abutalıbov 01 yanvar 2022ci ildə Moskva şəhərində vəfat etmişdir.
Mərhumun nəşi Bakıya gətirilərək
II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
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Tarix
65
Musa Qasımlı
illiyi 1957
28

Musa Cəfər oğlu Qasımlı 1957-ci il oktyabr ayının 28-də Yardımlı rayonunun Hamarkənd kəndində
anadan olmuşdur. 1974-cü ildə orta məktəbi
tərifnamə ilə bitirmişdir. Həmin il Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinə daxil olmuş, 1979cu ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1982-1985-ci
illərdə
BDU-nun
Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasının əyani aspiranturasında təhsil
almış, beynəlxalq münasibətlər tarixi üzrə ixtisaslaşmışdır. 1986-cı ildə namizədlik, 1992ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Musa Qasımlı 1979-1982-ci illərdə təyinatla
Yardımlı rayonunun orta məktəblərində müəllim,
Ədəbiyyat
1986-1992-ci illərdə BDU-nun Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent, tarix
Azərbaycan parlamentarizfakültəsinin dekan müavini vəzifələrində, 1992mi tarixi: 2 cilddə /Musa Qa1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli
sımlı, B. Muradova; elmi
Məclisinin beynəlxalq əlaqələr şöbəsində işləmişdir.
məsləhətçi və red. O.Əsədov.–
Görkəmli alim Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə,
ABŞ, Gürcüstan, Avstriyada BMT, Çexiyada ATƏT,
C. 2. – Bakı: Mütərcim,
Böyük Britaniya arxivlərində çalışaraq Azərbaycanın
2018. – 676 s.; SSRİ-Türkiyə
tarixinə dair dəyərli əsərlər yazmışdır. O, Azərbaycan
münasibətləri: Türkiyədə
1960-cı il çevrilişindən SSRİ- tarixinin öyrənilməmiş bir sıra aktual problemləri –
Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri (1946nin dağılmasınadək /Musa Qa1991), Seyid Cəfər Pişəvəri hərəkatınından sonra
sımlı; elmi red. Ə.Həsənov; ön Cənubi Azərbaycanda yaranmış şəraitin Birləşmiş
sözün müəl. B.Baysal. – Cild
Millətlər Təşkilatında müzakirəsi, Azərbaycan1 1960-1979. – Bakı: AdiloğTürkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri (1920lu, 2007. – 560 s.; 100 ilin
1922), Xarici dövlətlər və Azərbaycan (1920-1922),
Birinci dünya müharibəsi illərində “könüllü” adı alzirvəsindən: Rus-türk konftında erməni silahlı bandalarının hazırlanması və
ransı və Moskva müqaviləsi /
Musa Qasımlı //Azərbaycan. – fəaliyyətləri, Birinci dünya müharibəsi illərində bö2021. – 6 fevral. – S.1;6.; Mart yük dövlətlərin Azərbaycan siyasəti (1914-1918),
SSRİ-Türkiyə diplomatik-siyasi münasibətləri
soyqırımı “böyük Ermənistan”
(1960-1991), Azərbaycan istiqlal mübarizəsi və xaxülyasının gerçəkləşdirilməsi
rici dövlətlər (1920-1945), “Erməni məsələsi”ndən
cəhdi idi /Musa Qasımlı //Xalq “erməni soyqırımı”na (1724-1920), Cənubi Qafqaz
qəzeti. – 2021. – 31 mart. –
Antanta ölkələri, Rusiya və Türkiyə arasında (1920S.8.
1923) və b. mövzular üzrə tədqiqat işləri aparmışdır.
1987-1991-ci illərdə SSRİ Siyasi Elmlər Assosiasiyasının, SSRİ Elmlər Akademiyasının
Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət tariİnternetdə
xi Elmi Şurasının üzvü, 1997-1999-cu illərdə
https://meclis.
Azərbaycan EA Tarix İnstitutunda fəaliyyət
göstərən ixtisaslaşdırılmış doktorluq Müdafiə Şuragov.az/news-dep.
php?id=720&lang=az&cat=VI sının həmsədri, Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası tarix bölməsinin, 2009-2014-cü illərdə Dərslikləri
https://az.wikipedia.
Qiymətləndirmə Şurasının, 2004-2007-ci illərdə
org/wiki/Musa_
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali
Qas%C4%B1ml%C4%B1
Attestasiya Komissiyasının tarix və siyasi elmlər
http://www.scienixtisası üzrə Ekspert Şurasının üzvü olmuşdur.
ce.gov.az/forms/
Musa Qasımlı 2009-cu ildə “Qabaqcıl təhsil
chlenyikorrespondentyi/3068
işçisi” döş nişanı, 2017-ci ildə “Şöhrət” ordeni, Qazaxıstan Respublikası Elmlər Akademiyasının xatirə medalı, 2018-ci ildə “Azərbaycan
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İctimai xadim
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi (1918-2018)”,
Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin “Parlament”, 2019-cu ildə “Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanlarının 100 illiyi
(1919-2019)”, “Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin
100 illiyi (1919-2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley medalları ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycanda və xarici ölkələrdə 10 dildə nəşr
edilmiş 47 kitabın, 164 elmi məqalənin müəllifi,
ali məktəblər üçün Beynəlxalq münasibətlər tarixi dərs vəsaitinin, iki hissədən ibarət Avropa və
Amerika ölkələrinin müasir tarixi dərsliyinin və
fənn proqramının müəllifidir. Onun rəhbərliyi
altında 18 nəfər namizədlik, 3 nəfər doktorluq dissertasiyası işini müdafiə etmişdir.
Musa Qasımlı hal-hazırda AzərbaycanƏfqanıstan parlamentlərarası işçi qrupunun sədri,
Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədr müavini, BDU-da fəaliyyət göstərən Müdafiə Şurasının, Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin,
Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının,
Türkiyə, Kanada, Braziliya, Peru, Meksika, Argentina, Danimarka, Malta, Estoniya, Bosniya və Herseqovina parlamentləri ilə dostluq qrupunun üzvüdür.
Eyni zamanda ABŞ-da fəaliyyət göstərən Orta Şərq
Araşdırmaları Assosiasiyasının (Arizona Universiteti), Mərkəzi Avrasiya Araşdırmaları Cəmiyyətinin
(Harvard Universiteti), Orta Asiya və Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin üzvü, “Romanian Euroasian Studies” (Rumıniya), “Qafqaz və Mərkəzi Asiya araşdırmaları”, “Turan Strateji Araşdırmalar
Mərkəzi” (Türkiyə), “Türk bilimi”, “Atatürk yolu”
(Türkiyə), “Qafqaz i mir” (Gürcüstan), “Evropeyski
istoriçhı studii: naukoviy jurnal” və “Amerikanska
istoria ta politika: naukoviy jurnal” (Kiyev, Ukrayna) elmi jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.
Musa Qasımlı 1997-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və
müasir tarixi kafedrasının professoru, 2017-ci ildən
AMEA-nın müxbir üzvü, 2010-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin IV,
2015-2020-ci illərdə V çağırış deputatı olmuşdur.
2016-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası
Qafqazşünaslıq
İnstitutunun direktoru, Azərbaycan Milli Məclisinin
2020-2025-ci illər VI
çağırış deputatıdır.
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Texnika. Mühəndis işi
95
Qurban Cəlilov
illiyi 1927-2000

Ədəbiyyat
Вопросы перемещения
контура нефтеносности
и обводнения скважин /
Курбан Джалилов; ред.
М.Т.Абасов; АН Азерб.
ССР. Ин-т проблем
глубинных нефтегазовых
месторождений. – Баку:
Элм, 1974. – 284, [3] с.;
Akademik Cəlilov Qurban
Nizaməddin oğlu (27.10.192701.10.2000) /tərt. və ön söz.
A.Quliyev; red. B. Budaqov. –
Bakı: Elm, 2009. –161, [3] s.
Qurban Nizaməddin oğlu
Cəlilov: Biblioqrafiya /Tərt.
Z.А.Kərimov, Т.Ş.Paşayeva;
Red. М.Т. Abasov,
Ç.N.Əhmədov; АМЕА, Geoligiya İnstitutu, Mərkəzi Elmi
Kitabxana. – Bakı: NaftaPress, 2003. – 110 s.

İnternetdə
http://www.science.az/news/
open/6571
http://nkpi.az/index.
php?page=addread&id=3027

Qurban Nizaməddin oğlu Cəlilov 1927-ci il
oktyabr ayınının 27-də Şəki şəhərində anadan
olmuşdur. O, 1945-ci ildə orta məktəbi gümüş
medalla bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırki Bakı Dövlət Universiteti) fizikariyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1950-ci
ildə riyaziyyat ixtisası üzrə universiteti bitirərək
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Fizika və
Riyaziyyat İnstitutunun aspiranturasına daxil
olmuş və Moskva şəhərinə ezam edilmişdir.
1954-cü ildə Moskvada yeraltı hidrodinamika sahəsində tanınmış alim, professor V.N.Şelkaçevin rəhbərliyi altında “Neft konturunun hərəkəti və quyunun
sulaşması ilə əlaqədar bəzi məsələlərin hidrodinamik tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir.
Azərbaycanın neft yataqlarının işlənməsinin sistem və üsullarının hazırlanması və
təkmilləşdirilməsində böyük xidmətləri olmuş
Qurban Cəlilov Azərbaycan EA-nın Neft Ekspedisiyasında kiçik elmi işçi və böyük elmi işçi
vəzifələrində tədqiqat işləri aparmışdır. O, 19581960-cı illərdə Elmi-Tədqiqat Neftçıxarma institutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
1960-cı ildən etibarən əvvəlcə Azərbaycan
EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri
(keçmiş Neft və Qaz Yataqlarının İşlənməsi)
institutunda baş elmi işçi, 1961-ci ildən institutun Yeraltı hidrodinamika şöbəsinin müdiri, 1974-1988-ci illərdə isə institutun elmi
işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. 1980-cı ildə Azərbaycan EAnın Yer haqqında Elmlər bölməsinin akademik
katibinin
müavini
seçilmişdir.
Qurban Cəlilov 1963-cü ildə “Neft konturunun hərəkəti, quyuların sulaşması və süzülmənin
fəza məsələləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1966-cı ildə professor elmi adını almış, 1972-ci ildə “Neft, qaz
və qazkondensat yataqlarının işlənməsi və istismarı” ixtisası üzrə Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1989-cu ildə isə “Neft
və qaz yataqlarının işlənməsi” ixtisası üzrə
Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
Akademikin elmi yaradıcılıq fəaliyyəti
dövründə
apardığı
fundamental
elmi-

Akademik
tədqiqat işləri və aldığı mühüm nəticələr yeraltı hidroqazdinamika, neft və qaz yataqlarının işlənməsi sahələrində böyük
əhəmiyyət kəsb edir, həmçinin neftçıxarmanın
nəzəriyyəsi və təcrübəsi üçün sanballı töhfədir.
Alimin dərin və məhsuldar elmi araşdırmaları və aldığı nəticələr neft və qaz yataqlarının işlənməsinin layihələndirilməsi və
tədqiqində geniş istifadə olunur. O, həmçinin
Azərbaycandakı Neft Daşları, Qaradağ,
Cənub, Darvin hövzəsi, Palçıq pilpiləsi,
Hövsan, Duvannı yataqlarının işlənmə
layihələrinin əsas icraçılarından biri olmuşdur.
Q.Cəlilov keçmiş SSRİ EA-nın “Neft və
qaz yataqlarının işlənməsi” problemi üzrə Elmi
Şuranın, Azərbaycan EA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri institutunda elmi dərəcələr
verən İxtisaslaşdırılmış Şuranın, Azərbaycan
Dövlət Neft Akademiyasında “Deformasiyalanan bərk cisim mexanikası”, “Maye, qaz və plazma mexanikası” ixtisasları üzrə elmi dərəcələr
verən İxtisaslaşdırılmış Şuranın, Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Neft, qaz
və qazkondensat yataqlarının işlənməsi” üzrə
mərkəzi komissiyanın və Beynəlxalq NeftçiMühəndislər Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyasının texnika elmləri redaksiyası üzrə elmi məsləhətçisi olmuşdur.
O, 230-dan artıq elmi-tədqiqat işinin,
o cümlədən, 4 monoqrafiya və 2 müəlliflik
şəhadətnaməsinin müəllifi olmuşdur. Akademikin elmi kadrların hazırlan-masında da
böyük rolu olmuşdur. Onun rəhbərliyi altında 2 doktorluq, 24 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur.
Alim “Xalqlar dostluğu” ordeni, “Şanlı
əməyə görə. V.İ.Leninin anadan olmasının 100
illiyi münasibəti ilə” yubiley medalı, Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan EA Rəyasət
Heyətinin Fəxri fərmanları, “Neft sənayesi
əlaçısı” nişanı ilə təltif edilmiş, akademik
İ.M.Qubkin adına mükafata layiq görülmüşdür.
Akademik Qurban Cəlilov 2000-ci il oktyabr ayının 1-də vəfat etmişdir.

679

OKTYABR

5

Kimya. Biologiya. Tibb
70
Vaqif Abbasov
illiyi 1952

Ədəbiyyat
Bioloji varlıqdan şəxsiyyətə
ucalmaq yolu: müdrik
kəlamlar /V.Abbasov. – Bakı:
Qamma servis, 2003. – 272 s.;
Dahilərin, müdriklərin və
fatehlərin həyat dərsləri
/V.Abbasov. – Bakı: Təhsil,
2010. – 572 s.; Kimya:
abituriyentlər və yuxarı sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti
/V.M.Abbasov və b. – Bakı,
2005. – 622 s.; Kərimova, H.
Şərəfli ömür yolu: (Vaqif Abbasov50) /H.Kərimova. –
Bakı: Təhsil, 2002. – 208 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
www.science.gov.az/forms/
deystvitelnyie.../111...
www.azxeber.com/
news/21595.htm
www.qu.edu.az/.../
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Vaqif Məhərrəm oğlu Abbasov 1952ci il oktyabr ayının 5-də Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində anadan olmuşdur.
1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun kimya fakültəsini bitirmişdir.
1973-1978-ci illərdə Milli Elmlər Akademiyasının akademik Y.H.Məmmədəliyev
adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun aspiranturasında oxumuşdur. 19781981-ci illərdə həmin institutda kiçik elmi
işçi, 1981-1984-cü illərdə isə baş elmi
işçi olmuşdur. Elmi tədqiqatla məşğul
olmuş, dissertasiya müdafiə edərək
elmlər namizədi, 1991-ci ildə isə kimya
elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin professorudur.
2001-ci
ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
2014-cü ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
V.Abbasov 1984-cü ildə AMEA-nın
Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda laboratoriya müdiri, 2006-cı ildə şöbə müdiri, 2007-2008-ci illərdə direktor müavini,
2011-ci ildən isə AMEA NKPİ-də direktor və şöbə müdiri vəzifələrində çalışır.
Vaqif Abbasovun elmi fəaliyyətinin
əsas istiqaməti nitrobirləşmələrin metal komplekslərinin, nitron turşularının
duzlarının, yüksəkmolekullu aminlərin,
imidazolinlərin, amin komplekslərinin sintezinin, alınma üsullarının və proseslərinin
elmi əsaslarının işlənib hazırlanması,
çoxfunksiyalı antistatik aşqarların, inhibitorların, inhibitor-bakterisidlərin, parafin və duzçökmə inhibitorlarının, deemulqatorların, konservasiya mayelərinin
və sürtkülərinin və s. yaradılması, onların təsir mexanizmlərinin tədqiqidir.
V.Abbasov NKPİ-nin Elmi Şurasının sədri, NKPİ-nin nəzdində Dissertasiya Şurasının sədri, “Neftkimyası və
neftemalı prosesləri” jurnalının baş re-

Kimyaçı alim
daktorunun müavini, “Kimya məktəbdə”
elmi-metodiki jurnalın həmtəsisçisi və
baş redaktoru, AMEA-nın “Elm dünyası”
jurnalının baş redaktorunun müavinidir.
V.Abbasov respublika, beynəlxalq və
bir çox xarici ölkələrin elmi qurumlarının üzvüdür. “ASSOKOR” assosiasiyasının rəyasət heyətinin üzvü, V.Altunin adına Beynəlxalq Ekologiya və Təbiətdən
istifadə Akademiyasının həqiqi üzvü,
Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Təbiət Elmləri
Akademiyasının xarici üzvü, Türk Dünyası Tədqiqatları Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasının
akademik
üzvüdür.
V.Abbasovun elmi tədqiqatlarının
nəticələri 973 elmi əsərdə, o cümlədən
51 kitab, monoqrafiya, dərslik və dərs
vəsaiti, eləcə də 89 publisistik əsər
(o cümlədən 12 kitab), 51 patent və
müəlliflik şəhadətnaməsində öz əksini
tapmışdır. Onun əsərlərinin çox hissəsi
xaricdə çap olunmuşdur. V.Abbasovun
rəhbərliyi altında 10 elmlər doktoru və 31 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.
V.Abbasov akademik Y.Məmmədəliyev
adına
medala,
AMEA-nın
Fəxri
fərmanlarına, “Azərbaycanın Əməkdar
müəllimi” fəxri adına, “Şöhrət” ordeninə,
İslam ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının (EKO) “Elm və texnologiya” üzrə mükafatına, Avropa Biznes Assambleyası (Oksford, İngiltərə)
tərəfindən “Avropa Keyfiyyəti” mükafatına, “The Name in Science” fəxri adına,
Beynəlxalq Sokrat Komitəsinin “Şöhrət”
medalına, “Əsas Qızıl Cəngavər” ulduzuna, Atatürk Uluslararası Ödülünə
və s. mükafatlara layiq görülmüşdür.
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Hüseyn Həsənov
illiyi 1932-1995

Ədəbiyyat
Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası /Hüseyn
Həsənov, Ş.M.Hacıyev, A.Ə.
Qəribov; red. A.A.Novruzova,
S.F.İsmayılova. – Bakı: Maarif, 1998. – 360 s.; Beyin
neyronların peykləri /Hüseyn Həsənov, A.İ.Qəribov;
red. Ş.Hacıyev; Azərb. SSR
EA, Fiziologiya İn-tu.–
Bakı: Elm, 1989. – 85, [3]
s.; Məhyəddinqızı, Ş. Akademik Hüseyn Həsənov /
Şəlalə Məhyəddinqızı; red.
Ə.Quliyeva. – [Bakı]: MM-S
müəssisəsi, 2017. – 229, [1] s.;
Hüseyn Heydər oğlu Həsənov
// Məşhur biologiya alimləri
/Ə.Hüseynov, M.Babayev; ixtisas red. O.İ.Məmmədov. –
Bakı: Maarif, 2002. – S.172174.

İnternetdə
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3204

Hüseyn Heydər oğlu Həsənov
1932-ci il oktyabr ayının 19-da İrəvan
şəhərində anadan olmuşdur. 1954-cü
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirmişdir.
1958-ci ildə Biologiya elmləri
üzrə fəlsəfə doktoru
və 1967-ci
ildə elmlər doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş, 1972-ci ildə
Azərbaycan SSR EA-nın müxbir üzvü
və 1976-cı ildə həqiqi üzvü seçilmişdir.
Hüseyn Həsənov 1954-1958-ci
illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Fiziologiya Sektorunda laborant, aspirant,
kiçik elmi işçi, Fiziologiya İnstitutunda
elmi işlər üzrə direktor müavini, 19681995-ci illərdə direktor olmuşdur.
Akademik H.H.Həsənov ali sinir sisteminin fizioloji, biokimyəvi və struktur
əsaslarının öyrənilməsinə, sensor informasiyaların realizə mexanizmləri, hemostaz və adaptasiya kimi problemlərin
həlli yollarının araşdırılmasına xüsusi
diqqət yetirmişdir. Onun elmi rəhbərliyi
və iştirakı ilə yaddaşın neyrokimyəvi
və neyrofizioloji mexanizmləri, beynin tənzimləyici sistemləri haqqında
yeni elmi dəlillər əldə edilmişdir. Aparılan işlər nəticəsində qidalanma emosiya və motivasiyasında iştirak edən
limbik sistemin sinir və neyrokimyəvi
mexanizmləri haqqında, təkamül funksiyalarının fizioloji, biokimyəvi və
struktur əsasının tədqiqində, sensor informasiyaların realizə mexanizmləri,
hemostaz
və
adaptasiya
kimi
problemlərin həlli üzrə əhəmiyyətli
işlər görülmüşdür. Onun tərəfindən
yaddaşın neyrokimyəvi və neyrofizioloji mexanizmlərinin formalaşmasının, şərti reflektor, qida, su və müdafiə
davranışında beynin tənzimləyici mexanizminin patogenezi haqqında yeni

Akademik
elmi fikirlər irəli sürülmüş, emosianal proseslərin sinir və neyrokimyəvi
mexanizmləri və sinir sisteminin
bu proseslərdə rolu öyrənilmişdir.
Akademik Hüseyn Həsənov 300dən çox elmi əsərin, o cümlədən
5 monoqrafiyanın və 1 dərsliyin
və 2 kitabçanın müəllifidir. Onun
rəhbərliyi ilə 7 elmlər doktoru və
42 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.
H.H.Həsənov dəfələrlə respublika
elmini xarici ölkələrdə ləyaqətlə təmsil
etmişdir. H.H.Həsənovun təşkilatçılığı və rəhbərliyi altında 1983-cü
ildə Bakıda Ümumittifaq Fizioloqlar
Cəmiyyətinin qurultayı keçirilmişdir.
H.H.Həsənov akademik Abdulla
Qarayev adına Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan
EA-nın Biologiya Elmləri Bölməsinin
akademik-katibinin müavini, AMEAnın elmi kadrlar üzrə Şurasının sədri,
“Ali sinir fəaliyyəti” və SSRİ EAnın “Fiziologiya” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü və 1981-1995-ci
illərdə Azərbaycan Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin üzvü, keçmiş
SSRİ-də Fiziologiya üzrə K.M.Bıkov
adına mükafatın verilməsi üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdur.
Hüseyn Həsənov YUNESKO-da
“Beynin öyrənilməsi” elmi təşkilatında
Azərbaycanı təmsil etmiş, 1989-cu ildə
Nyu-York Akademiyasına üzv seçilmişdir. O, 1972-ci ildə elm və texnika
üzrə Azərbaycan SSR Dövlət mükafatı
laureatı olmuş, “Şanlı əməyə görə” medalı, 1981-ci ildə “Şərəf nişanı”, 1982ci ildə “Fəxri nişan” ordeni ilə təltif
edilmiş,1991-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Akademik Hüseyn Həsənov 1995ci il iyulun 18-də vəfat etmişdir.
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Digər tarixi hadisələr
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Günü
2009

Ədəbiyyat
Azərbaycan XİN Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Günü ilə bağlı bəyanat yayıb // Azərbaycan.– 2017.–
4 oktyabr.– S. 3; Bayramqızı, Ə. Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası on illik yol
işığında // Xalq qəzeti. – 2019.
– 4 oktyabr. – S. 6; Bayramov, V. Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası mühüm
uğurlar əldə edib / V. Bayramov // Xalq qəzeti. – 2019. –
17 oktyabr. – S. 5.

682

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının yaradılmasını nəzərdə tutan 2009-cu il Naxçıvan Razılaşmasının imzalanmasından etibarən 3
oktyabr tarixi Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Günü kimi qeyd edilir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurası (Türk Şurası) ortaq tarix, ortaq
dil, ortaq kimlik və ortaq mədəniyyət
kimi dörd təmələ əsaslanır və üzv
dövlətlər arasında əməkdaşlıq və
həmrəyliyin
inkişafı
baxımından mühüm regional platformadır.
Müstəqilliyin
ilk
illərindən
Azərbaycan Avropa ölkələri ilə yanaşı, türkdilli ölkələrlə də diplomatik münasibətlərin yaradılması, onlar arasında ictimai-siyasi, mədəni
əlaqələrin bərpa edilməsində yeni bir
səhifə açmışdır. 2009-cu il oktyabrın 3-də Türkdilli Dövlət Başçılarının IX Zirvə görüşünə məhz ölkəmizin
ev sahibliyi etməsi, bu mühüm strateji
əhəmiyyətli tədbirin tarixi, mədəni irsi
ilə zəngin olan Naxçıvanda keçirilməsi
də xüsusi əhəmiyyət daşımışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, Qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan Prezidenti Kurmanbek Bakiyev və Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Xıdır Saparlıyevin
Naxçıvanda iştirak etdikləri zirvə görüşü bir sıra mühüm qərarlarla yadda
qalmışdır. Həmin toplantıda çıxış edən
Prezident İlham Əliyev türkdilli dövlət

rəhbərlərinin 1992-ci ildə keçirilmiş
ilk zirvə görüşünü xatırladaraq ötən
17 il ərzində türkdilli ölkələr arasında
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin,
işbirliyinin möhkəmləndirilməsində
əsaslı dəyişikliklərin baş verdiyini
qeyd etmişdir. Naxçıvan Zirvə toplantısında ölkələr arasında əlaqələrin daha
da möhkəmləndirilməsi məqsədilə
təkliflərin səsləndirilməsi və görüşdə
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında Saziş və Naxçıvan Bəyannaməsinin imzalanması mühüm hadisə olmuşdur.
Həmin bəyannaməyə əsasən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ-Türk Keneşi) kimi mühüm
qurum yaradılmışdır. Şura beynəlxalq
hökumətlərarası təşkilat kimi türkdilli
ölkələr arasında hərtərəfli əməkdaşlığa
yardım etmək məqsədilə özündə bir
sıra missiyaları ehtiva edir. Naxçıvan Bəyannaməsində, həmçinin
TÜRKSOY-un türk dünyasının ümumi dəyərlərinin müəyyən edilməsi, inkişafı, beynəlxalq səviyyədə yayılması və populyarlaşdırılmasında vacib rol
oynaması vurğulanır və onun mədəni
əlaqələrin dərinləşməsinə verdiyi
töhfələr yüksək qiymətləndirilir. Naxçıvan Zirvə toplantısında TÜRKSOY
Fondunun yaradılması qərara alınmış, mənzil qərargahı Bakıda yerləşən
“Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və
İrsi Fondu” uğurla fəaliyyət göstərir.
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Digər tarixi hadisələr
Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olundu!
1993-2020

Ədəbiyyat
İmanzadə, İ.M. Cəbrayıl
şəhidləri / İ.M.İmanzadə,
T.Abbaslı; red. Y.Məğrur. –
Bakı: Təknur, 2013. – 671 s.;
Təhməzli, H. Cəbrayıl /
H.Təhməzli; red. B.Zeynalov.
– Bakı: Nurlan, 2007. – 61 s.;
Babayeva, M. ...25 il Füzuli və Cəbrayılsız / M. Babayeva // İki sahil. – 2018. – 22
avqust. – S.14; Nizamiqızı, H. Xudafərindən görünən
Cəbrayıl / H.Nizamiqızı //
Mədəniyyət. – 2020. – 14
oktyabr. – S. 6; Mehdiyev,
A. Cəbrayıl atanın övladları yurda dönürlər. İlham
Əliyev: “Cəbrayıl bizimdir!” /
A.Mehdiyev // Azərbaycan. –
2020.–7 oktyabr. – S.8.

Cəbrayıl rayonu Azərbaycan Respublikasında inzibati ərazi vahididir. 8 avqust 1930cu ildə təşkil edilən Cəbrayıl rayonu 4 yanvar
1963-cü ildə ləğv edilərək Füzuli rayonuna verilmiş, 17 iyun 1964-cü ildə isə yenidən yaradılmışdır. Cəbrayıldakı saysız-hesabsız
abidələrin, mağaraların, qalaların, bürclərin,
məbədlərin qalıqları bu yaşayış ərazisinin yaşının daha qədim olmasından xəbər verir.
Cəbrayıl Kiçik Qafqaz dağlarının cənubşərqində, Gəyən düzü və Qarabağ silsiləsində
yerləşir. Rayon cənubdan Araz çayı boyu İran
İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi
1049 kvadrat kilometrdir, ərazisi əsasən dağlıqdır. Araz çayının sahilində yerləşən Cəbrayıl
ərazisində sıx Tuqay meşələri olub. Məhsuldar
olan Arazboyu torpaqlarda Cəbrayılın iri
kəndləri – Böyük Mərcanlı, Soltanlı və s.
yerləşir. Cəbrayıl rayonunun ən yüksək zirvəsi
Dağ Tumasdır (1580 m). Erməni işğalından
əvvəl rayonda yaşı 400-500 olan 14 iri diametrli çinar ağacı, 104 kəhriz və 99 bulaq vardı. Rayonun ərazisi indiki hüdudları daxilində
sahəsi 1050 km², əhalisi 24300 nəfər olmuşdur.
Cəbrayıl rayon ərazisində 1 şəhər, 4 qəsəbə və
92 kənd olmaqla 97 yaşayış məntəqəsi yerləşir.
18 avqust 1993-cü il tarixdə erməni işğalçıları şəhəri mühasirəyə alıb. Cəbrayıl
fədailərinin və Zəngilan rayonundan köməyə
gələn özünümüdafiə qüvvələrinin şiddətli
müqavimətinə baxmayaraq Cəbrayıl şəhəri
1993-cü il 23 avqust tarixində Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuşdu. İşğal nəticəsində
rayona 13.928 milyard ABŞ dolları məbləğində
ziyan dəyib. Cəbrayıllı məcburi köçkünlər respublikanın 58 rayonunun 2000-dək yaşayış
məntəqəsində, çadır düşərgələrində, yük vaqonlarında və yataqxanalarda məskunlaşıblar.
Birinci Qarabağ müharibəsi gedişində Cəbrayıl
rayonu ümumilikdə 400 nəfərə yaxın şəhid
vermişdir. 1994-cü il Horadiz əməliyyatı zamanı şəhər mərkəzinə və Xudafərin körpüsü
istiqamətində milli ordu irəliləsə də, Cəbrayılın
yalnız Cocuq Mərcanlı kəndi azad olundu. 2
aprel 2016-cı ilin aprelində Cocuq Mərcanlı
kəndində yerləşən Lələtəpə yüksəkliyi dördgünlük müharibə zamanı Azərbaycan Ordu-

su tərəfindən işğaldan azad edilmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi gedişində Cəbrayıl
əhalisi uzun zaman ərzində erməni işğalçılarına qarşı rəşadətlə vuruşub. 1993-cü il 4 iyun
Gəncə qiyamı nəticəsində Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyəti sarsılmış, ordu içinə
siyasi ünsürlər daxil olmağa başlamış və bunun nəticəsində Ağdam rayonu işğal olunması Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının işğalı üçün real zəmin yaratmışdır. Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanları - Kazım Məmmədov, Şikar Aslanov, Vüqar Hüseynov, Akif Əkbərov
və Vahid Quliyev Cəbrayılda anadan olublar.
Uzun müddət düşmən tapdağında qaldıqdan
sonra 2020-ci il oktyabr ayının 4-də Azərbaycan
ordusu Cəbrayıl şəhərini və Cəbrayıl rayonunun doqquz kəndini – Karxulu, Şükürbəyli,
Yuxarı Maralyan, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Dəcəl, Mahmudlu, Cəfərabadı, oktyabrın
5-də Şıxalıağalı, Məzrə və Sarıcalı kəndlərini
azad etmişdir. Noyabrın 9-dək Cəbrayıl rayonunun 90 kəndi işğaldan azad edilmişdir.
Ermənistan silahlı birləşmələrinin 1993-cü
ildə işğal etdiyi Cəbrayıl rayonunun ərazisində
yerləşən Xudafərin körpüsünün üzərində 27 il
sonra Azərbaycan bayrağı ucaldıldı. Qarabağda parlaq qələbələrə imza atan müzəffər ordumuz bu dəyərli abidəni özümüzə, əsl sahibinə
qaytardı. Beləliklə, 2020-ci il oktyabrın 18-i
tariximizə daha bir şanlı gün kimi yazıldı.
İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən
dərhal sonra Prezident İlham Əliyev işğaldan
azad edilmiş ərazilərə səfərlər etmiş və həmin
ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf planının hazırlanması üçün tapşırıqlar vermişdir. 26 aprel
2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva
Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarında səfərdə olmuş, Cəbrayıl rayonunda 5339 kvadratmetr
ərazidə yaradılmış Dövlət Sərhəd Xidmətinin
hərbi hissəsinin açılışında iştirak etmişlər.
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Digər tarixi hadisələr
Gəncə terroru
2020

Ədəbiyyat
Ələddinqızı, N. Ermənistanın
müharibə cinayətləri: Gəncə
terroru /N.Ələddinqızı //Səs.–
2021.– 12 oktyabr.– S.10.

İnternetdə
https://gancapost.info/az/
article/1958/g-nc-ih-erm-niterroru-n-tic-sind-s-h-r-dymis-ziyani-aciqladi
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Ermənistanın təxribatları nəticəsində
sentyabrın 27-dən dekabrın 7-dək
Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya
qurğularından və raket sistemlərindən
atəşə tutması nəticəsində mülki
şəxslərdən 100 nəfər həlak olmuş,
416 nəfər isə xəsarət almışdır. Bundan başqa, Ermənistanın ordusunun
intensiv ağır artilleriya və raket atəşi
nəticəsində 4186 ev, 135 çoxmənzilli
yaşayış binası və 548 mülki obyekt
yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Qeyd
edək ki, Vətən Müharibəsində rəşadətli
Azərbaycan Ordusunun sarsıdıcı cavab
zərbələri qarşısında sürətlə geri çəkilən
düşmən beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq,
Azərbaycanın dinc əhalisini qəsdən
hədəfə almaqla döyüş əməliyyatlarının
aparıldığı bölgədən uzaqlıqda yerləşən
Azərbaycan şəhərlərini və əhalinin
sıx yaşadığı məntəqələri intensiv
atəşə tutmuşdur. Tərtər İkinci Qarabağ müharibəsində ən çox dağıntıya məruz qalan bölgəmiz oldu. 2020ci il 29 oktyabr tarixinə qədər Tərtər
rayonu ərazisinə ümumilikdə 15.500
mərmi atıldığı, bəzi günlərdə 2000-dən
çox mərmi atıldığı bildirilir. Bombardmanlar nəticəsində 17 mülki şəxsin öldüyü və 61 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ümumilikdə, təxminən 1200 nəfər
bombardmandan əziyyət çəkmişdir.
Beynəlxalq “Human Rights Watch”
təşkilatı Ermənistan hərbi qüvvələri
tərəfindən Azərbaycanın Ağdam,
Bərdə, Füzuli, Gəncə, Goranboy, Naftalan və Tərtər rayonlarının şəhər və
kəndlərinin raket və ağır artilleriya hücumlarına məruz qalma faktını araşdırıb. 53 hadisə şahidi ilə aparılan
müsahibə, 12 telefon müsahibəsi, me-

dia xəbərləri, o cümlədən hökumətin
elan etdiyi məlumatlardan əldə olunmuş informasiyalar əsasında məruzə
hazırlanıb. İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə
5 dəfə (4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda) raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 27 nəfər şəhid olub, 175
nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat
vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.
2020-ci ilin oktyabrın 4-də səhər
saat 10 radələrində ermənilərin atdığı raketlər Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərində mülki yaşayış
məntəqəsinə, o cümlədən sakinlərin
yaşadığı ikimərtəbəli binaya, həmçinin
fərdi yaşayış evlərinə düşüb. Düşmən
tərəfindən Gəncənin ilk bombalanması
nəticəsində 1 mülki şəxs - Əliyev Tunar
Qoşqar oğlu şəhid olub, 32 mülki şəxs
isə yaralanıb. Yaşayış evləri ilə yanaşı mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib. İkinci raket
hücumu isə 5 oktyabrda baş vermişdir.
Hücum nəticəsində 3 mülki şəxs yaralanıb. Üçüncü raket hücumu oktyabrın
8-də baş vermişdir. Həlak olan və yaralanan olmamışdır. 2020-ci ilin oktyabrın 11-də gecə saat 02:00 radələrində
Ermənistan ərazisindən Gəncənin ballistik raket hücumu nəticəsində 10 nəfər
şəhid olub, 40 nəfərdən çox insan yaralanıb.Mülki şəxsləri hədəf alan beşinci raket hücumu isə 17 oktyabrda baş
vermişdir. Hücum nəticəsində hamısı
mülki şəxslər olmaqla 16 nəfər şəhid
olmuş, 55 nəfər isə yaralanmışdır.
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Digər tarixi hadisələr
Bərdə terroru
2020
44 günlük Vətən müharibəsinin
gedişində erməni terrorunun qurbanı olan şəhərlərdən biri də Bərdə
oldu. Bərdə rayonu və şəhər mərkəzi
İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə
ümumilikdə 3 dəfə (5, 27 və 28 oktyabr 2020-də) Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin raket və ağır artilleriya hücumlarına məruz qalıb. Nəticədə
29 nəfər şəhid olub, 112 nəfər yaralanıb, rayonda yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə
külli miqdarda ziyan dəyib. Bu terror
hadisələrindən ən dəhşətlisi 27 və 28
oktyabr tarixlərində baş verdi. 2020ci il oktyabrın 27-də Bərdə rayonunun Qarayusifli kəndinə raket hücumu
oldu.Qarayusifli kəndində düşmən terroru nəticəsində dünyasını dəyişənlər
arasında 7 yaşlı Aysu İsgəndərova
da var idi. Bu terror hadisəsi vaxtı 5 nəfər öldü, 13 nəfər isə yaralandı.
Bu hadisədən bir gün sonra - oktyabrın 28-də Bərdə şəhəri də terrorun qurbanı oldu. Baş verən terror hadisəsi
nəticəsində Bərdə şəhərində üç inzibati dövlət binası daxil olmaqla,
mərkəzi xəstəxananın 100 metrliyinə

və yaşayış məntəqələrinin ətrafına
raket atıldı. Hadisə nəticəsində21
nəfər həlak olub, 70-ə yaxın şəxs yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat
vasitələrinə külli miqdarda ziyan
dəyib. Yaralılar arasında ən kiçiyinin
7, ən böyüyünün isə 78 yaşı var idi.
14 dekabr, 2020-ci il tarixində
2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə
təcavüzü
nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Sərəncam imzalamışdır.

Ədəbiyyat
Əlizadə, A. Bərdə terroru erməni faşizminin iç üzünü bir daha nümayiş etdirdi /A.Əlizadə // Olimpiya dünyası.– 2020.– 3-9 noyabr.– S.5.
Ermənistanın Bərdədə törətdiyi qanlı terrordan bir il ötdü // Mədəniyyət.– 2021.– 29 oktyabr.– S.4.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99rd%C9%99nin_bombalanmas%C4%B1
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Digər tarixi hadisələr
Azərbaycan Milli Ordusunun ilk
Hərbi Paradı
9
1992

Ədəbiyyat
Nurlan. Azərbaycan Ordusuqürur mənbəyimiz: Hərbi parad vətənpərvərlik hissinin artırılmasında əvəzsiz
vasitədir /Nurlan //Olaylar.– 2018.– 26-27 iyun.– S.4;
Məmmədova, S. Bütün dünya
Azərbaycanın hərbi qüdrətini
gördü: Hərbi parad Silahlı
Qüvvələrimizin yüksək döyüş
hazırlığını bir daha təsdiq etdi
/S.Məmmədova //Azərbaycan
.–2018.– 28 iyun.– S.7.

İnternetdə
http://science.gov.az/
forms/skonchavshiesyadeystvitelnyie-chlenyi/3204
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Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Azadlıq meydanında ilk hərbi paradı 1992-ci ilin oktyabrın 9-da keçirilmişdir. Daha sonra
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ali
baş komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında 26 iyun 2008-ci il,
26 iyun 2011-ci il, 26 iyun 2013-cü il
tarixlərində hərbi paradlar keçirilmişdir.
Növbəti hərbi paradAzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə
2018-ci ildə Bakının Qurtuluşunun 100
illik yubileyi münasibətilə keçirilmişdir.
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə
ilk hərbi parad 1918-ci ilin sentyabrın 16-da Bakı şəhərində keçirilmişdir. Bakını və ətraf bölgələri erməni
və digər xəyanətkar ünsürlərdən azad
edib sentyabrın 15-də Bakıya daxil
olan Qafqaz İslam Ordusu qəhrəman
Nuru Paşanın başçılığı altında o dövr
üçün çox təsirli bir hərbi parad keçirmişdir. Sentyabrın 16-da başda
Nuru Paşa və fədakar Türk əsgərləri
(müəyyən sayda Azərbaycan əsgərləri
də) indiki Bakı Dövlət Universitetinin
ərazisindən (o zaman bura Qırmızı Qışla adlanırdı) Biləcəriyə qədər olan yolla
gedərək ilk hərbi parad keçirmişdilər.
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə
1919-cu ilin aprel ayının 5-də indiki İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan
ordusu ilk dəfə olaraq təntənəli
mərasimlə ikinci hərbi paradı keçirilmişdir. Azərbaycan Cümhuriyyəti
dövründə üçüncü hərbi parad Qarabağda – 1919-cu ildə iyulun 29-da
Xankəndində, iyulun 30-da isə Şuşa
şəhərində
keçirilmişdir.
2020-ci il dekabr ayının 10-da

Bakıda Azadlıq Meydanında İkinci Qarabağ Müharibəsində torpaqlarımızın 30 illik erməni işğalından
azad edilməsinin, Azərbaycanın şanlı qələbəsinin şərəfinə möhtəşəm tarixi Zəfər Paradı keçirilmişdir.
Paradda 3000 Azərbaycan əsgəri və
zabiti ilə yanaşı, türk əsgər və zabitləri
də iştirak etmişdir. Paradı Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin ali baş komandanı,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və fəxri qonaq qismində
dəvət olunmuş Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan qəbul etmişdir.
Parada Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi
Heyət Baş İdarəsinin rəisi və Müdafiə
nazirinin müavini general-leytenant
Kərim Vəliyev komandanlıq etmişdir. Şuşa şəhəri azad edildikdən sonra,
Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən şəhər
üzərində qaldırılan Zəfər bayrağı parada gətirilmişdir. Azadlıq Meydanında
keçirilən hərbi paradda 150-dək hərbi
texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni
qəbul edilmiş müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də
hərbi gəmi və katerlər nümayiş etdirilmişdir. O cümlədən müharibə zamanı
qənimət kimi ələ keçirilmiş Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi texnikanın bir qismi də nümayiş olunmuşdur.
Qeyd edək ki, 44 günlük müharibə
zamanı düşmənin 125 artilleriya topu,
366 tankı, 7 “S-300” zenit-raket kompleksi, 50-dən çox digər zenit-raket
kompleksləri, 522 yük avtomaşını və digər texnikaları məhv edilmişdir və qənimət kimi götürülmüşdür.
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Digər tarixi hadisələr
Füzuli rayonu işğaldan azad olundu!
1993-2020

1993-cü ildən Füzuli rayonunun ərazisinin bir
hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Füzuli Qarabağ dağ silsiləsinin
cənub şərq ətəklərindən Araz çayına qədər maili düzənlik və alçaq sahələri əhatə edir. O,
Cəbrayıl, Xocavənd, Ağcabədi, Beyləqan rayonları və Araz çayı boyunca İranla həmsərhəddir.
Füzuli rayonunun ərazisi 1386 km², əhalisi isə
təxminən 144 min nəfərdir. Rayonda 1 şəhər, 1 şəhər
tipli qəsəbə, 75 kənd və başqa yaşayış məntəqələri vardır. Rayon ərazisindən axan Quruçay, Köndələnçay,
Qozluçay, Çərəkən çayları Araz hövzəsinin çaylarıdır.
Rayonun əsası 1827-ci ildə qoyulmuş və ilkin adı Qarabulaq olmuşdur. Rayon 8 avqust
1930-cu ildə yenidən təşkil olunmuş və Qaryagin adlandırılmışdır. 1959-cu ilin aprelində böƏdəbiyyat
yük şairimiz Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə Qaryagin rayonunun
adı dəyişərək Füzuli rayonu adlandırılmışdır.
Əliyev, İ. İlham Əliyev QaQarabağımızın dilbər guşəsi olan Füzuli rayorabağda Azərbaycan bayranu ərazisində müxtəlif dövrlərdə Qaraköpəktəpədə,
ğını öz əli ilə ucaltdı: PreziQarabulaq kurqanlarında, Günəştəpədə, Quruçay
dent İlham Əliyev və birinci
sahillərində və digər yerlərdə tədqiqatlar aparılmış,
xanım Mehriban Əliyeva işAzərbaycanın qədim kökə sahib olduğu sübut edilğaldan azad edilmiş Füzumişdir. 1968-ci ilin yayında mərhum arxeoloq-alim
li və Cəbrayıl rayonlarında, o
Məmmədəli Hüseynov tərəfindən aşkar olunmuş
preneandertal – Azıxantrop adamının alt çənəsinin
cümlədən füzuli və Cəbrayıl
sümükləri rayon mərkəzindən 15 km aralı məsafədə
şəhərlərində olublar / İlham
yerləşən Azıx mağarasında tapılmışdır. Azərbaycan
Əliyev (Azərbaycan Resarxeologiya elminin böyük nailiyyətləri olan bu
publikasının Prezidenti) //
abidə Qarabağın Füzuli ərazisində vaxtilə qədim
Azərbaycan. – 2020. – 18 nopaleolit dövrünün mövcudluğunu aşkarlamışdı.
yabr. – S. 1-10; Baxşəliyev,
1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzünə qarR. İnam varsa, qələbə mütləq
şı mübarizədə minlərlə Füzuli sakini döyüşmüş,
olacaq: Füzulinin işğalından
yüzlərlə insan şəhid olmuş, yaralanmış, itkin düşmüş25 il ötür / R.Baxşəliyev //
dür. Qarabağ müharibəsində ölkəmizdə ən çox itkin
və şəhid verən Füzuli rayonunun əhalisi olmuşdur.
Azərbaycan. – 2018. – 21 avAzərbaycan ordusunun 1994-cü ilin yanqust. – S. 3; Quliyev, L. Gözün
var ayının 5-də başlatdığı əməliyyat nəticəsində
aydın, Vətən!: Füzuli də azad
edildi: Prezident İlham “Füzu- işğal olunmuş 21 kənd və strateji cəhətdən
əhəmiyyətli Horadiz qəsəbəsi işğaldan azad edildi.
li bizimdir” / Lazım Quliyev //
Rayonun işğaldan azad olunmuş ərazisində 13
Azərbaycan. – 2020. – 18 okt- qəsəbə və 20 kənd vardır. Qəsəbələrdən 12-si ərazidə
yabr. – S.5; Xarici jurnalistlər
yeni salınmış və məcburi köçkün ailələri müvəqqəti
ermənilərin Füzuli şəhərində
olaraq burada yerləşdirilmişlər. Hazırda ərazidə
törətdiyi vəhşilikləri öz gözləri 51 min nəfər məcburi köçkün məskunlaşmışdır.
Füzulinin 1100-dən çox şəhid və itkini, 113 giilə görüblər // Azərbaycan. –
rovu, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli əlili var. Füzulidə
2020. – 19 noyabr. – S. 4.
erməni təcavüzü nəticəsində 36 361 nəfər uşaq
zərər çəkmiş, onlardan 155 nəfəri yetim qalmışdır. Müharibənin əsas ağırlığını Qacar, Divannalar, Yuxarı Veysəlli, Aşağı Veysəlli, Qaradağlı, Üçbulaq, Arış, Qoçəhmədli, Cuvarlı, Güzdək,
Gorazıllı, Cəmilli, Dilağarda, Yağlıvənd, Govşad,
Xələfşə, Mollavəli kəndlərinin əhalisi çəkmişlər.
2006-2009-cu illər ərzində rayonun 35 000 hektardan artıq ərazisi ermənilər tərəfindən yandırılmışdır.
27 sentyabr 2020-ci il tarixdə şanlı Azərbaycan

Ordusu tərəfindən keçirilmiş əks-hücum əməliyyatı
nəticəsində rayonun kəndlərindən Qaraxanbəyli,
Qərvənd, kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı,
Aşağı Əbdürrəhmanlı, 9 oktyabr 2020-ci ildə
Yuxarı Güzlək, Gorazıllı, 14 oktyabr 2020ci il Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, 15 oktyabr 2020-ci ildə Arış kəndi, 17 oktyabr 2020ci ildə isə Qoçəhmədli, Çimən, Musabəyli,
Pirəhmədli, Dədəli, İşıqlı, Cuvarlı kəndləri və
Füzuli şəhəri işğaldan tam azad olunmuşdur.
İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən dərhal
sonra Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş
ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf planının hazırlanması
üçün tapşırıqlar vermişdir. 2020-ci il noyabrın 16-da
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfəri zamanı Şuşa şəhərinə qədər uzanacaq
yeni avtomobil yolunun təməlqoyma mərasimindən
dərhal sonra layihənin icrasına start verilmişdir.
2020-ci il noyabrın 17-də Prezident İlham
Əliyev Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun
layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən
ümumi uzunluğu 101,5 kilometr olan ƏhmədbəyliFüzuli-Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi
və tikintisi üçün 2020-ci il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Prezidentin ehtiyat fondundan
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə
ilkin olaraq 50 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
2021-ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzulidə beynəlxalq
hava limanının tikintisi barədə Sərəncam vermişdir. Gələcək hava limanının təməlqoyma mərasimi
həmin ilin yanvar ayının 14-də baş tutmuşdur. 14
iyun 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva yeni tikilən 110/35/10 kilovoltluq “Füzuli” və 110/35/10 kilovoltluq “Şükürbəyli” yarımstansiyalarının açılışında iştirak etmişlər. “Füzuli”
yarımstansiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işğaldan azad edilən ərazilərin ən qısa vaxtda
elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsinə dair tapşırığına
uyğun olaraq tikilmişdir. Füzulidə inşa edilən yeni
aeroportun və Şuşa yolunun yaxınlığında yerləşən
bu yarımstansiya hava limanı da daxil olmaqla Füzuli şəhəri və ətraf kəndlərdə inşa ediləcək bütün
infrastrukturu elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək.
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Digər tarixi hadisələr
Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü
1991

Ədəbiyyat
Abdullayev, M. 18 Oktyabr Azərbaycanın Dövlət
Müstəqilliyi Günüdür
/ M.Abdullayev // Yeni
Azərbaycan. – 2019. – 18 oktyabr.– S.2; Əliyeva, S. 18
oktyabr Dövlət Müstəqilliyi
Günü ilə bağlı tədbir keçirilib / S.Əliyeva // Palitra.– 2019. – 18 oktyabr. –
S.10; Həsənov, Ə. Heydər
Əliyevin Azərbaycanın
müstəqilliyi və milli
dövlətçiliyi uğrunda mübarizə
dövründəki fəaliyyəti və
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması: (Yanvar 1990iyun 1993) / Ə.Həsənov //
Azərbaycan. – 2019. – 21 noyabr. – S.4-5; Məmmədov,
T. Müstəqilliyimiz əbədi və
dönməzdir: 18 Oktyabr Dövlət
Müstəqilliyi Günüdür / Telman Məmmədov // Respublika. – 2018. – 14 oktyabr.
– S.5.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2015/
oktyabr/459207.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/respublika/2014/
oktyabr/396747.htm
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18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət
Müstəqilliyinin
Bərpası
Günüdür.
XX yüzilliyin sonlarında Sovetlər
Birliyinin süquta uğraması ilə yaranan
əlverişli tarixi şərait və taleyin bəxş etdiyi imkan nəticəsində Azərbaycan xalqı XX yüzillikdə ikinci dəfə müstəqillik
bayrağını qaldırdı. Bu, xalqımızın siyasi
tarixində XX əsrdəki ikinci parlaq qələbəsi
idi. Rusiyada demokratik qüvvələrin
fəaliyyəti nəticəsində respublikalarda da
mərkəzdən qaçma, öz suverenliyinə qovuşmaq istəkləri qarşısı alınmaz həddə çatdı. Belə şəraitdə Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin xalqın tələbi ilə çağırılmış
növbədənkənar sessiyasında 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikasının
dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında
bəyannamə qəbul edildi. Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin həmin ilin 18
oktyabr tarixli sessiyasında “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı yekdilliklə qəbul
edildi. Beləliklə, 1991-ci ilin bu günü
Azərbaycan Respublikası 1918-1920-ci
illər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
davamçısı, varisi elan olundu. Ötən əsrin
əvvəllərində cəmi 23 ay müstəqil olan
Azərbaycan yenidən azadlığa qovuşdu.
1991-ci il dekabr ayının 29-da Azərbaycan
Respublikasında ümumxalq səsverməsi
– referendum keçirildi. Referendum
bülletenlərində yalnız bir sual vardı: “Siz
“Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktına
tərəfdarsınızmı?” Azərbaycan xalqı dövlət
müstəqilliyinin lehinə səs verdi. 1992ci ilin mayında Milli Məclis (parlament)
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnini (musiqisi Üzeyir Hacıbəylinin, sözləri
Əhməd Cavadındır), bir müddət sonra isə
Dövlət bayrağı və üzərində alov dilləri olan
səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş Dövlət
gerbini təsdiq etdi. Bütün təbii sərvətlərin
xalqa mənsubluğu haqqında qərar qəbul
edildi. Elə həmin aktdan bəri Azərbaycan
bütün sahələrdə beynəlxalq sazişlərə imza

atmağa başladı, müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoydu. Konstitusiya aktı həm
də siyasi və iqtisadi münasibətlərin yeni
fundamental prinsiplərini müəyyən etdi.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini dünya dövlətləri – ilk olaraq 1991ci il noyabrın 9-da Türkiyə Cümhuriyyəti,
1991-ci il dekabrın 11-də Rumıniya, 1991-ci il dekabrın 13-də Pakistan, 1991-ci il dekabrın 23-də İsveçrə,
1991-ci il dekabrın 25-də İran, 1992-ci
il yanvarın 23-də ABŞ, 1992-ci il aprelin 10-da Rusiya və b. dövlətlər tanıdılar.
2 mart 1992-ci ildə Azərbaycanın
BMT-yə üzv qəbul olunması ilə onun
beynəlxalq aləmdə de-fakto tanınmasına başlanıldı. Lakin müstəqilliyini qazandıqdan iki il sonra xalqımız yenidən onu
itirmək təhlükəsi ilə üzləşdi. Bir tərəfdən
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü
nəticəsində geniş miqyas almış Birinci
Qarabağ müharibəsi, digər tərəfdən dövlət
rəhbərliyində olan savadsız, səriştəsiz
adamların yeritdikləri səhv siyasət və
daxildə gedən siyasi çəkişmələr, separatçılıq hərəkatı müstəqilliyin beşiyindəcə
boğulması təhlükəsi yaradırdı. Lakin böyük siyasi təcrübəyə malik olan ulu öndər
Heydər Əliyevin ölkədə hakimiyyətə qayıdışı ilə bu təhlükə sovuşdu. Azərbaycan bu
gün həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən
dünyanın qüdrətli dövlətlərindən birinə
çevrilmişdir. İqtisadi artım tempinə
görə ölkəmiz nəinki regionda, həm
də dünyada lider mövqeyə çatmışdır.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın tarixi nailiyyətidir və hər birimizin borcu onu qorumaq, yaşatmaq, inkişaf
etdirmək və dünyanın qabaqcıl dövlətləri
səviyyəsinə
qaldırmaqdan
ibarətdir.
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Digər tarixi hadisələr
Zəngilan rayonu işğaldan azad olundu!
1993-2020

Ədəbiyyat
ACabbarov, M. Zəngilan ensiklopediyası: ilk dəfə /
M.A.Cabbarov; məsl. red.
H.Şıxəliyev; red. T.Alırzayev.
– Bakı: [Red N Line],
2017. – 339, [1] s.; Azəri,
Ə. Ahın dağlara, dağlara...
: (Zəngilansızlığın 25 ili) /
Əli bəy Azəri // Ədalət. –
2018. – 30 oktyabr. – S.12;
Əhmədova, F. Zəngilanı yaşadan “Zəngilan” / Fərizə
Əhmədova // Azərbaycan. –
2018. – 28 oktyabr. – S.1; 4;
Əliyev, A. O gün tezliklə
gələcək / Akif Əliyev //
Azərbaycan. – 2019. – 24
fevral. –S.1; 5; Seyidzadə,
T. Azadlığana qovuşan
Zəngilan /T.Seyidzadə//Azad
Azərbaycan.– 2020.– 22 oktyabr. – S.5; Zəngilanın azad
edilməsinin ölkəmiz üçün
hansı əhəmiyyəti var? //
Hürriyyət. – 2020. – 22-23
oktyabr. – S.13.

1993-cü il oktyabrın 29-da Zəngilan rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal
edildi. 1988-ci ildən 1993-cü ilin noyabrınadək
düşmənə baş əyməyən, yağı hücumlarına sinə
gərən, yüzlərlə şəhid verən Zəngilan işğala məruz
qalan ən sonuncu rayon olmuşdur. Qonşu Qubadlı və Cəbrayılın işğalı nəticəsində mühasirəyə
düşən rayon əhalisi çıxış yolunu Araz çayından İran
ərazisinə keçməkdə gördü. Əks təqdirdə ikinci bir
Xocalı hadisəsinin baş verməsi qaçılmaz olacaqdı.
XIV əsrdə yaşamış məşhur coğrafiyaşünas və tarixçi Həmdullah Qəzvininin yazdığına görə, Zəngilanın əsası hicri tarixin 15-ci ilində,
yəni 636-cı ildə qoyulub. “Zəngilan şəhəri”
dedikdə əslində Pircavan şəhəri nəzərdə tutlmalıdır. Çünki Zəngilan şəhərinin əsl adı Pircavan yaxud da Pirçivan olmuşdur. Zəngilan isə həmin
şəhərin və ətraf kəndlərin yerləşdiyi tarixi mahalın adı idi. Lakin sözün kökündə “Pir” sözü olduğu üçün, yaxud da tariximizi təhrif etmək məqsədi
ilə rayоna 1930-cu ildə Zəngilan adı verilmişdir.
İlk adı Pircavan оlan bu şəhər isə yalnız 1957-ci
ildən Zəngilan adlandırılmışdır və 1967-ci ildə hazırkı Zəngilan şəhərinə şəhər statusu verilmişdir.
Zəngilan rayonunda bir şəhər, 5 qəsəbə (Ağ
oyuq, Mincivan, Bartaz, Ağbənd, Həkəri) və 79
kənd olmuşdur. Zəngilan inzibati rayon kimi 1930cu ildə təşkil edilib. Şimaldan Qubadlı, şərqdən
Cəbrayıl, cənubdan İran İslam Respublikası,
qərbdən Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir.
Zəngilan Birinci Qarabağ müharibəsində
188 şəhid verib, bu günədək rayonun 44 sakini itkin düşmüş sayılır. Bakı-Culfa-Naxçıvan
dəmiryolunun üzərində yerləşən bu rayon mühüm
strateji əhəmiyyətə malikdir. Ərazisi 707 kvadrat
km, əhalisi isə 35 mindən çox olub. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı üzümçülük, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edib. İşğal olunmazdan əvvəl bir şəhər, bir qəsəbə və 83 kənddən
ibarət olan Zəngilanda 9 məktəbəqədər müəssisə,
19 ibtidai məktəb, 15 orta məktəb, bir texniki peşə
və musiqi məktəbi, 35 kitabxana, 8 mədəniyyət
evi, 23 klub müəssisəsi və 22 kinoqurğu var idi.
Bütün Avropada ən böyük çinar meşəsi də bu
rayonda idi və ermənilər doğrayaraq xarici ölkələrə
satılmışdır. Digər qiymətli ağaclar, molibden,
mərmər, qızıl, qranit və digər yeraltı sərvətlər də hazırda ermənilər tərəfindən talan edilmişdir. Rayon
ərazisində 1974-cü ildə yaradılan Bəsitçay Dövlət
Təbiət Qoruğunun bərbad vəziyyətə salınmışdır.
Zəngilanın ərazisi arxeoloji və memarlıq abidələri
ilə zəngindir. Onlardan ən böyüyü “Şəhri Şərifan”

adı ilə tanınan bir orta əsr şəhərinin xarabalıqlarıdır.
Zəngilan
meşə
təsərrüfatının
Topmeşə
sahəsinin qoz, şərq çinarı və digər qiymətli
ağacları ermənilər tərəfindən tamamilə qırılaraq işlik materialı kimi daşınıb.
Ermənilər dəfələrlə Bartaz və Vejnəli sahələrində
olan ardıc meşələrində güclü yanğınlar törədib, Meşə
Təsərrüfatı İdarəsinin inzibati binasını yandırmış, binanın ətrafında olan 2 hektara yaxın çoxillik qoz, çinar və şam ağaclarını tamamilə qırıblar. Daş-başı və
Leşkar meşələrində 55 hektar ərazini əhatə edən qoz
meşəsinin 40-50 illik qoz ağacları, həmçinin Top və
Şükürataz meşə sahəsində olan 350-400 illik yaşlı
palıd ağacları da qırılıb daşınmış və ərazi yandırılıb.
Uzun müddət düşmən tapdağında qaldıqdan sonra 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan
şəhəri və Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri,
Şərifan, Muğanlı kəndləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdir.
İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən dərhal
sonra Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş
ərazilərə səfərlər etmiş və həmin ərazilərin sosialiqtisadi inkişaf planının hazırlanması üçün tapşırıqlar vermişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən 26 aprel 2021-ci il
tarixində Zəngilan məscidinin, Zəngilan Beynəlxalq
Hava Limanının, 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərini
əhatə edən birinci “Ağıllı kənd” layihəsinin təməli
qoyulmuşdur. Ağıllı kənd” pilot layihəsi Zəngilanın
1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərini əhatə edir. Layihənin
icrası, əsasən, 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı kənd
təsərrüfatı” və alternativ enerji sahələridir. Ərazidə,
ilk olaraq, tam izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti materiallarından istifadə olunmaqla 200 fərdi
evin tikintisi nəzərdə tutulub. Evdaxili mühəndis
kommunikasiya, isitmə sistemləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq. Bu kəndlərdə müasir məktəb, bağça, poliklinika və elektron idarəetmə
mərkəzləri inşa olunacaq, turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd
təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək.
Layihənin icrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edəcəklər.
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Digər tarixi hadisələr
Qubadlı rayonu işğaldan azad olundu!
1993-2020

Ədəbiyyat
Prezident İlham Əliyev:
Azərbaycan Ordusu Zəngilan,
Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndini və Qubadlı şəhərini işğalçılardan
azad edib//Azərbaycan. –2020.
– 27 oktyabr. – S.1; Bəşəri, K.
Gözümüzün Qubadlı qarası /
K.Bəşəri; red. Ş.Əliyeva; rəss.
E.İbrahimoğlu. – Bakı: Adiloğlu, 2005. – 180 s.; Qubadlı: qədim Azərbaycan torpağı
Zəngəzurun qapısı: [monoqrafiya] / Lay. rəh., elmi red. və
ön sözün müəl. Y.Mahmudov
(müəl. və b.); məsl. M.X. İsaqov; AMEA, A.A.Bakıxanov
adına Tarix İn-tu. – Bakı: Turxan, 2013. – 423 s.
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Qubadlı
rayonu 1933-cü ildə təşkil
edilib. 1963-cü ildə ləğv edilərək, ərazisi
Zəngilan rayonuna verilib. 1964-cü ildən
yenidən müstəqil rayon olub. Qubadlı rayonunun sahəsi 802 kvadratmetrdir. Qubadlı kənd təsərrüfatı rayonudur.
Rayon Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbində yerləşir. Dağlıq və
dağətəyi rayondur. Ən hündür yeri Torağac yüksəkliyidir. (Dəniz səvviyəsindən
2003 metr yüksəklikdədir). Ərazisindən
daim axırlı Həkəri və Bərgüşad çayları keçir. Qubadlı rayonu qərbdən 120 km
məsafədə Ermənistan Respublikası ilə, şimaldan Laçın rayonu, Hadrut qəsəbəsi,
şərqdən Cəbrayıl rayonu, cənubdan
isə Zəngilan rayonu ilə həmsərhəddir.
Tarixi qaynaqlarda Qubadlının qədim
türklərin yaşayış məskənlərindən olduğu dönə-dönə vurğulanıbdır. Qubadlı torpağının tarixi uludur. Vətənin hər
yerində olduğu kimi, Qubadlı torpağına da
səpələnmiş daş yaddaşları – abidələr uzaquzaq keçmişlərdən xəbər verir. Görünür,
ulu babalar bu abidələri daha etibarlı tarix hesab etmişlər. Gavur dərəsindəki mağara ibadətgah IV, Muradxanlı kəndindəki
Qalalı, Əliquluşağı kəndindəki Göy
qala abidələri V, Yazı düzündəki Cavanşir türbəsi, Dəmirçilər kəndindəki iki
türbə XIV, Gürcülü kəndindəki türbə
XVII, Xocamsaxlı kəndindəki türbə XVIII yüzilliklərdən xəbər verir. Əliquluşağı
kəndindəki mağara ibadətgah, Xocamsalı
kəndindəki qala, Seytas kəndindəki Anabat və bir çox əfsanəvi abidələr (Oğlanqız qayası, Sınıq körpü, və s.) kim bilir,
bəlkə daha qədim dövrlərin salnaməsidir?!
Ötən əsrdə Qubadlı dəfələrlə erməni
işğalçı qüvvələrinin hücumlarına məruz
qalıb. (1915, 1918, 1920) Bu dövrdə
bütövlükdə Zəngəzurla birlikdə Qubadlının kəndləri yandırılıb, dinc əhaliyə divan
tutulub. Bununla belə bütün çətinliklərə
və azab-əziyyətlərə baxmayaraq hər dəfə
işğalçı erməni qoşunları torpaqlarımızdan qovulublar. 1988-ci ildən başlayaraq

Ermənistanla (120 km) və Dağlıq Qarabağla (45 km) sərhəddə yerləşən Qubadlı rayonuna hər iki tərəfdən təcavüzkar hücumlar başlayıb, dinc əhaliyə qarşı terror
törədilməsi sistemli şəkildə davam etdirilib.
1993-cü il avqust ayının sonunadək
davam edən 5 illik müharibə zamanı Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid verilib. Onlardan 9 nəfəri ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Milli
Qərrəmanı adına layiq görülüb. Laçın,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonları işğal
olunduqdan sonra faktiki yarımmühasirə
vəziyyətinə düşən Qubadlı rayonu 1993-cü
il avqust ayının 31-də erməni təcavüzkarı
qüvvələrinin işğalına məruz qaldı. Qubadlı şəhəri və rayonun 93 kəndi erməni
qüvvələrinin nəzarətinə keçmiş, 31 mindən
çox əhalisi yurd-yuvasından didərgin düşmüşdür. Rayonun 1, 2 milyard ABŞ dollar dəyərində (1993-cü ilin qiymətləri ilə)
şəxsi və ictimai mülküyyəti erməni işğalçıları tərəfindən talan və məhv edilib.
Qubadlı Azərbaycan tarixinə görkəmli
şəxsiyyətlər vermişdir: Azərbaycanın xalq
qəhrəmanları Qaçaq Nəbi və Həcər, akademik Möhbalı Əmiraslanov, general Valeh
Bərşadlı, xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov
2 nəfər akademik, 24 elmlər doktoru, 4 general, 6 nəfər Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
vardır. Qubadlı rayonunun təbiəti olduqca gözəldir. 1969-cu ildə burada dövlət
yasaqlığı yaradılmışdır. Rayonda 13.2
min hektar meşə sahəsi vardır. Qubadlı meşələri ermənilər tərəfındən qırılaraq
Ermənistana və ya xarici ölkələrə daşınmışdır. Rayon ərazisindən iki böyükdağ
çayı keçir. Həkəri-Bərgüşad. Rayonun bir
hissəsi aran olsa da, əsas hissəsi dağlıqdır.
Dağlıq yerlər meşə örtüyünə bürünmüşdür.
Qubadlıda hələ istifadə olunmamış böyük əqiq yatağı, mərmər karxanası da var.
2020-ci il 25 oktyabr tarixində
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildiyi prezident
tərəfindən bəyan edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Qasımov, C. Siyasi repressiya: həyatda və ədəbiyyatda:
[monoqrafiya] /Cəlal Qasımov; elmi red. K.Əliyev; red.
D.Osmanlı; Azərbaycanda
Atatürk Mərkəzi. ‒ Bakı: Elm
və təhsil, 2020. ‒ 506, [2] s.
Salmanlı, R. Gizli güllələnən alim: xatirəmemuar: Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi qarşısında /R.Salmanlı;
red. B.Sadıqov; elmi
məsləhətçi Ş.Vəliyev. ‒ Bakı:
[Elm və təhsil], 2016. ‒183,
[1] s.; Əliyeva, İ. Repressiya burulğanı /İ.Əliyeva; red.:
B.Sadıqov, S.Hacıyev. ‒ Bakı:
[Letterpress], 2015. ‒ 353, [6]
s.; Qasımov, C. Bolşevik qurşununun qurbanları /Cəlal Qasımov; red. H.Hacıyev; Bakı:
[s. n.], 2011. ‒ 315, [1] s.;
Nərimanoğlu, M. Susdurulan dillər, “danışan” sənədlər:
Siyasi Repressiya Qurbanları Muzeyinin ekspozisiyası Azərbaycan tarixinin ən
acı səhifələrini əyani sürətdə
əks etdirir /Məhəmməd
Nərimanoğlu //Azərbaycan. ‒
2020. ‒ 24 iyul. ‒ S.11.

Ümumdünya siyasi repressiya qurbanlarının
xatirə günü
1974
1974-cü il oktyabrın 30-da həbs
altında saxlanılan dissident Kronid Lyubarskinin təşəbbüsü ilə Mordova və Perm islah düşərgələrinin
digər məhbusları “Beynəlxalq Siyasi Məhbuslar Günü”nü həbsxanada
aclıq edərək siyasi repressiya qurbanlarının xatirəsini yad etmişlər. Elə
həmin gün Sergey Kavalyov Andrey
Saxarovun evində mətbuat konfransı təşkil edərək həbsxanada keçirilmiş bu aksiya barədə məlumat verərək
həbsxana düşərgəsindən bəzi sənədləri
ictimailəşdirmiş və siyasi məhbusların
sözləri ictimaiyyətə çatdırılmışdır.
Bu hadisədən sonra oktyabrın 30-u
Beynəlxalq Siyasi Məhbuslar Günü və
Ümumdünya Siyasi Repressiya Qurbanlarının Xatirə Günü kimi qeyd olunur.
Nikita Xruşovun dövründə yaradılmış komissiyanın məlumatına əsasən,
1921-1953-cü illərdə keçmiş SSRİ-də
25-26 milyon insan repressiyaya məruz
qalmış, 17 milyon insanın cəzasını
“QULAQ” düşərgələrində çəkdiyi,
onlardan onda birinin oradaca öldüyü
qeyd olunmuşdur. Repressiya olunanlardan 7 milyonunun mülkü müsadirə
edilib, özləri isə sürgün olunmuşlar.
1989-cu ildə SSRİ DTK-sı 19211953-cü illərdə siyasi repressiyaya məruz qalanların sayını 799455
nəfər kimi göstərərək onlardan 681692
nəfərin 1937-1938-ci illərdə repressiya olunduğunu qeyd etmişdir. Bundan
əlavə, II Dünya müharibəsi illərində
153 000 insan hərbi tribunalların qərarı
əsasında güllələnmişdir. Daha 115 000
adam istintaq dövründə, böyük ehtimalla, işgəncələrə dözməyərək ölmüşdür.
1991-ci il oktyabrın 18-də Rusiya
parlamenti “Siyasi repressiya qurbanlarının anım günü barədə” qanun qəbul

edərək ənənəni rəsmiləşdirmişdir.
Repressiya Azərbaycandan da yan
keçməmiş, xalq əleyhinə, xüsusilə ziyalılar əleyhinə cəza tədbirləri 19371938-ci illərdə daha da amansızlaşmış,
Azərbaycan xalqının 70-80 mindən çox
müdrik, tərəqqipərvər ziyalıları Stalin repressiyalarının qurbanı olmuşlar.
1950-ci illərin ikinci yarısında siyasi repressiya qurbanlarına bəraət
verilməsinə baxmayaraq, bolşevizmin
hökmranlıq etdiyi illərdə siyasi repressiyalar haqqında məlumatların yayılmasına qadağa qoyulması bu barədə
araşdırmaların aparılmasına və tarixi
həqiqətlərin üzə çıxarılmasına imkan
vermirdi. Yalnız müstəqillik illərində,
daha dəqiq desək, 1996-cı il martın 15də ulu öndər Heydər Əliyevin təsdiq
etdiyi “Siyasi repressiya qurbanlarının
reabilitasiyası haqqında” Qanunda bu
hadisələrə ilk dəfə hüquqi qiymət verildi. Məhz bundan sonra həmin illərdə
baş verənlər barədə genişmiqyaslı
tədqiqatların aparılmasına, bir neçə onillik ərzində gizli saxlanılan məlumatların
üzə
çıxarılmasına
başlanıldı.
2019-cu il mayın 24-də Dövlət
Sərhəd Xidmətinin inzibati binasında Siyasi Repressiya Qurbanları Muzeyi açılmışdır. Muzeyin ekspozisiyası
Azərbaycan tarixinin ən acı səhifələrini
əyani surətdə oxutdurur, 1920-1950-ci
illərdə sovet dövlətinin apardığı siyasət
nəticəsində on minlərlə ictimai və dövlət
xadiminin, elm, mədəniyyət, incəsənət
nümayəndələrinin, sıravi vətəndaşların
repressiyaya məruz qalması buradakı sənədlərdə geniş əks etdirilir.
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24 oktyabr22 noyabr
Əqrəbin Nişanı
sudur. Marsın
və Neptunun
himayəsindədir.
Günəşin Əqrəb
bürcündən keçdiyi
dövrdə doğulanlar
güclü xarakterli
olurlar.

Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

1
2
3
4
5
6

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

7
8
9
10
11
12
13

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

14
15
16
17
18
19
20

B.E.
Ç.A.
Ç.
C.A.
C.
Ş.
B.

21
22
23
24
25
26
27

B.E.
Ç.A.
Ç

28
29
30

Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu (08.11.2020)
Zəfər Günün mübarək, Azərbaycan! (08.11.2020)
Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Dağlıq Qarabağda
44 gündür davam edən döyüşlərin dayandırılması barədə bəyanat
imzalamışdır (10.11.2020)
Kоnstitusiya Günü (12.11.1996)
Milli Dirçəliş Günü (17.11.1992)
Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu (25.11.2020)

ŞUŞA - 270 il

“44 günlük müharibə Azərbaycanın tam Qələbəsi ilə nəticələndi... 300dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğalçılardan azad edildi və Şuşanın
– alınmaz qalanın alınması ayrıca bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Şuşada olan
hər bir insan və artıq Şuşaya gələn Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, Şuşanı götürmək, işğaldan azad etmək böyük qəhrəmanlıq, şücaət, fədakarlıq
tələb edirdi. Bizim qəhrəman hərbçilərimiz bu sıldırım qayalara dırmaşaraq
əlbəyaxa döyüşdə Şuşanı işğalçılardan azad etdi... Təsadüfi deyil ki, Şuşanın
azad edilməsi günü – 8 noyabr günü Azərbaycanda rəsmi dövlət bayramı elan
edildi, Zəfər bayramı elan edildi və biz bu bayramı hər il qeyd edəcəyik. Şuşa
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Bu yaxınlarda Şuşanın Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi bunu bir daha göstərir. Şuşa qədim
Azərbaycan şəhəridir. Gələn il (yəni bu il- red.) biz Şuşanın 270 illiyini qeyd
edəcəyik. Pənahəli xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qədər bu şəhərdə həmişə azərbaycanlılar yaşayıblar. Ermənilər
nə qədər çalışsalar da, Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Bəli,
mənfur düşmən tərəfindən binalar dağıdıldı, məscidlərimiz dağıdıldı, tarixi abidələrimiz dağıdıldı. Ancaq Şuşa Azərbaycan ruhunu qoruya bildi. Şuşa
28 il yarım əsarətdə idi, ancaq əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini qorudu, milli ruhunu qorudu, Azərbaycan ruhunu qorudu.”

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan
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Milli ədəbiyyat
Əməkdаr incəsənət хаdimi, şair Sеyidzаdə Mir Mеhdi Həsən oğlunun
(11.11.1907-30.08.1976) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi............................................. 700
Yazıçı-publisist, Əməkdar jurnalist Məmişov Əli İldırım oğlunun
(Əli İldırımoğlu) (17.11.1927-17.11.2020) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi................... 701
Xalq yazıçısı Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlunun (22.11.1922-12.12.2007)
аnаdаn оlmаsının 100 illiyi..................................................................................... 702

Dünya ədəbiyyatı
Balkar şairi Quliyev (Kuliylanı) Qaysının (01.11.1917-06.06.1985)
аnаdаn оlmаsının 105 illiyi..................................................................................... 703
Belarus yazıçısı Konstantin Mixayloviç Mitskeviçin (Kolas Yakub)
(03.11.1882-13.08.1956) аnаdаn оlmаsının 140 illiyi
Gürcü yazıçısı Çavçavadze İlya Qriqoryeviçin (08.11.1837-12.09.1907)
аnаdаn оlmаsının 185 illiyi
Rus şаiri Mаrşаk Samuil Yakovleviçin (22.11.1887-04.07.1964) аnаdаn оlmаsının
135 illiyi
İspаn drаmаturqu Karpyo Feliksin (Lоpе dе Vеqа) (25.11.1562-27.08.1635)
аnаdаn оlmаsının 460 illiyi

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Xalq rəssamı Tağıyev Tağı Əzizağa oğlunun (07.11.1917-27.06.1993)
аnаdаn оlmаsının 105 illiyi..................................................................................... 704
Beynəlxalq Akademiyanın akademiki, Əməkdar elm xadimi və
Əməkdar memar Novruzi Əlibəy Nəzərəli oğlunun (08.11.1942-04.03.2021)
anadan olmasının 80 illiyi....................................................................................... 705
Xalq rəssamı Zeynalov Mirnadir Mirəli oğlunun (12.11.1942-10.03.2021)
anadan olmasının 80 illiyi....................................................................................... 706

Musiqi. Opera. Balet
Əməkdаr incəsənət хаdimi, bəstəkаr Mahmudov Emin Sabit
Rəhman oğlunun (Emin Sabitoğlu) (02.11.1937-18.11.2000)
аnаdаn оlmаsının 85 illiyi....................................................................................... 707
693

Xalq artisti, xanəndə Eyubova Mələkxanım Yadigar qızının (05.11.1962)
аnаdаn оlmаsının 60 illiyi....................................................................................... 708
Xalq artisti, bəstəkar Quliyev Tofiq Ələkbər oğlunun
(07.11.1917-05.10.2000) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi............................................ 709
Xalq artisti, baletmeyster Zülfüqarova Xumar Rza qızının
(15.11.1927-02.07.2017)аnаdаn оlmаsının 95 illiyi................................................ 710
SSRİ Хаlq аrtisti, bəstəkаr Əmirоv Fikrət Məşədi Cəmil oğlunun
(22.11.1922-20.11.1984) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi............................................ 711
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Qafarova Zemfira Həsən qızının (22.11.1942) anadan olmasının 80 illiyi............. 712
Əməkdar artist, opera müğənnisi Cabbarova Rəhilə Muxtar qızının
(24.11.1922-02.12.2002) аnаdаn оlmаsının 100 illiyi

Teatr.Kino
Əməkdar artist Əliyev Telman Rüstəm oğlunun (02.11.1947-04.07.2017)
anadan olmasının 75 illiyi....................................................................................... 713
Əməkdar artist Quliyev Elxan Əlibala oğlunun (02.11.1952)
anadan olmasının 70 illiyi....................................................................................... 714
Teatr xadimi, aktyor, opera müğənnisi Terequlov Hənəfi
Həsən oğlunun (Məhəmməd-hənəfi Tanrıqulov) (07.11.1877 – 18.12.1942)
anadan olmasının 145 illiyi..................................................................................... 715
Əməkdar artist Quliyeva Zemfira Nəriman qızının
(23.11.1937-03.11.1997) anadan olmasının 85 illiyi............................................ ...716
Xalq artisti Musayev İsa Həsən oğlunun (27.11.1912-08.02.1976)
аnаdаn оlmаsının 110 illiyi...................................................................................... 717

Milli Qəhrəmanlar
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Güləliyev Oqtay Güləli oğlunun
(10.11.1962-19.09.1992) аnаdаn оlmаsının 60 illiyi...............................................718
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Sayadov Mehman Qəzənfər oğlunun
(21.11.1972-09.05.1992) аnаdаn оlmаsının 50 illiyi.............................................. 719

İkinci Qarabağ Müharibəsi şəhidləri
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Əsgər İbrahimov Tofik Polad oğlunun (01.11.1997-11.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 720
MAHHXHQ Əsgər Murtuzayev Toğrul Tahir oğlunun
(01.11.1997-27.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi...............................................720
MAHHXHQ Əsgər Səfərov Qəşəm Taməddin oğlunun
(01.11.1997-29.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi............................................... 721

Əsgər Mollaçiyev Əhməd Rəcəb oğlunun (02.11.1997-25.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 721
MAHHX baş Əsgər Şirəliyev İntiqam Bəxtiyar oğlunun
(03.11.1997-29.09.2020) anadan olmasının 25 illiyi............................................... 722
Leytenant Niftəliyev Ceyhun Bahadur oğlunun
(05.11.1972-30.09.2020) anadan olmasının 50 illiyi............................................... 722
MAHHXHQ Əsgər Kəlbəliyev Mirkazım Firuz oğlunun
(05.11.1992-27.09.2020) anadan olmasının 30 illiyi............................................... 723
MAHHXHQ Əsgər Teymurov Şaiq Vidadi oğlunun (06.11.1992-29.09.2020)
anadan olmasının 30 illiyi....................................................................................... 723
Əsgər Həsənov Nemət Emin oğlunun (11.11.1992-02.11.2020)
anadan olmasının 30 illiyi....................................................................................... 724
Leytenant Babayev Əli Həsən oğlunun (14.11.1997-27.09.2020)
anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 724
Əsgər Məmmədov Ramin Aydın oğlunun (14.11.1997-18.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 725
MAHHXHQ Əsgər Bayramov Xəzər Azad oğlunun
(14.11.1997-03.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi............................................... 725
Əsgər Qasımov Gülverdi Abil oğlunun (15.11.1997-26.11.2020)
anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 726
Əsgər Əhmədov Zamiq Çingiz oğlunun (16.11.1987-27.09.2020)
anadan olmasının 35 illiyi....................................................................................... 726
Baş leytenant Cəfərov Mətləb Məhəmməd oğlunun
(19.11.1977-20.11.2020) anadan olmasının 45 illiyi............................................... 727
Əsgər Aslanlı Orxan Şahmar oğlunun (20.11.1992-08.10.2020)
anadan olmasının 30 illiyi....................................................................................... 727
MAHHXHQ Əsgər Zülfüqarzadə Fariz Fərhad oğlunun
(20.11.1992-19.10.2020) anadan olmasının 30 illiyi............................................... 728
MAHHXHQ Əsgər Məmmədov Rəşid Rəşad oğlunun
(20.11.1997-29.10.2020) anadan olmasının 25 illiyi............................................... 728
MAHHXHQ kiçik çavuş Ağayev Daşqın Əliqulu oğlunun
(21.11.1987-27.09.2020) anadan olmasının 35 illiyi............................................... 729
Əsgər Ağabəyov Oktay Baxşəli oğlunun (22.11.1987-08.10.2020)
anadan olmasının 35 illiyi....................................................................................... 729
MAHHXHQ əsgər Hüseynov Emin Zakir oğlunun
(22.11.1992-29.09.2020) anadan olmasının 30 illiyi.............................................. 730
Əsgər Cabbarov Akif Elxan oğlunun (24.11.1997-25.20.2020)
anadan olmasının 25 ililyi....................................................................................... 730
Gizir Səlimzadə Kənan Məmiş oğlunun (25.11.1997-04.10.2020)
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anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 731
Əsgər Ağayev Elvin Valeh oğlunun (25.11.1997-29.10.2020)
anadan olmasının 25 illiyi....................................................................................... 731
Mayor Maşıyev Asəf Volodya oğlunun (26.11.1982-2020)
anadan olmasının 40 illiyi....................................................................................... 732
Əsgər Keçiliyev Turqut Aydın oğlunun (26.11.1997-25.10.2020)
anadan olmasının 25 ililyi....................................................................................... 732

Siyasət. Hərbi iş
Filologiya elmləri doktoru, tənqidçi, ədəbiyyatşünas Quliyev Vilayət
Muxtar oğlunun (05.11.1952) anadan olmasının 70 illiyi....................................... 733
Dövlət xadimi Namazəliyev Qurban Hüseyn oğlunun
(17.11.1947-20.11.1991) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi
Hindistanın siyasi xadimi Qandi İndiranın (19.11.1917-31.10.1984)
аnаdаn оlmаsının 105 illiyi
İqtisad elmləri doktoru, Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının
(Rusiya Federasiyası, Moskva) müxbir üzvü Əliyev Natiq Ağaəmi oğlunun
(23.11.1947-09.06.2017) anadan olmasının 75 illiyi
Hərbi xadim, general-mayor Əliyarbəyov Tərlan Abdulla oğlunun
(28.11.1892-15.02.1956) аnаdаn оlmаsının 130 illiyi............................................ 734

Tarix
Tarixçi-şərqşünas, tarix elmləri doktoru, professor, Rusiya EA-nın müxbir üzvü,
Rusiyanın Əməkdar elm xadimi İsgəndərov Əhməd Əhməd oğlunun
(23.11.1927-13.10.2017) аnаdаn оlmаsının 95 illiyi.............................................. 735

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Filologiya elmləri doktoru, professor, görkəmli türkoloq alim
Məlikova (Melikoff) İren İskəndər qızının
(07.11.1917-09.01.2009) anadan olmasının 105 illiyi............................................ 736
Dilçi-türkoloq, Əməkdar elm xadimi, professor Mirzəyev Həsən
İbrahimoğlunun (Həsən Mirzə) (26.11.1927-25.02.2015)
аnаdаn оlmаsının 90 illiyi....................................................................................... 737

Kimya. Biologiya. Tibb
Akademik, cərrah-onkoloq Əmirаslаnоv Əhlimаn Tapdıq oğlunun
(17.11.1947) аnаdаn оlmаsının 75 illiyi...................................................................738
Rus genetiki Vavilov Nikolay İvanoviçin (25.11.1887-26.01.1943)
аnаdаn оlmаsının 135 illiyi
696

Texnika. Mühəndis işi
Texnika elmlər doktoru, professor Kazımzadə Qumral-Rəna Zəki qızının
(05.11.1942) anadan olmasının 80 illiyi
Akademik, kosmik tədqiqatlar sahəsində gеnеrаl-lеytеnаnt Kərimоv Kərim
Abbasəli oğlunun (14.11.1917-29.03.2003) аnаdаn оlmаsının 105 illiyi............... 739
AMEA-nın müxbir üzvü Calalov Qərib İsaq oğlunun (28.11.1937)
anadan olmasının 85 illiyi....................................................................................... 740

İdman
İctimai xadim, Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Abiyev Ağacan
Qulam oğlunun (24.11.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi........................................ 741
SSRİ-nin Əməkdar idman ustası, Dağıstan MSSR-nin
Əməkdar mədəniyyət işçisi Əliyev Əli Zurkarnayeviçin
(29.11.1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Digər tarixi hadisələr
Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (01.11.2008)
Azərbaycanda radio və televiziya işçilərinin peşə bayramı günü (06.11.1926)
Bаkı Mеtrоpоlitеninin işə düşməsinin (06.11.1967) 55 illiyi
Müharibə və Hərbi Münaqişələr Zamanı Ətraf Mühitin İstismarının
Qarşısını alma Günü (6.11.2001)
Bakı metropoliteni işçilərinin peşə bayramı günü (08.11.2006)
Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu (08.11.2020)...................................................... 742
Zəfər Günün mübarək, Azərbaycan! (08.11.2020).................................................. 743
Azərbaycan Bayrağı Günü (09.11.2009)................................................................. 744
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Dağlıq Qarabağda
44 gündür davam edən döyüşlərin dayandırılması
barədə bəyanat imzalamışdır (10.11.2020)............................................ ..................745
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata uyğun olaraq
Xankəndi şəhərində həmin tarixdən Rusiya sülhməramlı
qüvvələrinin mərkəzi qərargahı yerləşdirilmişdir (10.11.2020).............................. 746
Xocavənd rayonu işğaldan azad olundu (10.11.2020)............................................ 747
Bakı Bələdiyyə Teatrı yaradılıb (10.11.1992)
Kоnstitusiya Günü (12.11.1996)..............................................................................748
Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü (13.11.2002)...................................................... 749
Ümumdünya Diabet Günü (14.11.1991)
Milli Məclis Azərbaycan hərbçilərinin Əfqanıstanda beynəlxalq sülhyaratma
missiyasında iştirakına razılıq verib (15.11.2002)
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Beynəlxalq Tolerantlıq Günü (16.11.1995)............................................................. 750
Milli Dirçəliş Günü (17.11.1992)............................................................................ 751
Prezident İlham Əliyev Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması
barədə sərəncam imzalamışdır (17.11.2007)
Ümumdünya Uşaqlar Günü (Ümumdünya Uşaq Hüquqları Günü) (20.11.1954)
Qarakənd faciəsi (20.11.1991)................................................................................. 752
Ağdam rayonu işğaldan azad olundu (20.11.2020)................................................. 753
Xocavənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli kəndi adlandırılması
haqqında qanun qəbul edilmişdir (20.11.2020)
Xocalı rayonunun Quşçubaba kəndinin Baharlı kəndi adlandırılması
haqqında qanun qəbul edilmişdir (20.11.2020)
Ümumdünya Salam Günü (21.11.1973)
Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
yaradılmasının 30 illiyi (21.11.1992)
Ümumdünya Televiziya Günü (21.11.1996)
Dünya Fəlsəfə Günü (21.11.2002)
Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars dəmir yolu tikintisinin təməlqoyma
mərasimi keçirilmişdir (21.11.2007)
Heydər Əliyev SSR-nin ali rəhbər orqanına - Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna
üzv seçilmişdir (22.11.1982)
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü (22.11.2000)
Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu (25.11.2020)...............................................754
Bakıda GUAM blokunun (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova) təşkil
edilməsinə dair protokol imzalanmışdır (25.11.1997)
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq Mübarizə Günü (25.11.1999)
Dünya İnformasiya Günü (26.11.1994)
“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında
qanun qəbul edilmişdir (26.11.2020)
Ümumdünya təbiəti mühafizə cəmiyyətinin yaranması Günü (29.11.1948)
Ümumdünya Ev Heyvanları Günü (30.11.1931)
Beynəlxalq İnformasiya Təhlükəsizliyi Günü (30.11.1988)
Dövlət Sərhəd Xidmətinin Azərbaycanın şərqində yerləşən Səngəçal aerodromundan
qalxan Mi-17 hərbi helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində baş verən, 14 nəfərin
ölümü, 2 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən Qaraheybət faciəsi (30.11.2021)
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Qarabağın tacı Şuşa
“Şuşa təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız
üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir”.
											
Heydər Əliyev,
									
Azərbaycan xalqının Ümumilli lideri
“Şuşa Azərbaycan dövlətinin mədəniyyət paytaxtı kimi dünyanın ən gözəl şəhərlərinin birinə çevriləcəkdir.
Əslində, həmişə belə olub. Sadəcə olaraq, mənfur düşmən bütün tarixi abidələrimizi dağıdıb. Amma biz bərpa
edəcəyik. Onların əsl simasını qaytaracağıq. Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq. Şuşa bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”
												İlham Əliyev,
								
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan
Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biri, Qarabağın baş tacı Şuşa uzun illər boyu Qarabağ xanlığının paytaxtı olmuşdur.
Tarixi mənbələrə görə 1752-ci ildə hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın inşasına başlanılmış və 1756-1757-ci illərdə tikilib
başa çatdırılmışdır. Qarabağ xanı Pənahəli xan Şuşanı paytaxt elan edib oranı möhkəmləndirmiş, qala-şəhərə çevirmişdir.
Şəhər bir müddət Pənahəli xanın şərəfinə “Pənahabad”, sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır.
İngilis səyyah və alimləri C.Morye və R.Burter Şuşanın qədimliyi ilə bağlı dəyərli mülahizələr söyləmişlər. C.Moryenin
fikrincə, Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni olmuşdur. R.Burter isə yazır ki, Şuşada Qafqazın başqa yerlərində olmayan Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, daş döşəməli geniş küçələr, qədim Roma hamamlarını xatırladan gözəl hamam qalıqları vardır. Bütün bunlar Şuşanın hələ çox qədimdən mövcud olması haqqında fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi
mənbələrdə Şuşanın hətta XIII əsrdə də Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri olması haqqında faktlar vardır.
XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq şəhərin əhalisi sürətlə çoxalmış və Şuşa Azərbaycanın mühüm, strateji
əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Hələ Pənahəli xanın dövründə şəhərdə böyük tikinti işləri aparılmış, sonra
İbrahimxəlil xanın (1763–1806-cı illər) dövründə isə Qarabağ xanlığı daha da güclənmişdir. Xanlığın ərazisində Əskəran,
Ağoğlan qalaları, Şuşa qalasının divarları və s. diqqətəlayiq, strateji əhəmiyyətli tikililər inşa edilmişdir. Şəhər qısa müddət
ərzində xeyli böyümüş, təbii gözəlliyi, hündür binaları və möhtəşəm qala divarları ilə diqqəti cəlb etmişdir. XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik şəhəri sayılan Şuşa özünün xalçası, ipəyi, parçası və
çini qabları ilə dünya bazarına çıxmış və bununla da böyük şöhrət qazanmışdı.
XVIII əsrin 80-ci illərində şəhərin dövrəsinə möhtəşəm qala divarları çəkilib başa çatdırıldı. Bu dövrdə şəhərdə çoxsaylı sənətkar məhəllələri yarandı və ticarət daha sürətlə inkişaf etdi. Şuşalı tacirlər Təbriz, Tehran, İsfahan, İstanbul, Bağdad,
Səmərqənd, Moskva, Marsel və başqa şəhərlərlə ticarət əlaqələri saxlayırdılar. Şəhərdə “Pənahabadi” adlı gümüş sikkələr
zərb edilirdi.
XIX əsrin ikinci yarısında şəhər əhalisinin sayı 25 min nəfərə çatmışdı. Təkcə XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musiqişünas, 38 xanəndə, 19 xəttat, 16 nəqqaş, 12 nüsxəbənd, 5 astronom, 18 memar, 16 həkim, 42-dək müəllim olmuşdur. Bu böyük ziyalı təbəqəsi Şuşa şəhərini mədəniyyət mərkəzinə çevirməkdə, burada elmi və mədəniyyəti inkişaf etdirməkdə çox
böyük rol oynamışdır.
Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Şəhərin
inkişafına dair xüsusi qərarlar məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edilmişdir. Həmin vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət almış, mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu 44
günlük Vətən müharibəsində tarixi mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini 2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad etdi.
Ermənistanın kapitulyasiyasına yol açan Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilərək, tariximizə
Zəfər Günü kimi həkk olundu.
Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastrukturun qurulması ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpasına
başlanılmış, quruculuq işlərinin təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin təmin olunması üçün burada dövlət idarəetməsinə böyük
diqqət yetirilmiş, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılmışdır.
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Milli ədəbiyyat
115 Mir Mehdi Seyidzadə
illiyi 1907-1976
Şair, tərcüməçi
11

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri
/M.Seyidzadə. ‒ Bakı:
Avrasiya Press, 2006.‒
320 s.; Xəyyam, Ö.
Rübailər /Ö.Xəyyam; tərc.
M.Seyidzadə. ‒ Bakı: Lider,
2004. ‒ 104 s.; Yusifli, V. “Xatırlayarsan məni”: “Köhnə
kişilər” silsiləsindən Mir Mehdi Seyidzadə /Vaqif Yusifli //Ədəbiyyat qəzeti. ‒ 2019.
‒ 11 may. ‒ S.8-9; Любовь
/М.Г.Сеидзаде. ‒ Баку:
Детюниздат, 1958. ‒ 135 с.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/.../
Mirmehdi_Seyidzadə
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Mеhdi (Mirmehdi) Həsən оğlu
Sеyidzadə 1907-ci il nоyabr ayının 11də Türkmənistanın Aşqabad şəhərində,
dənizçi ailəsində anadan оlmuşdur. İbtidai təhsilini İranın Məşhəd şəhərində
almış, ərəb və fars dillərini mükəmməl
öyrənmişdir. 1920-ci ildə ailəliklə Bakıya köçmüş, ruslar üçün təşkil olunmuş “Məktəbi Ziya”da təhsilini davam etdirmişdir. 1921-1925-ci illərdə
Pеdaqоji tеxnikumda təhsil almışdır.
Ədəbi yaradıcılığa 1925-ci ildə
“Şərq qadını” jurnalında çap еtdirdiyi
“Kənd qızı” adlı ilk şеirilə başlamışdır. “Keçəl Səməd” adlı ilk kitabı 1929-cu ildə nəşr olunmuşdur.
1926-1930-cu illərdə Qubadlı və
Şəmkir rayоn kоmsоmоl kоmitələrində
bir il işlədikdən sоnra, 1930-1932ci illərdə Maarif işçiləri kitabxanasına rəhbərlik еtmişdir. Mеhdi
Sеyidzadənin 1932-ci ildə ayrıca kitabca şəklində nəşr еdilən və mükafata layiq görülən “Şanlı gün” pоеması
məktəblilərin sеvimli əsəri оlmuşdur.
Azərbaycan Pеdaqоji İnstitutunun
qiyabi şöbəsində təhsil alan yazıçı, 1932-1939-cu illərdə Azərnəşrdə
rеdaktоr, şöbə müdiri işləmişdir.
1938-1939-cu illərdə yеnidən təşkil
оlunmuş
Uşaqgəncnəşrdə
Bədii
ədəbiyyat şöbəsinə rəhbərlik еtmişdir.
1941-ci ildə Sоvеt оrdusunun
tərkibində İranda “Qızıl əsgər”

qəzеti rеdaksiyasında xüsusi müxbir
işləmişdir. Xəstəliyinə görə оrdudan
tərxis оlunmuş, Azərbaycan Radiо
Vеrilişləri Kоmitəsində məsul rеdaktоr,
bir ildən sоnra, 1944-cü ildə Azərnəşrdə
şöbə müdiri təyin оlunmuşdur. Sоnralar
“Balaca təyyarəçi”, “Cеyran”, “Nеft
haqqında”, “Kim güclüdür”, “And”
kitabları çapdan çıxmışdır. Müasir
mövzuda uşaq şеirləri və nəğmələri,
“Zirək Səməd” mənzum nağılını yazmış, “Nərgiz”, “Ayaz”, “Qızılquş”,
“Еlsеvər” və sair mənzum pyеsləri tamaşaya qоyulmuş, bir nеçə şеirlərinə
isə mahnılar (Səid Rüstəmov - “Alma”,
“Dağlar”, “Quzum”, “Xəzər” və
s.) bəstələnmişdir. Yazıçının Ömər
Xəyyam, A.S.Puşkin, Jukоvski, Krılоv
və başqa şairlərdən tərcümələri indi də
оxucular tərəfindən sеvilə-sеvilə оxunur.
Mеhdi Sеyidzadə 1958-ci ildə
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət
xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Ali Sоvеti Rəyasət
hеyətinin Fəxri Fərmanı, “Şərəf nişanı” ordeni və bir sıra mеdallarla təltif
о l u n m u ş d u r.
Mirmеhdi Həsən оğlu Sеyidzadə
1976-cı il avqust ayının 30-da Bakıda vəfat еtmiş, II Fəxri Xiyabanda
dəfn edilmişdir. 1991-ci ildə Nazirlər
Kabinetinin qərarı ilə Belinski adına kitabxanaya, Əmircan kəndində
küçələrin birinə onun adı verilmişdir.
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Milli ədəbiyyat
95
Əli İldırımoğlu
illiyi 1927-2020

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərlər: 10 cilddə /
Əli İldırımoğlu; [red.
S.İldırımzadə]. ‒ Bakı: [Elm
və təhsil], 2017. ‒ 366, [2] s.;
Mənim rəncbər atam: Xatirəroman /Əli İldırım oğlu. ‒
Bakı: 2005. ‒ 354 s.; Əli İldırımoğlunun kəlamları /Əli
İldırımoğlu //525-ci qəzet. ‒
2019. ‒ 16 noyabr. ‒ S.12.

İnternetdə
http://aliildirimoglu.az/

Əli İldırım oğlu Məmişov (Əli İldırımoğlu) 1927-ci il noyabr ayının 17-də
Qubadlı rayonunun Əliquluşağı kəndində
rəncbər ailəsində anadan olmuşdur. Orta
məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra, müharibənin gedişi ilə əlaqədar olaraq,
kəndlərdə müəllim qıtlığı yarandığından
Şuşa şəhərində açılmış müəllim kadrları
hazırlayan iki aylıq kursa göndərilmişdir.
Həmin kursu bitirdikdən sonra 1941-1942ci dərs ilində ilk dəfə olaraq Məlikəhmədli
kənd ibtidai məktəbində sinif müəllimi kimi
işləməyə başlamışdır. 1946-cı ilə qədər rayonun Xıdırlı, Novlu, Xəndək ibtidai, Teymurmüskanlı yeddiillik məktəblərində
müəllim işləmişdir. Qiyabi yolla Laçın Pedaqoji Texnikumunu, 1946-1948-ci illərdə
Ağdam ikiillik Müəllimlər İnstitutunun tarix fakültəsini bitirdikdən sonra yenidən
pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir.
1951-ci ildən rayon maarif şöbəsinin
inspektoru, Qubadlıda nəşr edilən “Avanqard” rayon qəzetinin məsul katibi, sonra isə redaktor vəzifələrində çalışmışdır. 1955-ci ilin yanvar ayından 1991-ci
ilin sonuna qədər respublikanın ən nüfuzlu orqanı olan “Kommunist” qəzetinin xüsusi müxbiri kimi Naxçıvan, Qarabağ,
Dağlıq Qarabağ, Mil-Muğan, SumqayıtQuba zonaları üzrə fəaliyyət göstərmişdir.
“Kommunist” qəzetində qeyri-normal
mühit yarandığından öz təşəbbüsü ilə respublikada nəşr edilən “Həyat” qəzetinə
işə keçmiş və il yarım həmin mətbu orqanında eyni zonada (Abşeron, Sumqayıt, Dəvəçi, Quba, Qusar, Xaçmaz rayonlarında) eyni vəzifədə işlədikdən
sonra öz ərizəsi ilə təqaüdə çıxmışdır.
Yüzlərlə oçerk, felyeton, hekayə
və povestlərdən ibarət olan “Yazım-

Yazıçı-publisist
yazmayım”,
“Mayaklar”,
“Telepat”,
“Çinarlı”, “Dərd”, “Silinməz izlər” kitablarının, “Həmin adam”, “Közərən
sətirlər”. “Mənim rəncbər atam”, iki
hissədən ibarət olan “Zorən jurnalist”, “Aqibət”. “Qarlı gecələr”, “Daş
yağan gün” romanlarının müəllifidir.
“Zorən jurnalist” romanının birinci hissəsi (“Eşq, qələm və qovğa” adı altında), “Mənim rəncbər atam”, “Aqibət”
romanları türk dilinə, “Aqibət” romanı rumın dilinə tərcümə edilib böyük tirajla nəşr olunmuşdur. “Mənim
rəncbər atam” romanı həmçinin İranda ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuşdur.
2007-ci ildə onun seçilmiş əsərləri
çapdan çıxmışdır. Əsərləri barədə 2006cı ildə tənqidçi Bəsti Əlibəylinin, 2009cu ildə filologiya elmləri namizədi
Qurban
Bayramovun
“Milli-mənəvi
dəyərlərin
bədii
salnaməsi”
monoqrafiyaları
nəşr
olunmuşdur.
1963-cü ildə Azərbaycan Jurnalistlər
Birliyinin üzvü, 1996-cı ildə Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuşdur.
1988-ci ildə “Əməkdar jurnalist” adına layiq görülmüşdür. “Qızıl qələm”, “Ali
Araz”, “Ustad jurnalist”, Ə.Haqverdiyev
adına mükafatların laureatı olmuş,
Türkiyənin Türk Dünyası Araşdırmaları
Beynəlxalq Elmlər Akademiyası tərəfindən
türk ədəbiyyatının inkişafında göstərdiyi
xidmətlərə görə “Türk Ədəbiyyatına
Xidmət” beynəlxalq mükafatı, 2007-ci
ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Əli İldırımoğlu 2020-ci il noyabr ayının 17-də 93 yaşında vəfat etmişdir.
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Milli ədəbiyyat
100 Hüseyn Abbaszadə
illiyi 1922-2007
22

Ədəbiyyat
Seçilmiş əsərləri: 2 cilddə /Hüseyn Abbaszadə. ‒ Bakı: ŞərqQərb, 2006. ‒ 320 s.; Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə /Hüseyn
Abbaszadə. ‒ Bakı: Azərnəşr,
1983-1984. ‒ 380 s.; Babayev,
E. Onlar təkcə yazmağı yox,
dostluq etməyi də bacarırdı
/E.Babayev //Ədalət. ‒ 2015.
‒ 7 fevral. ‒ S. 3; Yerfi, R. Sovet ədəbiyyatımızın sonuncu
“general”ı /R.Yerfi //Kaspi. ‒
2015. ‒ 16-18 may. ‒ S.24.
Генерал: роман /Г.Абасзаде.
‒ Баку: Язычы, 1987. ‒ 266 с.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Hüseyn_Abbaszadə
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Hüseyn Abbas oğlu Abbaszadə
1922-ci il noyabr ayının 22-də Bakı
şəhərində, fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. İkinci Dünya müharibəsi başlayanda orta məktəbi bitirmiş Hüseyn
dərhal orduya çağırılmış, Zaqafqaziya cəbhəsində kursant, Şimali Qafqaz cəbhəsində radist-kəşfiyyatçı, Bakı
Hərbi məktəbində kursant, Leninqrad, I, IV Ukrayna cəbhəsində topçu
zabiti kimi döyüşlərdə iştirak etmişdir. Ağır yaralanmış, müalicədən sonra tərxis olunaraq Bakıya qayıtmışdır.
1945-1950-ci illərdə M.A.Əliyev adına
Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunda teatrşünaslıq fakültəsində təhsil almışdır.
1948-1950-ci illərdə “Pioner” jurnalı redaksiyasında şöbə müdiri, məsul
katib, 1958-1966-cü illərdə “Göyərçin”
jurnalı redaksiyasında məsul katib,
baş redaktor, 1966-1971-ci illərdə
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti redaksiyasında baş redaktor, yenidən 19721975-ci illərdə “Göyərçin” jurnalı redaksiyasında baş redaktor işləmişdir.
1948-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olmuş, 19751991-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi seçilmişdir.
İlk mətbu şeiri “Şanlı bayram”
1940-cı il noyabrın 15-də “Ədəbiyyat”
qəzetində dərc olunmuşdur. Fəal ədəbi
fəaliyyətə müharibə illərində, cəbhə
qəzetlərində çap etdirdiyi şeirləri
ilə başlamışdır. “General” (1962),
“Ləpədöyəndə” (1965), “Onu tanımadılar” (1967), “Qapı döyülür”, “Bu-

Yazıçı
rulğanlar” (1979), “Çəmbərəkənd balladası” (1982), “Dünyadan gör necə
insanlar gedib” (2000), “Qayıdanlardan biri” (2003) əsərləri oxucuların böyük rəğbətini qazanmışdır.
Rus
ədəbiyyatından
bədii
tərcümələri də vardır. 35 kitabı çapdan çıxmışdır. Əsərləri keçmiş SSRİ
və xarici ölkə xalqlarının dillərinə
tərcümə olunmuşdur. 1973-cü ildə
onun hekayəsi əsasında “Dənizə çıxmaq qorxuludur” filmi çəkilmişdir.
1975-ci ildə çəkilən “Dörd bazar günü”
filminin ssenari müəlliflərindən biridir.
H.Abbaszadə “Qırmızı ulduz”, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, I dərəcəli “Böyük
Vətən müharibəsi”, “Şöhrət” (1997)
ordenləri, 10-dan çox medallarla təltif
edilmişdir. 1984-cü ildə Azərbaycan
Dövlət mükafatı laureatı, 1988-ci ildə
keçmiş SSRİ Yazıçılar İttifaqının və
ÜİHİŞ-nin mükafatı laureatı olmuşdur. 1979-cu ildə Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 1991-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının “Xalq
yazıçısı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Hüseyn Abbaszadə 2007-ci il dekabr
ayının 12-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, II Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

NOYABR

1

Dünya ədəbiyyatı
105
illiyi

Ədəbiyyat
Quliyev Qaysın Şuvayeviç //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə.– Cild III.–
Bakı, 1979.– S. 266; Sultanova, M. Türk dünyasının daha
bir ədibinin xatirəsi Ankarada
əbədiləşdirildi / M.Sultanova
// Mədəniyyət.–2019.– 13
sentyabr.– S.8.

İnternetdə
https://www.biyografya.com/
biyografi/5889
https://www.turksoy.org/tr/
news/2018/02/28/malkar-sairikaysin-kuliyev-kirgizistanda-anildi

Qaysın Quliyev
1917-1985
Qaysın Şuvayeviç Quliyev 1917ci il noyabr ayının 1-də Balkariyanın
Yuxarı Çegem kəndində anadan olmuşdur. Moskvada Teatr İnstitutunda və Ədəbiyyat İnstitutunda ali təhsil
alan Qaysın Quliyev Böyük Vətən
müharibəsi başlayanda cəbhəyə yollanmış və mərdliklə vuruşmuşdur. Lakin
müharibədən dönəndə ona doğma kəndi
Çegemə getməyə icazə verməyiblər.
Çünki İ.V.Stalin onun mənsub olduğu
balkar türklərini 1944-cü ildə Orta Asiya səhralarına sürgün etmişdir. Qaysın Quliyevin yaşadığı bu ağrı onun
hər bir şeirində özünü büruzə verirdi.
Qaysın Quliyevin ilk şeirlər kitabı 1940-cı ildə “Salam, şəhər” adı altında nəşr edilmişdir. Sonralar onun
“Dağlar”, “Yaralı daş”, “İnsanlar arasında yaşayıram”, “İnsan. Quş. Ağac”,
“Ot və daş” (ingiliscə) və digər kitabları işıq üzü görmüşdür. Bu şeirlərdəki
sevgi, dostluq duyğularının içində
qəribə, çox xəfif, gizli bir kədər var
idi. Onun 35 ilə yazdığı “Qış idi”
romanı dərin fəlsəfi düşüncələrin
məhsuludur.
Şairin
“Dərələrin
nəğməsi” (1941-51) silsiləsində, “Yaralı daş” (1964) kitabında öz xalqının tarixi keçmişindən, vətənpərlik,
nəciblik və müdrikliyindən bəhs edilir. “Torpaq haqqında kitab” (1972),
“Lirika” (1974), “Uca ağaclar” (1975)
və s. məcmuələrindəki şeirlər insanların mənəvi zənginliyinə, xalqlar dostluğuna həsr edilmişdir. Onun əsərləri
100-dən çox dilə tərcümə edilmişdir.

Balkar şairi
1944-cü ildən Sov.İKP üzvü olan
Qaysın Quliyev SSRİ Ali Sovetinin V
və IX çağırış deputatı olmuşdur. 1974cü ildə SSRİ Dövlət mükafatına, 1967ci ildə isə Kabarda-Balkar MSSR Xalq
şairi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Qaysın Quliyev 1987-ci ildə işıq
üzü görən “Qış idi” romanı və “İnsan.
Quş. Ağac” (1985) kitabındakı şeirlər
və poemaya görə (ölümündən sonra)
Lenin mükafatına layiq görülmüşdür.
Qaysın
Quliyev
1985-ci
il
iyun ayının 6-da vəfat etmişdir.
2019-cu ildə Ankarada Beynəlxalq
Türk
Mədəniyyəti
Təşkilatı
TÜRKSOY-un birgə təşkilatçılığı
ilə Qaysın Quliyevin adını daşıyan park və büstün açılışı olmuşdur.
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7

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
105 Tağı Tağıyev
illiyi 1917-1993

Ədəbiyyat
Hümbətova, G. Tağı Tağıyevin yaradıcılığı XX əsr
Azərbaycan boyakarlığının inkişafı kontekstində: sənətşün.
üzrə fəls. d-ru e. dər. al.üçün
təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 6215.01 /G. R. Hümbətova;
Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Rəssamlıq
Akademiyası. ‒ Bakı, 2016. ‒
20 s.; Tağı Tağıyev 1917-1993
/mətnin müəl. G.Quliyeva.
‒ Bakı: Şərq-Qərb, 2013. ‒
104 s.; Xalq əmanəti: Tağı
Tağıyevin həyat palitrası //
Azərbaycan. ‒ 2019. ‒ 25 dekabr. ‒ S.9; Наджафов, М.
Таги Тагиев /М.Наджафов.
‒ Mосква, 1959. ‒ 67 c.;
Таги Тагиев //Искусство
Советского Азербайджана:
Живопись. Графика.
Скульптура. ‒ М., 1970. ‒
С.101-102.

İnternetdə
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Тагиев,_Таги_Азиз_Ага_
оглы
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Tağı Əzizağa oğlu Tağıyev 1917-ci il
noyabr ayının 7-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Uşaqlıqdan rəssam olmaq arzusunda olmuş, istedadının üzə
çıxarılmasında Azərbaycanın görkəmli
rəssamı və ictimai xadimi Əzim
Əzimzadənin mühüm rolu olmuşdur.
T.Tağıyev 1931-1935-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Texnikumunda, daha sonra isə 1940-1941-ci
illərdə Moskva Rəssamlıq İnstitutunda
təhsil almışdır. Əsasən tematik tablolar,
natürmort, portret, mənzərə və məişət
səhnələrinin müəllifi kimi tanınmışdır.
Yaradıcılığında
tarixi
mövzular və tarixi şəxsiyyətlərin təsviri,
əmək adamlarının obrazı və əməyin
tərənnümü, doğma təbiətin təsviri mühüm yer tutur. “Koroğlu dəsgahı”,
“Poladəridən”, “Qaynaqçı”, “Göy-göl”,
“Qarlı yollar” əsərləri buna misaldır.
Tağı Tağıyev bir çox xarici – Türkiyə,
Yunanıstan, İtaliya, Fransa, İspaniya və
s. ölkələrdə olmuş və onların həyatını,
yaddaqalan xatirələrini tablolarda yaşatmışdır. Rəssam 1954-cü ildə Afrika
ölkələrinə səyahətə getmiş, dinindən,
dilindən asılı olmayaraq insanları, onların ideyalarını, arzularını bədii boyalarla təsvir etmişdir. Həmin səfərdən
sonra yaratdığı “Afrikalı qız” və “Salam, yeni dünya” əsərlərinə bu gün də
maraqla baxılır. Bu əsərlərdə zülmə,
tabeçiliyə, əsarətə dözməyənlərin duyğuları ustalıqla təsvir olunmuşdur.
Rəssamın bir çox əsərləri: “Qara
Qarayev”, “Səttar Bəhlulzadə”, “Uşaq-

Rəssam

lıq xatirələri”, “Abşeron silsiləsi”,
“El gözəli”, “Qarayanız qız” və
bir çox tabloları Praqa, Pekin, Dakar, Bağdad və s. dünyanın müxtəlif
ölkələrində nümayiş etdirilmişdir.
1968-ci ildə Bakıda ilk fərdi sərgisi
təşkil edilmişdir.
Tağı Tağıyevin əsərləri Şərq Xalqları İncəsənəti Muzeyi (Moskva),
R.Mustafayev adınaAzərbaycan Dövlət
İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət
Şəkil Qalereyası və s. muzeylərdə
saxlanılır.
Yaradıcılığı dövlətimiz tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, “Əməkdar
incəsənət xadimi”, 1982-ci il dekabr ayının 1-də “Xalq rəssamı”
fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Xalq rəssamı Tağı Tağıyev 1993-cü
il iyun ayının 27-də Bakıda vəfat etmişdir. 29 mart 2013-cü ildə ‒ vəfatının 20
illiyi münasibətilə Azərbaycan Milli
İncəsənət Muzeyində sərgisi açılmışdır.

NOYABR
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Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
80
illiyi

Ədəbiyyat
Əliyev, E. Memar Əlibəy
Novruzi: [İzomaterial] /Elçin Əliyev [nəşr müəl.]; nəşrin
ideyası F.Novruzi; rus dilinə
tərcümə A.Əzimov; Azərb.
mətninin red. Ş.Səlimli-Budad;
rus mətninin red. N.Çernova;
dizayn N.Novruzov. ‒ [Bakı]:
[n. y.], [2020]. ‒ 237, [1] s.;
Misir piramidalarını araşdıran azərbaycanlı memar /Ə.Novruzi; müsahibə
S.Soltanlı //Mədəniyyət. ‒
2015. ‒ 6 mart. ‒ S. 13;
Naxçıvanda memarlıq yaşayır və inkişaf edir /Ə.Novruzi
//Memar. ‒ 2015. ‒ № 7. ‒
S.143-144; Arxitektor Əlibəy
Novruzi: bələdçi. ‒ Bakı: Şur,
1993. ‒ 56 s.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Əlibəy_Novruzi
memarliq.com/?p=1976

Əlibəy Novruzi
1942-2021
Əlibəy
Nəzərəli
oğlu
Novruzi 1942-ci il noyabr ayının 8-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur.
172 saylı orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Politexnik İnstitutunun memarlıq şöbəsinə daxil olmuşdur.
1962-ci ildən Moskvada təhsilini davam
etdirmiş, 1965-ci ildə Moskva Memarlıq İnstitutunu bitirmişdir. Həmin ildən
“Bakıdövlətlayihə” institutunda işləməyə
başlamışdır. Gənc yaşlarından fəaliyyətə
başlayan memar öz sənətində qeyri-adi
yeniliklərə imza ataraq ölkə və ölkə hüdudlarından kənarda tanınmağa başlamışdır.
1967-ci ildə isti iqlim və güclü küləklər
şəraitində küləyin gücünü tənzimləyə
bilən yaşayış evləri ixtira etmişdir. Belə
ki, memarın bu illərdə apardığı elmi
tətqiqatlar nəticəsində külək və memarlıq
həcmlərinin qarşılıqlı əlaqəsindən əmələ
gələn aerodinamik proseslərin mahiyyətini
aşkara çıxarmışdır. O, dəlikli strukturların küləyi səmtləşdirmək xüsusiyyətini
aşkarlayaraq aerodinamika sahəsində
kəşfin, yaşayış evlərinin və tamaşaçı zalının mexaniki qurğularsız təbii havalandırılması sahəsində ixtiraların müəllifi
olmuşdur. Bu kəşflər memara hələ gənc
yaşında görünməmiş şöhrət gətirmişdir.
Memarın bu layihə əsasında çəkdiyi sxem
dünya memarlıq jurnallarının üz qabığını bəzəyir, memara, onun memarlığa gətirdiyi yeniliyə geniş mövzular həsr
edirlər. Hətta Qərb mətbuatında Novruzi
haqda Korbuzyedən çox yazılırdı. Hansı
ki, həmin dövrdə mikroiqlim məsələsi memarlıqda ən aktual məsələlərdən biri idi. Bu
kəşf elmi əsər kimi bir çox dillərə tərcümə
olunmuş və hər yerdə xüsusi termin kimi
“Novruzi tipli evlər” kimi vurğulanmışdır.

Memar
1974, 1977, 1985-ci illərdə keçmiş
SSRİ Memarlar İttifaqı Mükafatı laureatı olmuşdur. Ə.Novruzi 3 il (1986-1989)
keçmiş SSRİ-nin “İlin ən yaxşı memarlıq
layihəsi” müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.
1982-ci
ildə
“Küləyin
binada
hərəkəti” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Sumqayıt şəhərinin baş memarı olmuşdur.
1978-ci ildə Lənkəran şəhərində mərkəzi
meydanın rekonstruksiyası və həlak olmuş
əsgərlərin abidəsinə görə Azərbaycanın
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. İki
Beynəlxalq Akademiyanın (Şərq Ölkələri
Beynəlxalq Memarlıq) akademikidir.
Əməkdar elm xadimi və 20 dekabr 1991-ci
ildən respublikanın Əməkdar memarıdır.
600-dən çox memarlıq layihəsinin, 400-ə
yaxın rəsm əsərinin, 2 kitabın (“Sivilizasiya” (1999) və “Bir portretin tarixçəsi”)
müəllifidir. Azərbaycan Memarlar İttifaqının üzvü, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının professoru olmuşdur.
Görkəmli Memar Əlibəy Novruzi 4
mart 2021-ci ildə 79 yaşında vəfat etmişdir.
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80
12 illiyi

Ədəbiyyat
Orucov, E. Rəssam ömrünün
rəng çalarları /Elçin Orucov //
Xalq qəzeti. ‒ 2017. ‒ 11 noyabr. ‒ S.13; Xalq rəssamı
Mirnadir Zeynalov vəfat edib
//Mədəniyyət. ‒ 2021. ‒ 12
mart. ‒ S.5.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Mirnadir_Zeynalov
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Mirnadir Zeynalov
1942-2021
Mirnadir Mirəli oğlu Zeynalov 1942ci il noyabr ayının 12-də Bakının Buzovna kəndində anadan olmuşdur. 1963сü ildə Əzim Əzimzadə adına Rəssamlıq
Məktəbini, 1973-cü ildə Moskva Poliqrafiya
İnstitutunun Qrafika fakültəsini bitirmişdir.
Mirnadir Zeynalov 1970-ci illərdən
başlayaraq Azərbaycan boyakarlığında
öz yerini tutan rəssamlar nəslinə daxildir.
Xalq rəssamının əsərlərində Abşeronun sərt təbiəti, mənzərələri mühüm yer
tutur. Yaradıcılığının ilk illərində realizm
üslubunda, sonralar ailə üzvlərinin və
digər insanların portretlərini də çəkmişdir.
Onun kompozisiyalarında kollaj və instalyasiya elementləri də aparıcı yer tutur.
Mirnadir Zeynalov Hindistan, ŞriLanka, İran, İraq, Misir, İtaliya, Malta və s. ölkələrə səyahət etmiş, xalqların
qədim inancları və ənənəvi simvolları ilə
tanış olmuş, gördüklərini yeni yaradıcılıq
üslubunda, özünəməxsus şəkildə təqdim
etmişdir. O, 1985-1987-ci illərdə Hindistanda yaradıcılıq ezamiyyətində olmuş və bu ölkəyə həsr olunmuş iki fərdi
sərgisi keçirilmişdir. Rəssamın Hindistan
mövzulu əsərləri arasında “Çay kənarı”,
“Hind məbədi”, “Hind həyəti” və s.
mənzərələri, habelə “Benqal qızı”, “Vasantanın portreti”, “Müqəddəs öküz ilə
qız” və digər portretləri maraq doğurur.
Görkəmli sənətkar Gürcüstan, ABŞ,
Almaniya, Böyük Britaniya, Türkiyə, Rusiya, Bolqarıstan və s. ölkələrdə bir sıra
beynəlxalq incəsənət layihələrində də iştirak etmişdir. O, Londonda təqdimatı
olan “Bakıya uçuş. Azərbaycanın müasir
incəsənəti” (“Fly to Baku. Contemporary art
from Azerbaijan”) beynəlxalq layihəsinin
fəxri iştirakçısı olmuşdur. Xalq rəssamının

Rəssam
əsərlərinin də yer aldığı bu səyyar sərgi
(2012-2013) Heydər Əliyev Mərkəzi
(Bakı), İncəsənət Tarixi Muzeyi (Vyana, Avstriya), XXI əsr Müasir İncəsənət
Muzeyi (Roma, İtaliya), “MeCollektor
Room Qalereyası (Berlin, Almaniya) və
s. sənət ocaqlarında nümayiş olunmuşdur.
Mirnadir Zeynalovun əsərləri Milli
İncəsənət Muzeyində, Azərbaycan Dövlət
Rəsm Qalereyasının fondunda, Rusiya
Rəssamlar İttifaqında, Rusiya Mədəniyyət
Nazirliyində, Rusiya Bədii Fondunda və
şəxsi kolleksiyalarda qorunub saxlanılır.
Onun tabloları 2013-2014-cü illərdə “Sotbis” (London) hərracına da çıxarılmışdır.
Azərbaycan
Rəssamlar
İttifaqının üzvü, “Yeni Era” Dünya Sənət Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşdur.
Mirnadir Zeynalov SSRİ İncəsənət
Akademiyasının diplom və medallarına layiq görülmüş, 1976-ci ildə Moskvada keçirilən ümumittifaq sərgisində SSRİ
Rəssamlıq Akademiyasının diplomuna layiq görülmüş, 1989-cu ildə Bakıda keçirilən
“Xəzəryanı
ölkələrin
rəssamlarının
bienallesi”ndə bürünc medalla mükafatlandırılmış, “Təsviri sənətdə nar obrazı”
beynəlxalq müsabiqəsində qalib olmuşdur.
1992-ci ildə “Əməkdar rəssam”,
2006-cı ildə “Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 2008-ci
ildən Prezidentin fərdi təqaüdçüsü idi.
Xalq rəssamı Mirnadir Zeynalov 2021-ci il mart ayının 10-da, ömrünün 79-cu ilində vəfat etmişdir.
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Emin Sabitoğlu
illiyi 1937-2000

Ədəbiyyat
“Ayrılıq bir dənizmiş..”: Bu
gün Emin Sabitoğlunun anadan olmasının 83-cü ildönümü tamam olur //Mədəniyyət.
‒ 2020. ‒ 4 noyabr. ‒ S.6;
Abbaslı, T. Könüllər-qəlblər
bəstəkarı...: Payızda doğulub, payızda köçmüş bir müasir ulu-bahar - nəğmələr dolu
Sabitoğlu... /Tahir Abbaslı //
Mədəniyyət. ‒ 2020. ‒ 18 noyabr. ‒ S.5; Şəfa, Ş. “Ölsəm,
bağışla” /Ş.Şəfa //Ədalət. ‒
2015. ‒ 19 noyabr. ‒ S. 8.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Emin_Sabitoğlu
haqqinda.az/.../4546Emin+Sabitoğlu.html

Emin Sabit oğlu Mahmudov (Emin
Sabitoğlu) 1937-ci il noyabr ayının
2-də Bakı şəhərində, görkəmli yazıçı Sabit Rəhmanın ailəsində anadan olmuşdur. 7 yaşında Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin
fortepiano sinfinə qəbul edilmişdir.
1954-cü ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsində,
Qara Qarayevin sinfində təhsil almış, iki il sonra elə Q.Qarayevin
tövsiyəsi ilə R.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasına, professor Y.Şaporinin sinfinə daxil olmuş, 1961-ci ildə oranı bitirmişdur.
1961-ci ildə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında musiqi redaktoru
vəzifəsində çalışmış, sonrakı illərdə
Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər,
Ü.Hacıbəyov adına Dövlət Konservatoriyasında (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) müəllim işləmişdir. Bir simfoniya, üç simfonik poema, üç kantata,
simli kvartet, skripka və fortepiano üçün
poemanın və onlarca əsərin müəllifidir.
600-dən artıq mahnı, 9 musiqili komediya, 40-a yaxın filmə musiqi
bəstələmişdir. “Dərələr”, “Bakı, sabahın xeyir”, “Uzaq yaşıl ada”, “Dağlar”,
“İnsaf da yaxşı şeydir”, “Gilavar”,
“Çay”, “Kəpənək” və s. mahnıları çox böyük populyarlıq qazanmışdır.
Emin Sabitoğlu iki operetta yazmışdır. Onlardan “Hicran” operettasının ssenarisi atası Sabit Rəhman
tərəfindən yazılmışdır. Digər operetta-

Bəstəkar
sı - “Nəğməli Könül” də kifayət qədər
populyarlıq qazanmışdır. Bu operetta Azərbaycanla yanaşı Özbəkistanda
da səhnəyə qoyulmuşdur. On iki
pyes, o cümlədən Anarın “Şəhərin
yay günləri” əsərinə yazılan musiqinin müəllifi də E.Sabitoğludur.
30 ildən çox Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında dərs
demiş, 1978-ci ildə dosent, 1994-cü
ildə professor elmi rütbəsini almışdır. Emin müəllim 1994-cü ildən beş
il Türkiyədə, İstanbul Texniki Universitetinin nəzdindəki Konservatoriyada çalışmışdır. E.Sabitoğlunun
fəaliyyəti
dövlətimiz
tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, 1978-ci ildə
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət
xadimi”, 2000-ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
1987-ci ildə Respublika Dövlət Mükafatı laureatı olmuş, 1997-ci ildə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Görkəmli bəstəkar Emin Sabitoğlu
2000-ci il noyabr ayının 18-də Bakıda
vəfat etmişdir. 19 dekabr 2007-ci ildə, 70
illiyi münasibətilə vaxtilə yaşadığı evin
divarına xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
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60
Mələkxanım Eyubova
illiyi 1962

Ədəbiyyat
Muğamların tədrisində ifaçılıq ənənələrinə dair: Metodik vəsait /Mələkxanım
Əyyubova; Red.: A.Babayev.
‒ Bakı: Şirvannəşr, 2004. ‒ 56
s.; Muğam sənətinin inkişafına
dövlət qayğısı: metodik vəsait
/Mələkxanım Əyyubova;
elmi red. C.Əkbərov; rəyçilər
V.Məmmədəliyev, S.Kərim.
‒ Bakı: Nafta-Press, 2009.
‒ 60, [1] s.; “Görülən işləri
unutmaq haqsızlıq olar”:
Mələkxanım Əyyubova: “Biz
dövlətin qayğısından həmişə
stimul alırıq” /Mələkxanım
Əyyubova: müsahibəni apardı
T.Məmmədqızı //Şərq. ‒ 2018.
‒ 20 dekabr. ‒ S.13.

İnternetdə
http://melekxanim.com/
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Mələkxanım Yadigar qızı Eyubova
1962-ci il noyabr ayının 5-də Şamaxıda musiqiçi ailəsində anadan olmuşdur. 1969-1979-cu illərdə Bakıdakı
155 saylı ota məktəbdə, 1979-1984-cü
illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət
Universitetinin (indiki Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) “Musiqili komediya aktyorluğu” fakültəsində təhsil almışdır.
Uşaq yaşlarından musiqiyə böyük həvəs göstərmiş, 5 illik qarmon sinfini bitirmiş və özfəaliyyət
dərnəklərində mütəmadi olaraq çıxış
etmişdir. 1980-ci ildə yeni yaradılmış
“İRS” folklor ansamblına dəvət olunmuş və ansamblda qədim xalq mahnılarını, toy və mərasim mahnılarını
böyük məharətlə ifa etmişdir. 1984cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində Səid
Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri
orkestrinin solisti olmaqla yanaşı, Səid
Rüstəmov adına xalq çalğı alətləri
orkestrində onlarla bəstəkar mahnıları, zərb muğamları lentə yazdırmışdır.
1996-cı ildə Üzeyir Hacıbəyovun
Leyli və Məcnun operasında Leyli rolunun ifaçısı olmuşdur.
Dünyanın bir çox ölkələrində – İtaliya, Fransa, ABŞ, Avstraliya, Avstriya, İngiltərə, İsveç, Almaniya, Rumıniya, İran, İraq, BƏƏ, Cənubi Koreya,
Çexiya, Hollandiya, Belçika, Türkiyə,
Rusiya və s. Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil və təbliğ etmişdir. Bir çox xarici ölkələrdə kompakt

Xanəndə

diski və audio kasetləri buraxılmışdır. Bir sıra beynəlxalq müsabiqələrdə
və Azərbaycanda keçirilən muğam festivalında Azərbaycanı layiqli təmsil etmişdir. 2011-ci ildə
ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki Qrand
operasında librettosu və musiqisi Xalq
artisti, professor Firəngiz Əlizadəyə
aid olan “Mənim adım dənizdir” operasında ana rolunun ifaçısı olmuşdur.
1998-ci ildə “Əməkdar artist”, 2002ci ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Prezident və Heydər
Əliyev Fondunun mükafatçısıdır.
Mələkxanım Eyubova 1987-ci
ildən bu günə kimi Cabbar Qaryağdıoğlu adına muğam üçlüyündə solist kimi fəaliyyət göstərir. Artıq 15
ilə yaxındır ki, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Muğam sənəti” kafedrasında muğam sənətindən dərs deyir və
həmin universitetin professorudur.
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7 illiyi

Ədəbiyyat
Abdullayeva, Z.K. Ecazkar sənətkar. Tofiq Quliyev
/Z.K.Abdullayeva.‒ Bakı:
Çinar-Çap, 2007.‒ 202 s.;
Mehdiyeva, N. Tofiq Quliyev /N.Mehdiyeva. ‒ Bakı:
Şur, 1992.‒ 26 s.; Müşfiq, Ş.
Görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin xatirəsi yad olunub
/Ş.Müşfiq //525-ci qəzet. ‒
2019. ‒ 9 noyabr. ‒ S.13;
Əbədi nəğməkar: Xalq artisti Tofiq Quliyevin anadan olmasından 102 il ötür //Səs. ‒
2019. ‒ 8 noyabr. ‒ S.9;
Бакиханова, З. Тофик Кулиев
/З.Бакиханова. ‒ Баку: Ишыг,
1979. ‒ 96 с.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/
wiki/Tofiq_Quliyev
tofiqquliyev.musigi-dunya.
az/az/biography.html

Tofiq Quliyev
1917-2000
Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev 1917-ci il
noyabr ayının 7-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 12 yaşında Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyası nəzdində musiqi məktəbinin fortepiano sinfinə daxil
olmuşdur. 1934-cü ildə təhsilini davam
etdirmək üçün Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına İ.S.Aysberqin fortepiano
sinfinə daxil olmuş, fortepiano dərsləri ilə
yanaşı, S.Q.Ştrasserin sinfində dirijorluq
dərsi də almışdır. Oxumaqla bərabər 1935ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Dram Teatrında dirijorluğa başlamışdır. 1931-ci ildə Asəf Zeynallının məsləhəti ilə M.Ə.Sabirin sözlərinə
“Məktəbli” mahnısını bəstələmişdir.
Tofiq Quliyev xalq mahnılarını toplamağa hələ 1930-cu illərdə başlamışdır. 1936cı ildə bəstəkar Z.Bağırovla birgə “Rast”,
“Segah”, “Zabul”, “Dügəh” muğamlarını nota salmışdır. Üzeyir Hacıbəylinin
təşəbbüsü ilə təhsilini davam etdirmək üçün
1936-cı ildə P.Çaykovski adına Moskva
Dövlət Konservatoriyasına göndərilmiş,
1939-cu ildə Bakıya qayıtmış və 1941ci ildə “Qırmızı Ordu” ansamblını yaratmışdır. 402-ci diviziyanın tərkibində çalışan ansambl üçün müxtəlif vətənpərvərlik
ruhunda
mahnılar
bəstələmişdir.
XX əsrin 40-cı illərindən həm də
kino sahəsində işləməyə başlamış, 70dən çox filmə musiqi bəstələmişdir.
“Səbuhi”, “Ögey ana”, “Telefonçu qız”, “Görüş”, “Qızmar günəş altında”, “Bəxtiyar”, “Onu bağışlamaq
olarmı?”, “Qayınana”, “Dərviş Parisi partladır” və s. filmlərə musiqi bəstələmişdir.
1948-ci ildə Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirmiş,
aspiranturaya daxil olmuş və A.Qaukun
rəhbərliyi altında elmi iş müdafiə etmişdir.
1951-ci ildə uzun illər topladığı materiallar əsasında “Azərbaycan xalq rəqsləri”

Bəstəkar
və 1955-ci ildə “15 Azərbaycan xalq
rəqsləri” toplularını hazırlamışdır. 30dan çox tamaşaya musiqi bəstələmişdir.
1954-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında pedaqoji fəaliyyətə
başlamışdır. 1958-ci ildə Filarmoniyanın bədii rəhbəri, daha sonra direktoru
işləmişdir. 1960-1970-ci illərdə bir çox
beynəlxalq konfrans, festival, incəsənət
günlərində iştirak etmişdir. 1969-cu
ildən 1979-cu ilə qədər Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqına rəhbərlik etmiş,
1990-cı ildən ömrünün sonuna kimi
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının idarə
heyətinin sədri vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (6-cı
çağırış) deputatı, Xəzər Universitetinin
fəxri doktoru, Dövlət mükafatı laureatıdır. Bəstəkar 1958-ci ildə Azərbaycan
SSR-in “Əməkdar incəsənət xadimi”,
1964-cü ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. İki “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Şərəf nişanı”, “İstiqlal” (1997) ordenləri ilə təltif edilmişdir.
Tofiq Quliyev 2000-ci il oktyabr ayının 5-də Bakı şəhərində vəfat etmiş,
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Halhazırda Bakı şəhərinin Səbail rayonu 12 saylı musiqi məktəbi və şəhərin
küçələrindən biri bəstəkarın adını daşıyır.
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95 Xumar Zülfüqarova
15 illiyi 1927-2017
Xumar Rza qızı Zülfüqarova
1927-ci il noyabr ayının 15-də Bakı
şəhərində görkəmli teatr və kino aktyoru Rza Əfqanlının ailəsində anadan olmuşdur. O, 1945-ci ildə Bakı
Xoreoqrafiya Məktəbini bitirmişdir.
1945-1966-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, 1966-1978-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti və bədii rəhbəri, Dövlət Rəqs
Ansamblının yaradıcılarından biri,
1978-1988-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Qastrol və konsert üzrə birliyin ilk baş baletmeysteri olmuşdur.
Xumar
Zülfüqarova
Üzeyir
Hacıbəylinin
“Koroğlu”
operası
əsasında rəqs qurmuş, Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baletində çıxış etmiş, filmlərdə çəkilmişdir. “Şah İsmayıl”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm”,
“Leyli və Məcnun” operalarında
rəqqasə qismində mahircəsinə çıxış
etmişdir. Rusiya, İraq, ABŞ və Kanadanın müxtəlif şəhərlərində qastrol səfərlərində olmuş, Azərbaycan

Baletmeyster

peşəkar rəqs sənəti nümunələrini
nümayiş
və
təbliğ
etmişdir.
1950-ci ildə Bakı Xoreoqrafiya Məktəbində pedaqoji fəaliyyətə
başlayan Xumar Zülfüqarova 60 il
ərzində bir neçə nəsil rəqqas və xoreoqraf yetişdirmişdir. Bu gün
Azərbaycan səhnəsinin parlaq ulduzlarının bir çoxu, respublikanın xalq və
əməkdar artistləri onun yetirmələridir.
Xumar Zülfüqarovanın xoreoqrafiya və rəqs sənəti sahəsindəki
fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. O, 1959-cu ildə
“Əməkdar artist”, 1979-cu ildə “Xalq
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş,
2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi.
Xalq artisti Xumar Rza qızı Zülfüqarova 2017-ci il iyulun 2-də, ömrünün 90-cı ilində vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Görkəmli rəqqasə Xumar Zülfüqarovanın yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib //Mədəniyyət. ‒ 2017. ‒ 1 dekabr. ‒ S.10.
Xalq artisti Xumar Zülfüqarova vəfat edib //Mədəniyyət. ‒ 2017. ‒ 5 iyul. ‒ S.11.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Xumar_Zülfüqarova
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Fikrət Əmirov
illiyi 1922-1984

Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirov
1922-ci il noyabr ayının 22-də Gəncə
şəhərində, məşhur tarzən və xanəndə
ailəsində anadan olmuşdur. Əvvəlcə
Gəncədə musiqi məktəbinin tar sinfində,
sonra Bakıda musiqi məktəbinin kompozisiya sinfində oxumuşdur. 1939cu ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuşdur. Müharibə
başlayanda cəbhəyə getmiş, yaralanandan sonra Bakıya qayıtmışdır.
Ədəbiyyat
1942-1945-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının direktoru və
Musiqi aləmində
/F.Əmirov. ‒ Bakı:
bədii rəhbəri, eyni zamanda Gəncə MuGənclik, 1983. ‒ 267 s.;
siqi Məktəbinin direktoru olmuşdur.
Fikrət Əmirov: biblioqra1945-ci ildə konservatoriyada təhsilini
fiya /tərt. T.Məmmədova,
davam etdirmiş, 3 il sonra bitirmişdir.
A. Novruzova. ‒ Bakı,
1946-1947-ci illərdə M.Maqomayev adı2009. ‒ 271 s.; Qasımova, S. Fikrət Əmirov
na Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası/S.Qasımova. ‒ Bakı: Nanın bədii rəhbəri, 1956-1959-cu illərdə
ğıl evi, 2004. ‒ 208 s.;
isə M.F.Axundov adına Azərbaycan
Təhmirazqızı, S. Fikrət
Opera və Balet Teatrının direktoƏmirov /S.Təhmirazqızı.
‒ Bakı: Aspoliqraf,
ru olmuşdur. Azərbaycanı dünyada ta2012. ‒ 399 s.; Varislər:
nıdan milli bəstəkarlıq məktəbinin ən
Cəmil Əmirov: “Musilayiqli nümayəndələrindən biri olan
qi onun həyatının mənası
F.Əmirov sağlığında ölməzlik qazanmış
idi” /Cəmil Əmirov;
sənətkarlardandır. Onun yaradıcılığı XX
söhbətləşdi: Əyyub Qiyas //Ədəbiyyat qəzeti. ‒
əsr Azərbaycan musiqi tarixinin ən par2020. ‒ 4 iyul. ‒ S.16-17;
laq səhifələrindəndir. Bəstəkarın yaradıcıШарифова-Алиханова, В.
Фикрет Амиров: Жизнь и lıq ideyaları, geniş dinləyici auditoriyasına
творчество /В.Шарифова ünvanlanmışdır. F.Əmirovun əsərləri təkcə
Алиханова. ‒ Баку: Сада, ölkəmizdə deyil, həm də Rusiya, ABŞ, Al2005. ‒ 240 с.
maniya, İngiltərə, Fransa, Meksika, İran,
Türkiyə, Misir, İsveç, Mərakeş və başqa
ölkələrdə böyük müvəffəqiyyətlə səslənmiş
İnternetdə
və dinləyicilərin böyük rəğbətini qazanhttps://az.wikipedia.org/
mışdır. F.Əmirov lirik bəstəkardır. Onun
wiki/Fikrət_Əmirov
musiqisində ideya, forma, məzmun baxımından asılı olmayaraq lirika həmişə aparıcı amil olmuş, bəstəkarın bütün yaradıcılığına sirayət etmişdir. Onun əsərlərində
dramatik, epik obrazlar, fəlsəfi düşüncələr
belə lirik planda verilmişdir. F.Əmirov
Azərbaycan musiqi tarixinə əsl novator, yeni şair, yeni mövzular gətirmiş bir
sənətkar kimi daxil olmuşdur. F.Əmirovun
simfonik yaradıcılığı rəngarəngdir. Fəlsəfi

Bəstəkar
mahiyyət kəsb edən “Nizami” (1947) simli simfoniyası lirizmi, təsirliliyi, aydın və
incə musiqi üslubu ilə fərqlənir. F.Əmirov
simfonik muğam janrının yaradıcısıdır. Onun “Şur”, “Kürd-ovşarı”, “Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamları, “Azərbaycan” süitası, “Sevil” operası,
“Min bir gecə” baleti, “Azərbaycan kapriççiosu”, “Nəsimi” xoreoqrafik poeması, “Simfonik rəqslər”, vokal instrumental əsərləri dünya musiqi mədəniyyəti
xəzinəsinə dəyərli töhfə olmuş, musiqimizin qızıl fonduna daxil edilmişdir.
1956-cı ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının, 1975-ci ildə keçmiş SSRİ
Bəstəkarlar İttifaqının katibi olmuşdur.
Azərbaycanın musiqi mədəniyyətinin
inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlərinə
görə Fikrət Əmirov 1965-ci ildə SSRİ,
1958-ci ildə isə Azərbaycan SSR-in “Xalq
artisti”, 1982-ci ildə “Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. SSRİ (1980) və Azərbaycan
(1974) Dövlət mükafatları laureatı olmuş, iki dəfə “Qırmızı Əmək Bayrağı”
ordeni (1967, 1971), iki dəfə “Lenin” ordeni (1959, 1982) ilə təltif olunmuşdur.
Fikrət Əmirov 20 noyabr 1984-cü
ildə Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Fikrət Əmirovun musiqi tariximizə
verdiyi töhfələr unudulmamış, adının
əbədiləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblına, Bakı
şəhərindəki küçələrdən birinə onun adı
verilmiş və abidəsi ucaldılmışdır. Bundan
başqa, hazırda “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
Nəqliyyat Donanmasına məxsus iki
Ro-Ro gəmisindən biri bəstəkar Fikrət
Əmirovun adını daşıyır.
YUNESKO-nun
2022-2023-cü
illər üzrə “yubileylər proqramına”
əsasən Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illik yubileyi beynəlxalq miqyasda qeyd ediləcəkdir.
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80
22 illiyi

Ədəbiyyat
Üzeyir Hacıbəylinin
“Koroğlu”su: kitab Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının 80 illik yubileyinə
həsr edilir /Zemfira Qafarova;
red. Ə.Əsədzadə; T.Quliyev.‒
Bakı: Renessans – A , 2017. ‒
157, [3] s.; Bəhram Mansurov
/Zemfira Qafarova. ‒ Bakı:
Şərq-Qərb, 2017. ‒ 127, [1] s.;
Rauf Əliyev /Zemfira Qafarova; elmi red. H.Babayeva. ‒
Bakı: Şərq-Qərb, 2014. ‒ 31,
[1] s.; Hüseynova, L. Zemfira Qafarova /Lalə Hüseynova;
elmi red. H.Babayeva. ‒ Bakı:
Şərq-Qərb, 2014. ‒ 31, [1] s.

İnternetdə
https://www.musicacademy.edu.az/mus-tarikhimuallimler/7-zhafarovazemfira.html
https://medeniyyet.az/page/
news/19606/Sevimli-pedaqoqmahir-tedqiqatci.html?lang=ru
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Zemfira Qafarova
1942
Zemfira Həsən qızı Qafarova 1942ci il noyabr ayının 22-də Bakı şəhərində
görkəmli rəssamlar Həsən Haqverdiyev və Güllü Mustafayevanın ailəsində
anadan olmuşdur. 1957-ci ildə 134
nömrəli orta məktəbi və 2 saylı musiqi
məktəbini, 1957-1961-ci illərdə Asəf
Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunun nəzəriyyə şöbəsini fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. 1961-1966cı illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına
Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) ali təhsil almışdır.
1966-cı ildən Ü.Hacıbəyov adına ADK-nın (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) “Musiqi tarixi” kafedrasının müəllimi,
1986-cı ildən dosenti, 1981-1991-ci
illərdə “Tarix-nəzəriyyə” fakültəsinin
dekanı, 2009-cu ildən professorudur.
Zemfira
Qafarova
1984-cü
ildə Daşkənd şəhərində “Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operası” adlı
sənətşünaslıq dissertasiyasını müdafiə
etmişdir. 12 kitabın müəllifidir. Resenziya və məqalələri müxtəlif
illərdə Ümumittifaq və respublika
əhəmiyyətli nüfuzlu mətbu orqanlarında – “Sovetskaya muzıka”, “Qobustan”,
“Azərbaycan”, “Azərbaycan qadını”,
“Literaturnıy Azerbaydjan”, “Musiqi
dünyası” jurnallarında, “Kommunist”,
“Ədəbiyyat və incəsənət”, “Bakinskiy raboçiy”, “Azərbaycan gəncləri”,
“Bakı”, “Baku”, “Molodej Azerbaydjana”, “Zerkalo” qəzetlərində dərc

Musiqişünas
olunmuşdur. Musiqişünasların diplom,
bakalavr, magistr və doktorluq dissertasiyalarının işlərinə rəhbərlik edir.
1973-cü
ildən
Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, 2007ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin
üzvü,
2012-ci ildən Bəstəkarlar İttifaqının katibi, 2013-cü ildən İctimai televeziyanın yayım şurasının üzvüdür.
Zemfira Qafarova Sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru, professor,
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 2016cı ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsüdür.
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75 Telman Əliyev
illiyi 1947-2017

Ədəbiyyat
Telman Əliyev //
Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə /İlham
Rəhimli. –C.3. – Bakı:
Azərnəşr, 2017. – S.303304;
Əməkdar artist Telman
Əliyev dünyasını dəyişib
//Mədəniyyət. – 2017. – 5
iyul. – S.11.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Telman_Əliyev_(aktyor)

Telman Rüstəm oğlu Əliyev
1947-ci il noyabr ayınıın 2-də Şuşa
şəhərində anadan olmuşdur. Ailəsi
ilə birgə Şuşa şəhərindən Tərtərə,
sonra isə Gəncəyə köçmüşdür.
1977-1982-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti) mədəni-maarif
fakültəsində qiyabi təhsil almışdır.
Telman Əliyev 1970-1997-ci illərdə
Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət
Dram Teatrında aktyor, quruluşçu rejissor və tərtibatçı rəssam kimi fəaliyyət
göstərmiş, bir müddət isə Azərbaycan
Dövlət Akademik Musiqili Teatrı və
Bakı Bələdiyyə teatrında da işləmişdir.
2000-ci ildən ömrünün sonunadək
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində aktyorluq fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Gəncə Dövlət Dram Teatrında yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayan aktyor
Bəhram, Baloğlan (“Solğun çiçəklər”,
“Almaz” Cəfər Cabbarlı), Şeyx Alı
(“Vaqif”, Səməd Vurğun), Kərəm,
Cəmil (“Üçatılan”, “Unuda bilmirəm”,
İlyas Əfəndiyev), Məşədi İbad (“O olmasın, bu olsun”, Üzeyir Hacıbəyli),
Səlim (“Qaçaq Nəbi”, Süleyman
Rüstəm), Karranti (“Uzaq sahillərdə”,
Həsən Seyidbəyli və İmran Qasımov),
Sergey Tulenin, Ataman (“Unutmayın”, “Anacan”, Yusif Əzimzadə) və
başqa səhnə əsərlərində çıxış etmişdir.
Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində Səməd

Aktyor
bəy (“Lənkəran xanının vəziri”,
M.F.Axundzadə), Şeyx Əhməd (“Ölülər”, C.Məmmədquluzadə), Balaxan
(“Aydın”, C.Cabbarlı), Məhəmməd
xan (“Qarabağnamə”, İ.Əfəndiyev),
Baba, Hacı Məmmədtağı (“Poçt
şöbəsində xəyal”, “Sənətkarın taleyi”, Elçin), Qüdrət Qurbanoviç,
Dilənçi (“Köhnə ev”, “Varlı qadın”,
Ə.Əmirli), Yoldaş Əmrah (“Bu dünyanın adamları”, Hidayət), Teromen
(“Fedra”, J.Rasin), Oğlan (“Kaş araba
aşmayaydı”, O.İoseliani), Zindan rəisi
(“Qadın məhəbbəti”, V.Hüqo), Həkim
(“Yaşlı xanımın gəlişi”, F.Dürrematt)
və s. kimi rolları yaddaqalan olmuşdur.
Telman Əliyev “Acılar bitməz”,
“Axınla aşağı”, “Cavad xan”, “Xoca”,
“Qaydasız döyüş”, “O dünyadan salam”, “Şeytan göz qabağında”, “Yalan”, “Təlatüm” filmlərinə, teleseriallara və teletamaşalara çəkilmişdir.
Aktyor milli teatr və kino
sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə
görə 1989-cu ildə “Əməkdar artist” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Telman
Əliyev
2017-ci
il
iyul ayının 4-də 69 yaşında Bakı
şəhərində vəfat etmişdir.

713

NOYABR

Teatr. Kino

70 Elxan Quliyev
2 illiyi 1952

Ədəbiyyat
Elxan Quliyev //Azərbaycan
Teatr Ensiklopediyası: üç
cilddə /İlham Rəhimli.– C.
1. – Bakı: Azərnəşr, 2016.
–S.302.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Elxan_Quliyev
https://azdrama.az/?page_
id=473
http://azteatr.musigi-dunya.az/
file?id=92&dt=83
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Elxan Əlibala oğlu Quliyev 1952ci il noyabr ayının 2-də Bakı şəhərində
anadan
olmuşdur.
1970-1974-cü
illərdə M.A.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti) dram və kino
aktyorluğu fakültəsində təhsil almışdır.
Elxan Quliyev təyinatla Azərbaycan
Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına gəlmiş və burada 3-cü qardaş (“Yatmış gözəl və yeddi qardaş”, A.Puşkin),
Döyüşçü
(“Qılınc
və
qələm”,
M.S.Ordubadi), Zəncirvuran (“Dəli yığıncağı”, C.Məmmədquluzadə), 1-ci
qulam (“Fitnə”, A.Şaiq), Lal dinməz
polis (“Səhra yuxuları”, Anar), Kaytens (“Maqbet”, V.Şekspir), Qıran
(“Atabəylər”, N.Həsənzadə), Ata (“Anamın kitabı”, C.Məmmədquluzadə)
Kinto (“Xanuma”, A.Saqareli), Alman
oğlu (“İnsan”, S.Vurğun), Sərkərdə
Teymur (“Vaqif”, S.Vurğun), Kəramət
(“Fəryad”,
B.Vahabzadə),
Jurnalist (“Şeyx Xiyabani”, İ.Əfəndiyev),
Ağa Bəşir (“Lənkəran xanının vəziri”,
M.F.Axundzadə),
Qarğış
(“Qızıl
teşt”, S.Səxavət), Osvald (“Kral Lir”,
V.Şekspir), Erkin (“Özümüzü kəsən
qılınc”, B.Vahabzadə), Yarqıtay (“Dar
ağacı”, B.Vahabzadə), Pedro (“Kəllə”,
N.Hikmət),
C.Məmmədquluzadə
(“Hərənin öz payı”, X.Qoca), Qulaməli
(“Bu dünyanın adamları”, Hidayət),
Əkbər (“Rəqabət”, B.Vahabzadə),
Zindanbaşı
və
Enobarb
(“Misir gecələri”, V.Şekspir, N.Hikmət,
M.S.Ordubadi), Ağa Musa Nağıyev
(“Mesenat”, Ə.Əmirli), Bəy (“Qaraca
qız”, A.Şaiq), Vəli xan (“Gəncə qapı-

Aktyor
ları”, H.Mirələmov), Polis (“Qatil”, Elçin), Çayls Relston (“Tələ”, A.Kristi),
Ağa Bəşir (“Sərgüzəşti Vəziri xani
Lənkəran”, M.F.Axundzadə), İvan
Kuzmiç Şpekin (“Müfəttiş”, N.Qoqol),
Komandan, Qoca polkovnik (“Kuraj və uşaqları”, B.Brext), Sisianov (“Qarabağnamə”, İ.Əfəndiyev),
Nəzarətçi (“Qatarın altına atılan qadın”,
A.Məsud), Mir Bağır Ağa (“Ölülər”,
C.Məmmədquluzadə), Hacı İslam (“Dəli
yığıncağı”, C.Məmmədquluzadə) və s.
rolları ifa etmişdir.
Elxan Quliyev Azərbaycan Dövlət
televiziyasında hazırlanmış “Şərqin
səhəri” (Bayram), “Sarıköynək və Valehin nağılı” (Rövşən), “6-cı palata”
(Vanya), “Şöhrət və unudulan adam”
(Fotoqrafçı), “Hacı Qara” (Səfər bəy) və
s. teletamaşalarda, “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında çəkilmiş “Sevinc
buxtası” (Elxan), “Ani dönüş” (Oktay), “Pəncərə” (Sahə müvəkkili),
“İstintaq”(Milis mayoru), “Cavad xan”
(Erməni Məlik ), “Ağ atlı oğlan” (Ata ),
“Nə gözəldir bu dünya” (Qonşu), “Biz
qayıdacağıq” (Biznesmen), “Qardaşdan yaxşısı yoxdur” (Bəşir), “İstanbul
reysi” (Zakir) filmlərində çəkilmişdir.
Elxan Quliyev
2002-ci
ildə
“Əməkdar artist” fəxri adı almış, dəfələrlə Prezident Mükafatına layiq görülmüşdür.
Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət
Akademik Milli Dram Teatrının aktyorudur.
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145 Hənəfi Terequlov
illiyi 1877-1942

Ədəbiyyat
Hənəfi Terequlov //
Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə /İlham Rəhimli.– C.2. – Bakı:
Azərnəşr, 2017. – S.6061; Terequlov Hənəfi //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə. – C.IX.
– Bakı: Azərbaycan Sovet
Ensiklopediyasının baş redaksiyası, 1986. – S.205-206.

İnternetdə
http://www.azerbaijanfilm.az/
haqqimizda/24-kinostudiyanndirektorlar.html

Hənəfi Həsən oğlu (Məhəmmədhənəfi Tanrıqulov) Terequlov 1877-ci
il noyabr ayının 7-də Tiflis şəhərində
anadan olmuşdur. O, ibtidai təhsilini
Tiflisdə rus-türk məktəbində almış,
1899-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirmişdir. Burada skripkada və
nəfəsli alətlərdə çalmağı öyrənmişdir.
Hənəfi Terequlov bir müddət İrəvan
quberniyasında müəllimlik etdikdən
sonra 1903-cü ildə Bakıya gəlmiş və
şəhərin teatr ictimaiyyəti ilə yaxından tanış olmuşdur. “Müsəlman dram
cəmiyyəti”nin üzvü olmuş, 1906-1919cu illərdə “Nicat” və “Səfa” mədənimaarif cəmiyyətlərinin teatr truppalarında, Hüseynqulu Sarabskinin təşkil
etdiyi “Müsəlman opera dəstəsi”ndə
və “Zülfüqar bəy və Üzeyir bəy
Hacıbəyli qardaşlarının müdiriyyəti”
kollektivində, əsasən, aktyorluq və
bəzən rejissor assistentliyi, qastrol
səfərlərində dirijorluq etmişdir. O,
opera xorunun təşkilatçılarından və ilk
opera tamaşalarının əsas ifaçılarından
olmuş, müxtəlif teatr truppalarının Tiflis, Vladiqafqaz, Hacıtərxan, Mahaçqala, Dərbənd, Batum şəhərlərinə qastrol
səfərlərində yaxından iştirak etmişdir.
Azərbaycanın opera səhnəsində
Keykavus və Rüstəm, Məcnunun atası, Məstavər, Qara Keşiş, Səfi, Həsən
bəy, Süleyman (“Rüstəm və Söhrab”, “Leyli və Məcnun”, “Şah Abbas və Xurşid banu”, “Əsli və Kərəm”,
“Ər və arvad”, “Məşədi İbad”, “Arşın mal alan”, Üzeyir Hacıbəyli),

Aktyor
Şahvələd (“Aşıq Qərib”, Zülfüqar bəy
Hacıbəyli) və s. rollarda çıxış etmişdir.
1917-ci ildə Bakıda fəaliyyət
göstərən “Film” səhmdar cəmiyyətinin
Üzeyir bəy Hacıbəylinin eyniadlı əsəri üzrə çəkdiyi “Arşın mal
alan” filmində Süleyman, 1924-cü
ildə“Azərbaycanfilm”in istehsal etdiyi “Qız qalası” filmində Əyan rollarında çəkilmişdir.
Hənəfi Terequlov kinodan ayrılandan sonra AK(b)P MK-da şöbə müdirinin müavini, Xalq Maarif Komissarlığı yanında İncəsənət İşləri
İdarəsinin rəisi, Azərbaycan Baş
Mətbuat İdarəsinin rəisi olmuşdur.
Görkəmli
aktyor
həmçinin
Azərbaycan Foto-Kino İdarəsinin
təşkilatçılarından biri olmuş və bir
müddət bu idarəyə rəhbərlik etmişdir.
Hənəfi Terequlov 18 dekabr 1942ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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85 Zemfira Quliyeva
23 illiyi 1937-1997

Ədəbiyyat
Zemfira Quliyeva //
Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə /İlham Rəhimli.
–C.3. – Bakı: Azərnəşr, 2017.
– S.399-400.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Zemfira_Quliyeva_(aktrisa)
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Zemfira Nəriman qızı Quliyeva
1937-ci il noyabr ayının 23-də Gəncə
şəhərində anadan olmuşdur. 19571962-ci illərdə Azərbaycan Dövlət
Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası) vokal fakültəsinin
“Solo oxu” şöbəsində təhsil almışdır.
Zemfira Quliyeva ikinci kursda oxuyanda bəstəkar Süleyman Ələsgərovun
və rejissor Şəmsi Bədəlbəylinin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrına dəvət olunmuş və iki il bu kollektivdə çalışmışdır.
Burada bir sıra tamaşalarda əsəs partiyaları məharətlə ifa etmişdir. 19601963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət
Radiosunun xorunda işləmişdir. 1963cü ildə yenidən Musiqili Komediya Teatrının aparıcı solisti olmuşdur.
Lirik soprano tembrli səsə malik aktrisa otuz ildən çox Musiqili Komediya Teatrının reperturarındakı əsas tamaşaların qəhrəman
sevgili obrazlarını uğurlu ifa etmişdir.
1963-1997-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Gülnaz, Gülçöhrə (“Məşədi İbad”,
“Arşın mal alan”, Üzeyir Hacıbəyli),
Səlmə, Qonşu qız, Gülər, Gülnar,
Həkim (“Özümüz bilərik”, “Milyonçunun dilənçi oğlu”, “Sevincik qız
axtarır”, “Olmadı belə oldu, belə”,
Süleyman Ələsgərov və Şıxəli Qurbanov), Çiçək (“Ev bizim sirr bizim”,
Novruz Gəncəli və Şəfiqə Axundova), Sona (“Hacı Qara” Mirzə Fətəli
Axundzadə və Şəmsi Bədəlbəyli), Ul-

Aktrisa
duz (“Ulduz”, Sabit Rəhman, Süleyman Ələsgərov), Pəri (“Altı qızın biri
Pəri”, Məhərrəm Əlizadə və Tofiq Bakıxanov ilə Nəriman Məmmədov),
Əsli (“Məmmədəli kurorta gedir”, Atif
Zeynallı, Tofiq Bakıxanov və Nəriman
Məmmədov), Xavər (“Höcət eləmə”,
Qazı Məmmədov, Ağabacı Rzayeva,
İsmayıl Quliyev), Sevda (“Qayınana”,
Məcid Şamxalov, Zakir Bağırov), Leyli (“Gözün aydın”, Məhərrəm Əlizadə
və Fikrət Əmirov), Ceyran (“Ləpələr”
Əliağa Kürçaylı, Arif Məlikov), Nərgiz
(“Axırı yaxşı olar”, Rəfiq Zəka Xəndan,
Ramiz Mustafayev), Gülsabah “Qız
görüşə tələsir” (Adil Babayev, Tofiq Bakıxanov, Nəriman Məmmədov),
Mirvari (“Toy kimindir?” (Məhərrəm
Əlizadə, Ağası Məşədibəyov), Xurşud
(“Dağlar qoynunda”, Ədil İsgəndərov,
Əşrəf Abbasov), Mənzər (“Həyətim
mənim, həyatım mənim”, Cahangir
Məmmədov, Əşrəf Abbasov), Büllurə,
Nərgiz (“Nənəmin şahlıq quşu”, “Boşanaq evlənək”, Əliağa Kürçaylı, Vasif Adıgözəlov), kimi rolları ifa etmiş, 1989-cu ildə isə Zəncirbənd
filmində Çimnaz roluna çəkilmişdir.
Musiqili Komediya Teatrının yaradıcılığı yolunda, solist ifaçılığının formalaşmasında özünəməxsus
xidmətlər göstərmiş Zemfira Quliyeva 1982-ci ildə” Əməkdar artist” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur.
Görkəmli aktrisa Zemfira Quliyeva 3 noyabr 1997-ci ildə Bakı
şəhərində vəfat etmişdir.

110
27 illiyi

Ədəbiyyat
İsa Musayev: [İzomaterial] /
Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.
‒ Bakı: Elm, 1974. ‒ [1] qat. v.
İsa Musayev //Azərbaycan Teatr Ensiklopediyası: üç cilddə /
İlham Rəhimli. ‒ C.2. ‒ Bakı:
Azərnəşr, 2017. ‒ S.140-141;
Musayev İsa Həsən oğlu //
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası: 10 cilddə. ‒ Bakı:
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası,
1983. ‒ Cild VII. ‒ S.95.

İsa Musayev
1912-1976

Aktyor

İsa Həsən oğlu Musayev 1912-ci il
noyabr ayının 27-də Naxçıvan şəhərində
anadan olmuşdur. Yeddinci sinifi
bitirdikdən sonra Naxçıvan Pedaqoji
Texnikumuna daxil olmuş, lakin 1927ci ildə təhsilini yarımçıq qoyaraq Bakıya gəlmiş, burada Mirzə Fətəli Axundov adına Bakı Teatr Məktəbində təhsil
almışdır. Təhsilini bitirdikdən sonra
yenidən Naxçıvana qayıtmış və teatrda aktyorluq fəaliyyətinə başlamışdır.
İsa Musayev səhnə fəaliyyətinə
ilk dəfə Cəlil Məmmədquluzadə adına Musiqili Dram Teatrında başlamış və Səməd Mövləvinin rejissorluğu
ilə hazırlanmış “Sabirin məhkəməsi”
pyesində Sabir obrazını yaratmışdır.
İsa Musayev 1930-1940-cı illərdə və
1943–1976-cı illərdə Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrının aparıcı aktyorlarından olmuşdur. 1940–1943-cü
illərdə isə təyinatla Abbasqulu ağa Bakıxanov adına Quba Dövlət Dram Teatrında aktyor və rejissor işləmişdir.
Peşəkar
aktyorluq
fəaliyyəti
dövründə dramatik, faciə, həm də komediya rollarının ifaçısı kimi tanınan İsa Musayev Hacı Qara, Məstəli
şah (“Hacı Qara” və “Müsyo Jordan
və dərviş Məstəli şah”, Mirzə Fətəli
Axundzadə), Fəxrəddin (“MüsibətiFəxrəddin”, Nəcəf bəy Vəzirov), Qurban (“Pəri cadu”, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev), Nadir şah (“Nadir
şah”, Nəriman Nərimanov), İsgəndər
(“Ölülər”, “Cəlil Məmmədquluzadə”),
Çingiz və Əlimərdan (“Eşq və intiqam”,

Süleyman Sani Axundov), Bəhram şah,
Bilici baba (“Fitnə” və “Vətən”, Abdulla Şaiq), Balaş, Elxan, Aydın, Oqtay
(“Sevil”, “Od gəlini”, “Aydın”, “Oqtay
Eloğlu”, Cəfər Cabbarlı), Şeyx Sənan,
Səyavuş (“Şeyx Sənan” və “Səyavuş”,
Hüseyn Cavid), Vaqif, Fərhad (“Vaqif”
və “Xosrov və Şirin”, Səməd Vurğun),
Qatır Məmməd (“Qatır Məmməd”,
Zeynal Xəlil), Xosrov Atayev
(“Atayevlər ailəsi”, İlyas Əfəndiyev)
və s. rollarda məharətlə çıxış etmişdir.
İsa Musayev aktyorluq fəaliyyəti
ilə yanaşı, rejissorluq fəaliyyəti də
göstərmişdir. Dramaturqlar Cəfər Cabbarlının “Aydın”, “Od gəlini”, “Almaz”, Mirzə Fətəli Axundzadənin
“Hacı Qara”, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri cadu”, Süleyman Sani
Axundovun “Eşq və intiqam”, Mirmehdi Seyidzadənin “Nərgiz”, Nağı
Nağıyevin “Polad”, Rza Şahvələdin
“Qız Qalası”, Konstantin Simonovun “Praqanın şabalıd ağacları altında” əsərlərinə quruluş vermişdir.
Aktyor teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 1943-cü ildə
“Əməkdar artist”, 1960-cı ildə “Xalq
artisti” fəxri adlarına layiq görülmüş, “Şərəf Nişanı” ordeni və medallarla təltif edilmişdir.
Görkəmli aktyor İsa Musayev 8 fevral 1976-cı ildə Naxçıvan
şəhərində vəfat etmişdir.
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60 Oqtay Güləliyev
10 illiyi 1962-1992
Oqtay Güləli oğlu Güləliyev 1962ci il noyabr ayının 10-da Laçın rayonunun Xaçınyalı kəndində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə orta məktəbi bitirmiş
və hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1984cü ildə Poltava Kooperativ İnstitutunun
Bakı filialına daxil olmuşdur. 1989-cu
ildə institutun iqtisadiyyat fakültəsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, Laçın
rayon Daxili İşlər Şöbəsində pasport
bölməsində baş inspektor, sonra isə polis rotasının komandiri təyin olunmuşdur. Məlum “Daşaltı əməliyyatı” zamanı onun rotası mühasirəyə düşmüşdür.
O, 80 nəfər əsgərimizi təhlükəsiz zonaya çıxarmağa nail olmuşdur. Pircahan
kəndi yaxınlığında yaralanan Oqtay
hospitalda müalicə olunduqdan sonra
yenidən cəbhəyə qayıtmışdır. 1992-ci il
sentyabrın 19-da Oqtay Güləliyev Laçın dəhlizini götürmək üçün əməliyyat
planını hazırlayır. Əvvəlcə Hocaz
kəndini, sonra isə Nərgiz yüksəkliyini
ələ keçirmək planı hazırlamış, rotası ilə birlikdə düşmənin canlı və hərbi

Milli Qəhrəman
texniki qüvvəsini məhv etmişdir. Sus
və Qızılca kəndlərindən keçib yenidən
Hocaz kəndinə dönərkən mühasirəyə
düşmüşdür. Oqtay Güləliyev yoldaşlarını çətin vəziyyətdən xilas edərək,
onları təhlükəsiz yerə keçirsə də,
özü qəhrəmancasına həlak olmuşdur.
Ailəli idi. İki övladı yadigar qalıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 may 1993-cü il tarixli 599 saylı Fərmanı ilə Güləliyev
Oqtay Güləli oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bakı şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Laçın şəhərində
və Piçənis kəndində adına məktəb var.
2015-ci il noyabr ayının 24-də Laçın rayonundan məcburi köçkünlərin
məskunlaşdığı Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü qəsəbəsində Oqtay Güləliyev haqqında çəkilmiş
“Laçın qartalı” sənədli filminin
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilməsi haqqında: [Güləliyev Oqtay Güləli
oğlu – Laçın rayon polis şöbəsinin post-patrul xidməti batalyonunun rota komandiri, polis baş leytenantı – Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və
ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı, 11 may 1993-cü il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı.– 1993.– № 9 .– S. 55.– (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Güləliyev Oqtay Güləli oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. ‒ Yenidən işlənmiş II nəşr. ‒ Bakı, 2010. ‒ S.103.
Güləliyev Oqtay Güləli oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /Azərbaycan Milli Kitabxanası; tərt. A.Həmidova. ‒ Bakı, 2008. ‒ S.7677.
Seyidzadə, M. Güləliyev Oqtay Güləli oğlu //Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. ‒ Bakı, 2010. ‒ S.79.
Seyidzadə, T. Şəhidlərin qanı torpağa tökülmür, millətin damarlarına köçür /Tofiq Seyidzadə //Azad Azərbaycan. ‒ 2017. ‒ 25 yanvar. ‒ S. 7.
Məmmədhəsən. “Şərəfli ömrün manifesti”: Milli Qəhrəmanlar Binəqədidə yad edildi /Məmmədhəsən //Azad Azərbaycan. ‒ 2018. ‒ 17 yanvar. ‒ S. 7.
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Mehman Sayadov
illiyi 1972-1992
Mehman Qəzənfər oğlu Sayadov
1972-ci il noyabr ayının 21-də Qərbi
Azərbaycanın Vardenis rayonunun
Günəşli kəndində anadan olmuşdur.
Yeddinci sinfə qədər doğma kəndində
oxumuş, erməni millətçilərinin 1988ci ildə azərbaycanlıları deportasiya etdikləri zaman ailəsi ilə birlikdə
Samux rayonunun Sərkar kəndində
məskunlaşmışdır. 8-ci sinfi bu kənddə
bitirmiş, təhsilini yarımçıq qoyaraq bir
müddət təsərrüfat işləri ilə məşğul olmuşdur. 18 yaşında Sovet ordusu sıralarına çağırılan M.Sayadov 6 ay
Sverdlovskidə xidmət etdikdən sonra vətənə qayıtmışdır. 1992-ci ildə
“Azərbaycan bayrağı” könüllü batalyonuna üzv yazılaraq cəbhəyə yollanmışdır. Şuşa şəhərinin bir sıra
kəndlərinin müdafiəsində qəhrəmanlıq
nümayiş etdirmişdir. 1992-ci il ma-

Milli Qəhrəman
yın 9-da Kosalarda, sonra isə Nəbilər
kəndində döyüşən Mehman yoldaşlarının köməyilə düşmənin 70-ə yaxın canlı qüvvəsini və bir neçə hərbi
texnikasını məhv etmişdir. Düşmən
yenidən qüvvə toplayaraq Nəbilər
kəndinə hücuma keçəndə M.Sayadov
döyüşərək qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Cansız bədəni döyüş meydanında qalmış və onun ətrafında onlarla
düşmən meyiti səpələnmişdi. Bu, onun
əsl qəhrəmanlığından xəbər verirdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli
833 saylı Fərmanı ilə Sayadov Mehman Qəzənfər oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bütün
cəhdlərə
baxmayaraq
qəhrəmanın cəsədini döyüş meydanından çıxarmaq mümkün olmamışdır.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi haqqında: [Sayadov Mehman
Qəzənfər oğlu-sıravi-Azərbaycan Respublikasının süverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunmasında, dinc əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində
göstərdiyi şəxsi igidlik və şücaətə görə]: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 7 iyun 1992-ci il //Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Məlumatı. ‒ 1992. ‒ № 13. ‒ S. 25. ‒ (Ölümündən sonra).
Əsgərov, V. Sayadov Mehman Qəzənfər oğlu //Əsgərov V. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları. ‒ Yenidən işlənmiş II nəşr. ‒ Bakı, 2010. ‒ S.254.
Sayadov Mehman Qəzənfər oğlu //Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları: biblioqrafiya /M.F.Axundov adına Milli Kitabxana; tərt. H.Həmidova. ‒ Bakı,
2008. ‒ S.183.
Seyidzadə, M. Sayadov Mehman Qəzənfər oğlu //Seyidzadə M. Milli Qəhrəmanlar zirvəsi. ‒ Bakı, 2010. ‒ S.197.
Barat, E. Şuşanın dağları: [Şuşada şəhid olmuş Milli qəhrəman Sayadov Mehman Qəzənfər oğluna]: Hekayə /Elşad Barat //Ədəbiyyat qəzeti. ‒ 2020. ‒ 7
noyabr. ‒ S.27.
Seyidzadə, T. Vətən sevgisi heç zaman ölmür /Tofiq Seyidzadə //Azad Azərbaycan. ‒ 2017. ‒ 3 may. ‒ S.7.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/Mehman_Sayadov
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan .
-2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

1

25
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

720

Tofik İbrahimov
1997-2020
Tofik Polad oğlu İbrahimov 1997ci il noyabr ayının 1-də Qusar rayonunun Düztahir kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra
2016-cı
ildə
Goranboy
şəhərində hərbi xidmətdə olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Tofik İbrahimov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zama-

Əsgər
nı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə savaşmışdır. Tofik İbrahimov oktyabr ayının 11-də Füzuli rayon Horadiz kəndinin azad olunması
uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş, Qusar rayonunda dəfn edilmişdir.
İbrahimov Tofik Polad oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020ci il və 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Toğrul Murtuzayev
1997-2020

Toğrul Tahir oğlu Murtuzayev 1997-ci il noyabr ayının
1-də Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Toğrul Murtuzayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Toğrul
Murtuzayev sentyabrın 27-də Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuş,

Əsgər

Ağdam rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Toğrul Murtuzayev ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.

25

2

illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Qəşəm Səfərov
1997-2020
Qəşəm Taməddin oğlu Səfərov 1997ci il noyabr ayının 1-də Şahbuz rayonunun
Yuxarı Qışlaq kəndində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Yuxarı Qışlaq kənd orta
məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş,
2012-ci ildə Naxçıvan şəhərində yerləşən
H.Əliyev adına hərbi liseyin kursantı adını
qazanmışdır. 2015-ci ildə Bakıda H.Əliyev
adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə
qəbul olmuşdur. 2016-cı ildə keçirilən
Ordu birinciliyi krosunda birinci yerə layiq görülmüşdür. 2017-ci ildə həqiqi hərbi
xidmətə yollanmış, 2019-cu ildə Naxçıvan şəhərində keçirilən “Naxçıvan marafonu 2019” qaçış marafonunda birincilik
əldə etmişdir. 2020-ci ilin avqust ayında
yenidən orduya qayıtmışdır. O, Şahbuz rayonu “N” sayli hərbi hissədə MAHHXHQ

Əhməd Mollaçiyev
1997-2020
Əhməd Rəcəb oğlu Mollaçiyev 1997-ci il noyabr ayının 2-də
Balakən
rayonunun
Mollaçıbinə
kəndində anadan olmuşdur. 20042013-cü illərdə Ə.Şirinov adına
Qaravəli kənd tam orta məktəbində
təhsil almış, 2016-cı ildə müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdır.
2016-2017-ci illərdə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Ağcabədi rayonunda
yerləşən
“N”
saylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
Əhməd Mollaçiyev 2016-ci il Aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Əhməd Mollaçiyev 2020-ci
il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan

Əsgər
(əsgər) kimi xidmətə başlamışdır.
Sentyabr ayının 27-də başlanan İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak üçün
könüllü komandanlığa ərizə ilə müraciət
etsə də, gözlərinin zəif olmasını səbəb
gətirib müraciətini geri çevirirlər. Sonradan müraciəti qəbul edilir və o döyüşlərə
qatılır. Oktyabr ayının 29-da Xocavənd
uğrunda gedən döyüşlərdə snayper
gülləsinə tuş gələrək şəhid olur. Noyabr
ayının 3-də Şahbuz rayon Yuxarı Qışlaq kənd məzarlığında dəfn olunmuşdur.
Qəşəm Səfərov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 25.12.2020-ci
il Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Cəbrayıl və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
könüllü olaraq iştirak etmişdir. Oktyabr
ayının 25-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Balakən rayonunun
Mollaçıbinə kəndində dəfn edilmişdir.
Mollaçiyev Əhməd Rəcəb oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il, 24.12.2020ci il və 25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

5

1997-2020
İntiqam Bəxtiyar oğlu Şirəliyev
1997-ci il noyabr ayının 3-də Göyçay rayonunun Potu kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Potu kənd
M.Məmmədov adına orta məktəbdə
almışdır. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2016-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə
yollanmış, xidmətini hərbi dəniz
qüvvələrində nümunəvi əsgər kimi başa
vurmuşdur. 2019-cu il dekabr ayında öz
istəyi ilə müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət qulluqçusu kimi işə başlamışdır.
Azərbaycan Ordusunun baş əsgəri
olan İntiqam Şirəliyev 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan

50

Ceyhun Niftəliyev

illiyi

1972-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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İntiqam Şirəliyev

Ceyhun Bahadur oğlu Niftəliyev 1972ci il noyabr ayının 5-də Ermənistan Respublikasının Basarkeçər rayonunun Böyük Məzrə kəndində anadan olmuşdur.
1978-ci ildə Böyük Məzrə kənd tam orta
məktəbinə getmişdir. 1988-ci ildə ailəsi ilə
birlikdə Göygöl şəhərinə köçmüşdür. 1989cu ildə isə Göygöl şəhər 2 saylı tam orta
məktəbinin 11-ci sinfini bitirmişdir.19891992-ci illər ərzində Gəncə Aqrar Universitetində ali təhsil almışdır.
Ceyhun Niftəliyevə 1992-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra leytenant hərbi
rütbəsi verilmişdir. 1992-1995-ci illərdə 1-ci
Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Ceyhun Niftəliyev 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı

Baş əsgər
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə
savaşmış, sentyabr ayının 29-da Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Şirəliyev İntiqam Göyçay rayonunun Potu kəndində dəfn olunmuşdur.
İntiqam Şirəliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 18.12.2020-ci il,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Leytenant
altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi
zamanı Murovdağ istiqamətində gedən
döyüşlərdə savaşmış, sentyabr ayının 30-da Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Ceyhun Niftəliyev
Göygöl şəhərində dəfn olunmuşdur.
Ceyhun Niftəliyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il, 18.12.2020-ci il və
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə
görə” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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İnternetdə
https://www.memorial.az/
az/news/3103/--kelbeliyevmirkazim-talis-kendinin-azadolunmasi-ugrunda-gedendoyuslerde-sehid-olub-

6

Mirkazım Kəlbəliyev
1992-2020
Mirkazım Firuz oğlu Kəlbəliyev
1992-ci il noyabr ayının 5-də Bakının
köhnə “Sovetski” məhəlləsində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri 172 nömrəli
orta məktəbində təhsil almışdır.
Uşaqlıqdan ən böyük arzusu hərbçi
olmaq olmuşdur. Hərbiyə qəbul olandan sonra müddətdən artıq xidmət
edən hərbi qulluqçu kimi öz xidmətini
davam etdirmişdir. İlk maaşını almadan şəhid olmuşdur. Şəhidimiz
Tərtər rayonunda xidmət etmişdir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Mirkazım Kəlbəliyev 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

30

Şaiq Teymurov

illiyi

1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 19 dekabr.– S.6-12.

Şaiq Vidadi oğlu Teymurov 1992ci il noyabr ayının 6-da İmişli rayon
Aranlı kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Şaiq Teymurov 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşmış, sentyabr ayının 29-da Füzuli rayon istiqamətində gedən döyüş
əməliyyatlarında döyüş tapşırığını
yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı, müharibənin ən
qızğın döyüşlər getdiyi zaman sentyabr ayının 27-si öz yaralı əsgər yoldaşını xilas edərkən snayper gülləsi
ilə şəhid edilmişdir. Özünün arzuladığı kimi bayrağa bürünmüş cənazəsi
Müşfiqabad qəsəbəsinin Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Mirkazım Kəlbəliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
açılan atəş zamanı şəhid olmuşdur.
Şaiq Vidadi oğlu Teymurov
ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin
müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə”, “Cəsur döyüşçü” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Nemət Həsənov
1992-2020
Nemət Emin oğlu Həsənov 1992-ci
il noyabr ayının 11-də İmişli rayonunun Qaralar kəndində anadan olmuşdur. N.Abışov adına Qaralar kənd tam
orta məktəbində təhsil almışdır. 2011ci ildə hərbi xidmətə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Həsənov Nemət 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı, Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları ilə Nemət Emin oğlu
Həsənov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

İnternetdə
https://memorial.az/az/qehremanlarimiz/1157

25

14

illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan .
-2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Əli Babayev
1997-2020
Əli Həsən oğlu Babayev 1997-ci
il noyabr ayının 14-də Şərur rayonunun Danyeri kəndində anadan olmuşdur. 2004-cü ildə Şərur rayon Danyeri
kənd tam orta məktəbinə daxil olmuşdur. 2012-ci ildə C.Naxçıvandakı adına Hərbi məktəbə daxil olmuşdur. 2016-cı ildə həmin məktəbi
müvəffəqiyyətlə bitirmiş, 2016-cı ildə
Azərbaycan H.Əliyev adına Ali Hərbi
Məktəbə daxil olmuşdur. 2020-ci ilin
iyul ayında leytenant rütbəsi almışdır.
Azərbaycan Ordusunun leytenantı olan Babayev Əli 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan

Leytenant
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
müharibənin ilk günü şəhid olmuşdur.
Əli Babayev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il və 25.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

14

Aydın Məmmədov
1997-2020
Ramin Aydın oğlu Məmmədov
1997-ci il noyabr ayının 14-də Şəki
rayonunun
Babaratma
kəndində
anadan olmuşdur. Həqiqi hərbi
xidməti başa vurduqdan sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollanmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Məmmədov Ramin 2020-ci il sentyabr ayının 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı, Goranboy, Ağdərə,
Tərtər, Suqovuşan istiqamətində gedən

25

Xəzər Bayramov

illiyi

1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan .
-2020.– 26 dekabr.– S.1;12.

Xəzər Azad oğlu Bayramov 1997ci il noyabr ayının 14-də Ağcabədi
rayonunun Qaravəlli kəndində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Xəzər Bayramov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Xəzər Bayramov oktyabrın 3-də
Füzuli döyüşləri zamanı şəhid ol-

Əsgər
döyüşlərdə savaşmışdır. Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlər zamanı yaralı döyüş yoldaşlarını xilas edərkən şəhid olmuş, 18 oktyabr
2020-ci il tarixində doğulduğu Babaratma kəndində torpağa tapşırılmışdır.
Məmmədov Ramin ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
muşdur. Ağcabədi rayonunda dəfn
o l u n m u ş d u r.
Xəzər Bayramov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

16

1997-2020
Gülverdi Abil oğlu Qasımov 1997ci il noyabr ayının 15-də Abşeron rayonunun Qobu qəsəbəsində anadan
olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Gülverdi Qasımov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan
Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir. Gülverdi Qasımov oktyabrın 26-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.

35

Zamiq Əhmədov

illiyi

1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

726

Gülverdi Qasımov

Zamiq Çingiz oğlu Əhmədov 1987ci il noyabr ayının 16-da Göyçay rayonunun Ləkçılpaq kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Zamiq Əhmədov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. Zamiq Əhmədov sentyabrın 27-də Ağdam istiqamətində
şəhid olmuşdur. Göyçay rayonunun
Ləkçılpaq kəndində dəfn olunmuşdur.

Leytenant
Abşeron rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən Gülverdi Qasımov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
Zamiq Əhmədov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Ağdamın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

NOYABR

19

İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
45
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr.

20

Mətləb Cəfərov
1977-2020
Mətləb Məhəmməd oğlu Cəfərov
1977-ci il noyabr ayının 19-da Sabirabad rayonunun Nərimankənd kəndində
anadan olmuşdur. 9-cu sinfə qədər
Sabirabad rayon Nərimankənd kənd
tam orta məktəbində təhsil almış, 2 il
sonra təhsilini davam etdirdiyi Bakı
şəhərindəki liseylərdən birində təhsilini
bitirmişdir. Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti) ali təhsil almışdır. Mətləb
Cəfərov ali məktəbdən məzun olduqdan sonra “leytenant” rütbəsi ilə hərbi
xidmət qulluqçusu olmuşdur. Xidmətini
ehtiyatda olan zabit kimi və “baş leytenant” rütbəsi ilə başa vurmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı olan Mətləb Cəfərov 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı

30

Orxan Aslanlı

illiyi

1992-2020
Orxan Şahmar oğlu Aslanlı 1992-ci
il noyabr ayının 20-də Tərtər rayonunun
Səhləbad kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Orxan Aslanlı 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə

Baş Leytenant
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsində könüllü olaraq iştirak etmişdir. Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur.
Mətləb Cəfərov 2 noyabr 2020-ci ildə
Qubadlı istiqamətində ağır yaralanmışdır. 18 günlük koma vəziyyətindən
sonra 20 noyabr 2020-ci ildə müalicə
aldığı xəstəxanada şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən Mətləb Cəfərov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “İgidliyə
görə” və “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Orxan Aslanlı oktyabrın 8-də
Ağdərə istiqamətində şəhid olmuşdur.
Tərtər rayonunda dəfn olunmuşdur.
Orxan Aslanlı ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
30
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

20

1992-2020
Fariz Fərhad oğlu Zülfüqarzadə
1992-ci il noyabr ayının 20-də
Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur.
Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbin
rus bölməsində təhsil almışdır. 20122013-cü illərdə hərbi xidmətdə olan
Fariz Zülfüqarzadə 2015-ci il mart
ayından müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət (MAXE) üçün yenidən orduya qayıdaraq tankçı kimi hərbi
xidmətini davam etdirmişdir. Aprel döyüşlərində fəal iştirak etmişdir.
Fariz Zülfüqarzadə 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

25

Rəşid Məmmədov

illiyi

1997-2020

İnternetdə
https://ambur.az/qehremanlarunudulmur-20842

728

Fariz Zülfüqarzadə

Rəşid Rəşad oğlu Məmmədov 1997ci il noyabr ayının 20-də Lənkəran rayonunun Sütəmurdov kəndində anadan olmuşdur. 2005-2018-ci illərdə
Sütəmurdov kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra Lənkəran şəhər Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağırılmış və Bakı şəhərinə
Azərbaycan Sülhməramlı Qüvvələrə
göndərilmişdir. Xidməti dövründə
rabitəçi kimi xidmətini yerinə yetirmişdir. 2020-ci ilin may ayından müddətdən
artıq hərbi xidmət etmək üçün xüsusi
kursda təlim keçərək bu dəfə MAXE
kimi yenidən hərbi xidmətə başlamışdır.
Rəşid Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğa-

Əsgər
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli, Zəngilan,
Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. İki dəfə yaralansa da döyüş meydanına yenidən qayıtmışdır.
Oktyabrın 19-da düşmən tərəfindən
vurulan tankın yaralı heyətini xilas etsə
də, öz həyatını vətənin azadlığı uğrunda qurban vermişdir. Şəhidlik zirvəsinə
ucalan Fariz Zülfüqarzadə 19 oktyabrda
Lənkəran şəhərində dəfn olunmuşdur.
Ailəli idi. 2 övladı yadigar qalmışdır.
Fariz Zülfüqarzadə ölümündən
sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “İgidliyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
lı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək
xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edən
qəhrəman Məmmədov Rəşid 29 oktyabr 2020-ci ildə kəşfiyyatda olarkən
şəhid olmuşdur. Lənkəran rayonunun
Sütəmurdov kəndində dəfn olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamları ilə Məmmədov Rəşid
Rəşad oğlu ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilib.

NOYABR
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
35
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.

35

22

illiyi

Daşqın Ağayev
1987-2020
Daşqın Əliqulu oğlu Ağayev 1987ci il noyabr ayının 21-də Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur. 19932004-cü illərdə Sumqayıt şəhərində 29
nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 2006-2007-ci illərdə Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin Tovuz rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində
müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2009-cu ildən isə müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu
olaraq xidmətini davam etdirmişdir.
Azərbaycan Ordusunun kiçik çavuşu olan Daşqın Ağayev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Oktay Ağabəyov
1987-2020
Oktay Baxşəli oğlu Ağabəyov
1987-ci il noyabr ayının 22-də Nizami rayonunda anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Oktay Ağabəyov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Ağdərə

Kiçik çavuş
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak
etmişdir. Daşqın Ağayev sentyabrın
27-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid
olmuşdur. Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər
Xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən Daşqın Ağayev ölümündən
sonra
“Vətən
uğrunda”,
“Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”
və “Xocavəndin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Oktay Ağabəyov oktyabrın 8-də Ağdərə istiqamətində
şəhid olmuşdur.
Oktay
Ağabəyov
ölümündən
sonra
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Emin Hüseynov
1992-2020
Emin Zakir oğlu Hüseynov 1992-ci
il noyabr ayının 22-də Bərdə rayonunda
anadan olmuşdur. 2017-ci il yanvar ayının 17-də hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Hüseynov Emin 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün

Əsgər
başlanan Vətən müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak etmişdir. 2020ci il sentyabr ayının 29-da Goranboy
rayon istiqamətində şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Hüseynov Emin ölümündən sonra “Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
“Vətən uğrunda” və ”Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25

24

illiyi

Ədəbiyyat

Akif Cabbarov
1997-2020
Akif Elxan oğlu Cabbarov 1997ci il noyabr ayının 24-də Gədəbəy
rayonunda anadan olmuşdur. Orta
məktəbi Şəmkir rayonunun Könüllü kəndində bitirdikdən sonra anası ilə
birgə Sumqayıt şəhərinə köçmüşdür.
Akif Cabbarov könüllü olaraq 2020ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün
başlanan Vətən müharibəsində iştirak etmiş, oktyabr ayının 25-də Fü-

Əsgər
zulinin Alıxanlı kəndində gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Oktyabr
ayının 29-da Sumqayıt şəhəri Şəhidlər
Xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.
Akif Cabbarov ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
Akif Cabbarov dostları tərəfindən
unudulmamış, əziz xatirəsinə Sumqayıtdakı İnşaatçılar massivində yaşadığı evin yanında adına Xatirə bulağı yaratmışlar.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. -2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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Kənan Səlimzadə
1997-2020
Kənan Məmiş oğlu Səlimzadə
1997-ci il noyabr ayının 25-də İsmayıllı
rayonunun
Qubaxəlilli
kəndində
anadan
olmuşdur.
Azərbaycan
Ordusunun
giziri olan Kənan Səlimzadə 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

Gizir
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. Kənan Səlimzadə oktyabrın 4-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Kənan Səlimzadə
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25

25

Elvin Ağayev

illiyi

1997-2020
Elvin Valeh oğlu Ağayev 1997ci il noyabr ayının 25-də Xaçmaz rayonunda anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri
olan Elvin Ağayev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun azad olunması uğrunda

Əsgər
gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir.
29 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin azad
olunması uğrunda gedən döyüşlərdə
şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elvin Ağayev ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına
görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
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40
illiyi

Asəf Maşıyev
1982-2020
Asəf Volodya oğlu Maşıyev 1982-ci
il noyabr ayının 26-da Samux rayonunun Füzuli kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan Ordusunun mayoru
olan Asəf Maşıyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə

Mayor
savaşmışdır. Asəf Maşıyev sentyabrın
30-da Murovdağ döyüşləri zamanı itkin düşmüşdür. 70 gündən sonra onun
nəşi tapılmış və dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Asəf Maşıyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Suqovuşanın azad olunmasına görə”,
“İgidliyə görə” medalları, “Azərbaycan
bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

25

26

illiyi

Turqut Keçiliyev
1997-2020
Turqut Aydın oğlu Keçiliyev 1997ci il noyabr ayının 26-da Balakən rayonunun Hənifə kəndində anadan olmuşdur. 2004-2015-ci illərdə 1 saylı Qazma
kənd tam orta məktəbində təhsil almışdır.
2016-2017-ci illərdə Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələrinin
“N”
saylı hərbi hissəsində xidmət etmişdir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri
olan Turqut Keçiliyev 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi üçün baş-

Əsgər
lanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli,
Xocavənd və Cəbrayıl rayonunun azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Turqut Keçiliyev oktyabrın 25-də Füzuli
döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Balakən rayonunun Hənifə kəndində dəfn olunmuşdur.
Turqut Keçiliyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan. – 2020.– 26 dekabr.– S.1;12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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Atatürk və Əhməd Ağaoğlu /Vilayət Quliyev; red. və ön
söz. müəl. N.Cəfərov. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2019. ‒ 202,
[2] s.; “Füyuzat”ın iki yazarı /Vilayət Quliyev; elmi red.
A.Rüstəmli; ön söz müəllifi
İ.Həbibbəyli; AMEA, Nizami
ad. Ədəbiyyat İn-tu. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2017. ‒ 223,
[1] s.; “ABŞ-da yaşamış şuşalı professor Qəmər Ağaoğlu”
/Vilayət Quliyev //Ədalət. ‒
2021. ‒ 2 mart. ‒ S.6.

İnternetdə
https://www.mfa.gov.az/az/
content/358/vilayet-muxtaroglu-quliyevhttps://budapest.
mfa.gov.az/az/content/57/
sefir-cv
https://az.wikipedia.org/wiki/
Vilayət_Quliyev

İctimai xadim
sıra povest və hekayələrini orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. 3 monoqrafiya və 300-dən çox
elmi-publisistik məqalənin müəllifidir.
15-dən artıq kitabı çap olunmuşdur.
Vilayət Quliyev 1996-cı ildə
Azərbaycan
Respublikası
Milli Məclisinə deputat seçilmişdir.
1999-2004-cü illərdə Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər naziri, 2004-2010-cu illərdə Azərbaycan
Respublikasının Polşa Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli
Səfiri
vəzifələrində
çalışmışdır.
Elmi fəaliyyətinə görə 1989cu ildə “M.F.Axundov”, 1994-cü
ildə
“H.Z.Tağıyev”
mükafatlarına layiq görülmüşdür. 2000-ci ildə
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir
rütbəsi, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanlarında
səmərəli
fəaliyyətinə
görə 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Vilayət Quliyev 2010-cu ildən
Azərbaycan Respublikasının Macarıstan Respublikasındakı Fövqəladə
və Səlahiyyətli Səfiridir.
Rus, türk, ərəb, fars, ingilis və
polyak dillərini bilir.
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Ədəbiyyat

Vilayət
Muxtar oğlu Quliyev 1952-ci il noyabr ayının 5-də
Ağcabədi şəhərində anadan olmuşdur. Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1970-1975-ci illərdə
Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil almışdır.
1978-1981-ci illərdə Azərbaycan
ЕA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspirantı olmuş, “Müasir Azərbaycan nəsrində üslub
müxtəlifliyi” mövzusunda namizədlik,
1990-cı ildə “Azərbaycan filoloji fikri
və rus ədəbi ictimai mühiti (XIX əsrin
birinci yarısında)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Əmək fəaliyyətinə 1975-ci ildə
Beyləqan rayonunda müəllim kimi
başlamışdır. 1981-1992-ci illərdə o,
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik еlmi işçi, böyük еlmi işçi,
şöbə müdiri, еlmi işlər üzrə dirеktor
müavini vəzifələrində çalışmışdır.
1992-1993-cü
illərdə
Vilayət
Quliyеv Türkiyədə
yеrləşən Atatürk Univеrsitеtinin dəvəti ilə burada “Türk xalqları ədəbiyyatı tarixi”
fənnindən mühazirələr oxumuşdur.
Yaradıcılığının əsas istiqaməti
Azərbaycan – Rusiya, İran, Türkiyə
arasındakı XIX-XX əsrlərdə mövcud
olmuş ədəbi mühitin tədqiqi, tarixi və
mədəni əlaqələrimizin təhlili təşkil
edir. O, ingilis dilindən bədii tərcümə
ilə də ardıcıl məşğul olur. Ceyms Coysun, Cerom Selincerin, Rey Bredberinin və b. ingilisdilli yazıçıların bir
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Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
70
Vilayət Quliyev
illiyi 1952
5

2
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Siyasət. Hüquq. Hərbi iş
130
Tərlan bəy Əliyarbəyov
illiyi 1892-1956

Ədəbiyyat
Əliyarbəyov Tərlan Abdulla oğlu //Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti Ensiklopediyası: iki cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov. ‒ Cild 1.
‒ Bakı, 2004. ‒ S.360-361;
Əliyarbəyov Tərlan Abdulla oğlu //Biz birlikdə qalib gəldik: faşizm üzərində
Qələbənin 65 illiyinə həsr
olunmuş məqalələr toplusu /
AMEA; Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. N.Vəlixanlı.
‒ Bakı, 2010. ‒ S.73-77;
Nəzirli, Ş. General Tərlan
bəy Əliyarbəyov //Nəzirli Ş.
Güllələnmiş Azərbaycan generalları. ‒ III nəşri. ‒ Bakı,
2016. ‒ S.565-572;
Əliyarbəyova, A. Üç müharibə
iştirakçısı olan generalmayor: Aygün Əliyarbəyova:
“Müqəddəs Georgi” yalnız 4 azərbaycanlıya təqdim
edilib ki, onlardan biri də
Tərlan bəy Əliyarbəyov olub”
/A.Əliyarbəyova; müsahibəni
apardı: T.Tağıyev //Palitra. ‒
2019. ‒ 21 may. ‒ S.7.
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Əliyarbəyov Tərlan Abdulla oğlu 1892ci il noyabr ayının 28-də Azərbaycanın
qədim Şamaxı rayonunda anadan olmuşdur. 1908-ci ildə Şamaxıdakı altıillik
şəhər məktəbini bitirmişdir. 1911-ci ildə
üçüncü Qafqaz alayının əlaçı əsgəri olan
Tərlan bəy Əliyarbəyov Tiflisdəki Mixaylovsk hərbi piyada məktəbinə oxumağa göndərilmişdir. Hərbi məktəbi birinci
dərəcəli diplomla bitirmiş və podporuçik
Əliyarbəyov Şamaxıdakı 205-ci piyada alayında xidmətə başlamışdır. 1914cü ilin yayında, Birinci Dünya müharibəsi
zamanı xidmət etdiyi 205-ci alay Qərb
cəbhəsinə göndərilmişdi. Rota komandiri olan Əliyarbəyov batalyon komandiri kimi məsul vəzifəyə təyin edilmişdir.
1916-cı ilin mayında onun sinəsini üçüncü
dərəcəli “Müqəddəs Stanislav” və üzərində
“İgidliyə görə” yazılmış dördüncü dərəcəli
“Müqəddəs Anna” ordenləri bəzəyirdi.
Verden şəhəri ətrafında gedən vuruşlarda o,
general Əliağa Şıxlinski ilə görüşmüşdür.
Axırıncı dəfə sinəsindən aldığı yaranın
müalicəsi ilə bağlı Brest şəhərində müalicə
aldıqdan sonra Bakıya göndərilmişdir.
1918-ci ilin noyabrında Əliağa Şıxlinskinin yaratdığı Əlahiddə Müsəlman Korpusuna könüllü gələn Tərlan bəy Əliyarbəyov
ikinci alayın komandir köməkçisi təyin
edilmişdir. 1920-ci ildə Bakı qəzasında və
1921-ci ildə bütün respublikada səfərbərliyi
yüksək bacarıqla həyata keçirmişdir.
1923-1929-cu illərdə Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası hərbi komissarının köməkçisi və ərazi idarəsinin
rəisi vəzifəsində çalışmışdır. 1925-1931ci illərdə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin üzvlüyünə namizəd seçilmişdir. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (2-ci çağırış) deputatı olmuş,
1927-ci ildə M.V.Frunze adına Hərbi
Akademiyada Ali komanda heyəti kursu-

General-mayor

nu bitirdikdikdən sonra Bakıya qayıdan
Əliyarbəyov hərbi istedadını milli hərbi
kadrların yetişdirilməsinə sərf etmişdir.
1932-ci ildə Azərbaycan Neft İnstitutunda
hərbi-pedaqoji
fəaliyyət
göstərmişdir. O, ikinci dəfə (1941-ci il)
M.V.Frunze adına Ali Hərbi Akademiyanı bitirəndə Böyük Vətən Müharibəsi başlanmışdı. Cəbhəyə səfərbər olunan polkovnik Tərlan bəy Əliyarbəyov 1942-ci
il oktyabrın 15-də azərbaycanlılardan
ibarət 416-cı diviziyanın komandir müavini, üç ay sonra isə komandiri təyin
edilir. Müharibə illərində Tərlan bəy
Əliyarbəyovun döyüş xidmətləri yüksək
qiymətləndirilərək 1944-cü il fevralın 9-da
ona general-mayor rütbəsi verilmişdir.
1946-1948-ci illərdə Azərbaycan
SSR Maarif nazirinin müdafiə işləri
üzrə müavini olmuş, 1948-ci ildə istefaya çıxmışdır. General Tərlan bəy
Əliyarbəyov altmış dörd illik ömür yolunda üç müharibənin iştirakçısı olmuşdur. O, Birinci Dünya müharibəsində,
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Milli Ordusunda və Böyük Vətən müharibəsi
cəbhələrində vuruşmuşdur. “Lenin”,
“Qırmızı Bayraq”, “Qırmızı ulduz”
ordenləri və medallarla təltif olunmuşdur.
Peşəkar hərbçi, igid general Tərlan
bəy Əliyarbəyov 1956-cı il fevral ayının 15-də Bakı şəhərində vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Dünyaya gəldiyi Şamaxı şəhərindəki
və Bakıdakı küçələrdən biri Tərlan
bəy
Əliyarbəyovun
adını
daşıyır.
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Tarix
95 Əhməd İsgəndərov
illiyi 1927-2017
23

Ədəbiyyat
Мировой революционный
процесс на современном
этапе /А.Искендеров.
‒ М.: Знание, 1966. ‒
47 с.; Национальноосвободительное
движение /А.Искендеров.‒
М.: Международное
отношения, 1970. ‒ 392 с.;
Освободившиеся страны к
2000 году /А.Искендеров.
‒ М.: Международное
отношения, 1986. ‒ 67 с.;
Феодальный город
Японии ХV1 столетия
/А.Искендеров. ‒ М.: Изд.
вост.лит., 1961.– 116 с.

İnternetdə
adam.az/index.
php?option=com...53
https://az.wikipedia.org/wiki/
Əhməd_İsgəndərov
https://www.baku.ru/encshow.php?id=150378&cmm_
id=276

Əhməd Əhməd oğlu İsgəndərov
1927-ci il noyabr ayının 23-də Bakının
Mərdəkan qəsəbəsində anadan olmuşdur. Bakının 8 saylı orta məktəbində
təhsil almışdır. 1943-cü ildə Bakı Memarlıq Texnikumuna daxil olaraq bir il
orada oxumuş, 1944-cü ildə yenicə yaranmış Hərbi-dəniz hazırlıq məktəbinə
daxil olsa da təhsilini yarımçıq qoymuş, 1945-ci ildə Moskva Xarici
Dillər Hərbi İnstitutuna daxil olmuşdur. Xarici Dillər Hərbi İnstitutunda 5
il oxumuş, 1950-ci ildə baş leytenant
rütbəsi almışdır. İki il həmin institutda işlədikdən sonra, 1953-cü ildə SSRİ
Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1955-ci ildə isə Moskva Dövlət
Universitetinin fəlsəfə fakültəsini bitirmişdir. 1958-ci ildə Yaponiya tarixi
üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə
etmişdir. 1957-1963-cü illərdə keçmiş
SSRİ EA Asiya Xalqları İnstitutunun
elmi işçisi, 1960-1969-cu illərdə “Dünyanın və sosializmin problemı” jurnalının əməkdaşı, 1969-1970-ci illərdə
Beynəlxalq Fəhlə Hərəkatı İnstitutunun direktor müavini olmuşdur. 1970ci ildən SSRİ EA Ümumi Tarix İnstitutunun direktor müavini işləmişdir.
1969-cu ildə tarix elmləri doktoru,
1970-ci ildə professor elmi rütbəsini
almışdır. 1979-cu ildə SSRİ EA müxbir üzvü, Asiya və Afrika ölkələri Sovet
Həmrəylik Komitəsi Rəyasət Heyətinin
üzvü olmuşdur. Yaponiyanın feodalizm dövrünə, beynəlxalq milli azad-

Tarixçi-şərqşünas
lıq hərəkatına həsr olunmuş təqribən
80-dək elmi əsərin müəllifidir. “Üçüncü dünya: problemlər və perspektivlər”
(rus dilində) kollektiv monoqrafiyanın əsas müəlliflərindəndir. Əsərləri bir
sıra xarici dillərə tərcümə edilmişdir.
Bir çox keçmiş SSRİ medalları ilə təltif olunmuşdur. 1987-ci ildən
“Tarix məsələləri” jurnalının baş redaktoru olmuşdur. 2002-ci ildə “İmperiyanın qürubu” kitabı çapdan
çıxmışdır. 1978-ci ildə RSFSR-in
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 1987-ci ildə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Əhməd İsgəndərov 13 oktyabr 2017ci ildə Moskva şəhərində vəfat etmişdir.
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Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
105
İren Məlikova
illiyi 1917-2009

Ədəbiyyat
Atatürk və Əhməd Ağaoğlu /Vilayət Quliyev; red. və ön
söz. müəl. N.Cəfərov. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2019. ‒ 202,
[2] s.; “Füyuzat”ın iki yazarı /Vilayət Quliyev; elmi red.
A.Rüstəmli; ön söz müəllifi
İ.Həbibbəyli; AMEA, Nizami
ad. Ədəbiyyat İn-tu. ‒ Bakı:
Elm və təhsil, 2017. ‒ 223,
[1] s.; “ABŞ-da yaşamış şuşalı professor Qəmər Ağaoğlu”
/Vilayət Quliyev //Ədalət. ‒
2021. ‒ 2 mart. ‒ S.6.

İnternetdə
https://www.mfa.gov.az/az/
content/358/vilayet-muxtaroglu-quliyevhttps://budapest.
mfa.gov.az/az/content/57/
sefir-cv
https://az.wikipedia.org/wiki/
Vilayət_Quliyev
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İren İsgəndər qızı Məlikova 1917-ci
il noyabr ayının 7-də Sankt-Peterburq
şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Atası bakılı neft sahibkarı İskəndər bəy Məlikov bolşevik
çevrilişindən sonra bütün sahibkarlar kimi təqib edilmişdir. İki il qorxu
içində yaşayan Məlikovlar 1919-cu ildə
Finlandiyaya köçmüş, bir müddət burada yaşadıqdan sonra Parisə gedərək
həmişəlik orada məskunlaşmışlar.
İlk təhsilini Parisdə alan İren Sorbonna Universitetinə qəbul olunmuş,
burada ingilis dili və ədəbiyyatını
yüksək səviyyədə öyrənmiş, eyni zamanda Şərq Dilləri Dövlət Məktəbində
türk dili sahəsində də biliklərini
təkmilləşdirmişdir.
Təhsil
aldığı illərdə fransız dili ilə yanaşı, fars
və ərəb dillərini də öyrənmişdir.
İren Məlikova 1941-ci ildə həyat
yoldaşı ilə birgə Türkiyəyə köçərək
bir müddət orada yaşamış, yenidən
1947-ci ildə Fransaya qayıtmış, türkologiya
sahəsində
araşdırmalar apararaq “Orta əsrlər Türkiyə
eposları”
mövzusunda
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
O, 1957-1964-cü illərdə Elmi Araşdırmalar Milli Mərkəzinin Şərqşünaslıq
bölməsində çalışmışdır. Strasburq Humanitar Elmlər Universitetində professor olmuş və burada Türkiyyat Araşdırmaları İnstitutunu yaratmışdır. İnstitut
qısa müddət ərzində Avropada ən nüfuzlu türkoloji mərkəzlərdən birinə çevrilmişdir. Onun səyi nəticəsində Stras-

Türkoloq
burq Universitetinin türk şöbəsində
tələbələrin sayı 380 nəfərə çatmış, onların 40 faizi ədəbiyyat və mədəniyyət
ixtisasları üzrə təhsil almışdır.
1984-cü ildə Strasburq Humanitar Elmlər Universitetində ölkəmizin
ədəbiyyat
və
mədəniyyətinin
təbliğini həyata keçirən Azərbaycan
Mədəniyyətini Araşdırma Mərkəzini
yaratmış və onun prezidenti seçilmişdir. 1988-ci ildə qurum Azərbaycan
Mədəniyyətini
və
Sivilizasiyasını Öyrənən Mərkəz adlandırılmışdır.
İren Məlikova əsasən Azərbaycanın
tarix və ədəbiyyatını tədqiq etmiş, 400-ə qədər elmi məqaləsi,
“Danişmənd dastanı”, “Əbumüslüm
Xorasani”, “Umur paşa dastanı”
adlı kitabları işıq üzü görmüşdür.
1988-ci ildə “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzetində onun “Türk Qafqaz qeydləri” silsiləsindən “Babək
Xürrəmi və Seyid Battal” adlı böyük məqaləsi dərc edilmişdir. O,
eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin fəxri professoru seçilmişdir.
Həmin dövrdə Qərbi Avropada nəşr
edilən yeganə türkologiya jurnalı olan
“Türkika”nın baş redaktoru olmuşdur.
İren Məlikova 9 yanvar 2009-cu ildə
92 yaşında Paris şəhərində vəfat etmişdir.
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Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
95
Həsən Mirzəyev
illiyi 1927-2015

Ədəbiyyat
Mən necə unudum belə
dərdimi /Həsən Mirzə; red.
B.Ə.Xəlilov.‒ Bakı: Qismət,
2004.‒ 302, [2] s.; Hanı o
səndəki el, Dərələyəz /Həsən
Mirzə; elmi red. B.Xəlilov,
Z.Həsənəliyev.‒ Bakı: Elm,
2007.‒799, [3] s.; Heydər
Əliyev Azərbaycan Respublikasının memarı, xilaskarı və qurucusudur /Həsən
Mirzəyev; elmi red. V. Əliyev,
N. Cəfərov, B. Xəlilov.‒ 14cü cild Müqəddəslər ölmür.
‒ Bakı: Elm, 2010.‒ 754, [4]
s.; Nağıqızı, M. Dərdi dərin
Həsən Mirzə /Mahirə Nağıqızı.‒ Bakı: 3 saylı Bakı
Mətbəəsi, 2013.‒ 163 s.;
Hüseynova, M. Həsən
Mirzəyev: onun həyatının
mənası /Mahirə Hüseynova //
Azərbaycan müəllimi. ‒ 2021.
‒ 26 fevral. ‒ S.11.

İnternetdə
http://www.hasanmirza.az/
https://www.muallim.edu.az/
www.old/arxiv/2015/08/06.
htm
https://az.wikipedia.org/wiki/
Həsənn_Mirzəyev

Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev
(Həsən Mirzə) 1927-ci il noyabr ayının 26-da Qərbi Azərbaycanda,
Dərələyəzin Qovuşuq kəndində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra 1948-1950-ci illərdə Naxçıvan
Dövlət Müəllimlər İnstitutunda, 19511955-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda ali təhsil almışdır.
Həsən Mirzəyev əmək fəaliyyətinə
1950-ci ildə doğma kəndində orta
məktəb müəllimi kimi başlamışdır.
1955-ci ildə o, ali təhsilini başa vurduqdan sonra Rayon Xalq Maarif şöbəsinin
inspektoru və Qovuşuq kənd orta
məktəbinin müəllimi, 1957-1959-cu
illərdə isə məktəb direktoru işləmişdir.
Həsən Mirzəyev 1959-1962-ci
illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
institutunda Azərbaycan dilçiliyi ixtisası üzrə aspiranturada oxumuş, aspiranturanı bitirdikdən sonra ömrünün
sonunadək həmin institutda çalışmışdır. O, müxtəlif illərdə müəllim, baş
müəllim, dosent, professor, kafedra
müdiri və dekan vəzifələrini tutmuşdur.
Respublikanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edən Həsən
Mirzəyev 1998-ci və 2000-ci illərdə
iki çağırış Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir.
Bütün bu dövr ərzində öhdəsinə düşən
hər bir işə o, dərin məsuliyyətlə yanaşaraq fəaliyyət göstərdiyi sahələrdə
yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirmişdir.
Həsən Mirzəyev 1965-ci ildə
namizədlik, 1988-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmiş və 1990cı ildə professor elmi adını almışdır.
O, dilçiliyin müxtəlif problemlərinə

Dilçi-türkoloq
dair bir sıra sanballı tədqiqat işləri
yazmışdır. Alimin xüsusən Qərbi
Azərbaycanın yer adları ilə bağlı araşdırmaları milli tarixin öyrənilməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Onun, həmçinin folklorşünaslıq
sahəsində fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.
Həsən Mirzəyevin 200-dən çox
elmi əsəri, o cümlədən 14 cildlik külliyyatın, 25 kitabı və 10-a yaxın dərs vəsaiti işıq üzü görmüşdür.
Filologiya üzrə ixtisaslı kadrların
hazırlanması işində Həsən Mirzəyev
öz bilik və bacarığını əsirgəməmişdir.
Onun rəhbərliyi altında bir çox
tədqiqatçı dissertasiya müdafiə etmişdir. Həsən Mirzəyevin dilçiliyin aktual məsələləri ilə bağlı müxtəlif elmi
simpozium və konfranslardakı çıxışları daim rəğbətlə qarşılanmışdır.
Həsən Mirzəyev Respublika Ağsaqqqalar Şurasının sədr müavini,
YAP Siyasi Şurasının, Yazıçılar və
Jurnalistlər Birliyinin üzvü, 2009cu ildə Borçalı Cəmiyyəti tərəfindən
Borçalı elinin fəxri vətəndaşı,
2010-cu ildə Almaniyanın Hannover şəhərindəki Avropa Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir.
Qızıl qələm və Şərəf media mükafatlarına, 2002-ci ildə “Şöhrət” ordeninə,
2007-ci ildə “Əməkdar elm xadimi”
fəxri adına, 2009-cu ildə Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdür.
Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev
2015-ci il fevral ayının 25-də ömrünün 88-ci ilində vəfat etmişdir.
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Əhliman Əmiraslanov
illiyi 1947

Ədəbiyyat
Dayaq-hərəkət orqanları
şişlərində neoplastik angiogenez: [monoqrafiya] /Əhliman
Əmiraslanov, H.K.Muradov
; baş red. A.M.Qazıyev; red.:
E.E.İbrahimov, Ş.D.Tağıyev. ‒
Bakı: Elm, 2017. ‒ 529, [3] s.;
Onkologiya: dərslik
/Ə.T.Əmiraslanov,
A.Y.Qazıyev; rəyçi: C.Əliyev,
B.Ağayev.‒ Bakı: Təhsil,
2010. ‒ 910 s.; Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov: biblioqrafik göstərici: 70 illiyinə həsr
olunur /tərt.: A.Məmmədov,
A.Məmmədov; elmi red.
N.Bayramov, Z.Əkpərov;
AMEA, Biologiya və Tibb
Elmləri Bölməsi.‒ Bakı: Elm,
2018.‒ 263, [1] s.; Xeyirxahlıq mücəssəməsi /Əhliman
Əmiraslanov //Azərbaycan. ‒
2017. ‒ 15 iyun. ‒ S.6.

İnternetdə
http://science.gov.az/forms/
deystvitelnyie-chlenyi/19
https://az.wikipedia.
org/wiki/%Əhhliman_
Əmiraslanov
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Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov
1947-ci il noyabr ayının 17-də Qərbi
Azərbaycanın Göyçə mahalında Basarkeçər rayonunun Zod kəndində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1965ci ildə məktəbi qızıl medalla bitirərək
N.Nərimanov
adına
Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun müalicəprofilaktika fakültəsinə daxil olmuşdur.
Əmək fəaliyyətinə 1969-cu ildə Bakı
şəhər Onkologiya xəstəxanasında başlamış, 1971-1974-cü illərdə cərrah-onkoloq,
şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir.
1974-1977-ci illərdə SSRİ Tibb
Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq Onkoloji Elmi Mərkəzinin aspirantı olmuş,
1977-ci ildə “Bədxassəli şişlərlə əlaqədar
aşağı ətrafların amputasiyasından sonra xəstələrin reabilitasiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 1984-cü ildə
“Osteogen sarkomalı xəstələrin kompleks müalicə üsulları” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
Ə.T.Əmiraslanov 1977-ci ildə Moskvada SSRİ TEA ÜOEM-in Ümumi onkologiya şöbəsində kiçik elmi işçi,
1981-ci ildən elmi işçi, 1984-cü ildən böyük elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
1985-ci ildə Ə.T.Əmiraslanov “Sümük sarkomaları” adlı orijinal monoqrafiyasına görə SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının N.N.Petrov adına mükafatına
və diplomuna layiq görülmüşdür. 1987ci ildə ÜOEM-in Ümumi onkologiya şöbəsində aparıcı elmi işçi vəzifəsinə
təsdiq edilmiş, 1989-cu ildə həmin
şöbədə professor elmi rütbəsini almışdır.
1992-ci
ildən
2015-ci
ilədək
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışdır. 1993cü il martın 23-də müsabiqə yolu ilə
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. 2007-ci ildən həm də universitetin Onkoloji klinikasının direktorudur.
Ə.T.Əmiraslanov 1998-ci ildə PolşaTibb
Elmləri Akademiyasının, həmçinin 2001-

Akademik

ci ildə indiki Rusiya Elmlər Akademiyasının xarici üzvü və 2001-ci ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,
AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri
Bölməsinin akademik katibinin müavini seçilmişdir. 2006-cı ildən UNESCOnun “Bioetika, elmi biliklərin və texnologiyaların etikası” Komitəsinin Rəyasət
Heyətinin üzvü, UNESCO-nun ekspertidir.
2007-ci
ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Biologiya
Elmləri Bölməsinin akademik-katibi seçilmişdir. 2010-cu ildə ölkə Prezidentinin Sərəncamına əsasən Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarları Şurasının,
Azərbaycan Respublikasının Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat
üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyasının, həmçinin “Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası”nın tərtibi üzrə redaksiya
heyətinin üzvü təyin olunmuşdur. 1990cı ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin XII
çağırış deputatı və 2010-cu il (IV çağırış) və 2015-ci il (V çağırış) Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinin deputatı, 2015-ci ildən Milli Məclisin Səhiyyə
Komitəsinin sədri vəzifəsinə seçilmişdir.
2011-ci ildə Avropa Tibbi Onkologiya
Cəmiyyətinin həqiqi üzvü, YUNESKOnun eksperti, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının Parlamentlərarası
Komissiyasının (TÜRKPA) sədridir.
Akademik 500-ə yaxın elmi əsərin,
19 monoqrafiyanın, 31 dərslik, 9 ixtira və səmərələşdirici təklifin müəllifidir.
1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüş, 2000-ci ildə “Şöhrət”,
2017-ci ildə “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir. 2007-ci ildə Rusiya TEA-nın “akademik N.N.Bloxin adına qızıl medal”ına,
2009-cu ildə Rusiyanın “XXI yüzilliyin
liderləri” proqramı çərçivəsində “Millətin
intellekti” adlı beynəlxalq təltifə, 2017-ci
ildə “Dağıstan Respublikasının Əməkdar
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
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Kərim Kərimov
illiyi 1917-2003

Ədəbiyyat
General-leytenant Kərim
Abbasəli oğlu Kərimov //
Azərbaycan generalları: Kataloq /Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası;
Azərbaycan tarixi Muzeyi. ‒
Bakı, 2005. ‒ S.143-150;
Şıxlar, N. General-leytenantmühəndis Kərim Abbasəli
oğlu Kərimov ‒ 100: Bizim əfsanəvi kosmos generalımız /Niftalı Şıxlar. ‒ Bakı:
Müəllim, 2017. ‒ 45, [2] s.;
Mustafayev, O. 100 yaşlı universitetin əfsanəvi məzunu:
General Kərim Kərimov
‒ sovet kosmik proqramlarının əsas yaradıcılarından biri /Oruc Mustafayev //
Azərbaycan müəllimi. ‒ 2020.
‒ 12 iyun. ‒ S.1; 8; İsmayılov,
N. Əfsanəvi kosmonavtika generalımız: Kərim Kərimov –
100 /Niftalı İsmayılov //Xalq
qəzeti. ‒ 2017. ‒ 16 noyabr. ‒
S.9; Süleymanov, T. Kosmosun azərbaycanlı fatehi: Kərim
Kərimov – 100 /Tofiq Süleymanov //Azərbaycan. ‒ 2017.
‒ 25 oktyabr. ‒ S.7.

Kərim Abbasəli oğlu Kərimov
1917-ci il noyabr ayının 14-də Bakıda, neft mühəndisi ailəsində anadan
olmuşdur. 1936-cı ildə Azərbaycan
Sənaye İnstitutuna daxil olan Kərim
Kərimov Azərbaycan radiosuna işə
qəbul edilmiş, bir müddət işlədikdən
sonra isə Mərdəkan radioqovşağının müdiri təyin olunmuşdur. 1941-ci
ildə Azərbaycanda Sənaye İnstitutunu
elektrik mexanikası üzrə mühəndis diplomu ilə bitirmiş, istedadı nəzərə alınaraq 1942-ci ildə Dzerjinski adına Artilleriya Akademiyasına göndərilmişdir.
Biliyi yoxlandıqdan sonra institutun
V kursuna qəbul olunmuş və 1943cü ildə bu təhsil müəssisəsini topçumühəndis ixtisası üzrə bitirmişdir.
Gənc mütəxəssis “Katyuşa” adı ilə
tanınan “BM-13” atəş qurğusu üçün
mərmilərin zavodlarda istehsalına
nəzarət etmək tapşırığı almışdı. Elə o
vaxtlardan həyatını raket texnikası ilə
bağlamış, 1945-ci ildən SSRİ Müdafiə
Nazirliyi sistemində raket texnologiyaları yaradan konstruktor büroları və zavodlarında çalışan Kərim Kərimov bir
neçə elmi ixtiranın müəllifi olmuşdur.
“Don” radioölçmə sisteminin elmitexniki göstəriciləri sonradan kosmik
sənayedə tətbiq olunmağa başlanmış,
bu nailiyyətinə görə Kərim Kərimov
1950-ci ildə ilk dəfə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Baykonur
kosmodromunun əsası qoyulan gündən
o, Kosmik Gəmilər üzrə Dövlət Komissiyasının tərkibinə daxil edilmişdir.
Nəticədə ilk kosmonavt Yuri Qaqarinin
tarixi uçuşu uğurla başa çatdıqdan sonra Kərim Kərimov SSRİ-nin ən yüksək

Hərbi xadim
ordeni – “Lenin” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1945-ci ildə böyük mühəndis
vəzifəsində çalışmağa başlayan Kərim
Kərimov 1965-ci ildə Kosmik Vasitələr
İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1966-cı ildə K.Kərimova
yenidən yüksək etimad göstərilmiş, o,
Kosmik Gəmilər üzrə Dövlət Komissiyasının sədri təyin olunmuş, 25 il
ərzində bu vəzifədə çalışmışdır. 1991ci ildə istefaya çıxan Kərim Kərimov
ömrünün sonunadək kosmik sahə ilə
əlaqəsini kəsməmiş, Uçuşları İdarəetmə
Mərkəzinin məsləhətçisi olmuşdur.
İstehsalat-təşkilat və elmi fəaliyyətinə
görə general-leytenant Kərim Kərimov
“Sovet İttifaqı Qəhrəmanı” fəxri adına, iki dəfə “Lenin” ordeninə, “Qırmızı Əmək Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz”
ordenlərinə layiq görülmüş və çoxlu medalla təltif olunmuşdur. Kərim
Kərimov iki dəfə Dövlət mükafatı almışdır. O, həmçinin Azərbaycan Respublikasının “Şöhrət” ordeni ilə təltif
edilmiş, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü seçilmişdir.
Kərim Kərimov 2003-cü il mart
ayının 29-da Moskvada vəfat etmişdir. 2017-ci ildə “Kərim Kərimovun
100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Sərəncam imzalamışdır.
Xalq artisti Vasif Babayev tərəfindən
“Yüksəliş” adlı tammetrajlı sənədli film
çəkilmiş, Moskvada və Nizami Kino
Mərkəzində filmin təqdimatı olmuşdur.
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Qərib Calalov
illiyi 1937

Ədəbiyyat
Моделирование процесса
обработки призабойной
зоны газоконденсатных
скважин газами
различного состава
/М.Т.Абаов, З.Я.Аббасов,
Х.А.Фейзуллаев //Изв.
НАН Азерб. Сер. «Науки
о Земле», 2012. ‒ №2; Deformasiya olunan kollektorlu məsaməli mühitdə qazlı mayenin süzülməsi zamanı
nisbi faza keçiriciliklərinin
identifikasiyası /Q.Calalov,
A.Ə.Əliyev //AMEA-nın
Xəbərləri: Yer elmləri ser. ‒
2012. ‒ № 2; Qərib Calalov //
Şəki. Alim və ziyalılar. ‒ Bakı,
2002. ‒ S.80-83; Aydəmir, Ş.
Ömrünün payız fəslini yaşayan alim: “Şöhrət” ordenli
Qərib Cəlalov ABŞ-ın məşhur
YUNOKAL Kompaniyası
ilə müştərək proqram paketini necə hazırladı? /Ş.Aydəmir
//Həftə içi. ‒ 2012. ‒ 28 noyabr. ‒ S.6.

İnternetdə
https://az.wikipedia.org/wiki/
Qərib_Calalov
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Qərib İsaq oğlu Calalov 1937ci il noyabr ayının 28-də Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1955-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) mexanika-riyaziyyat
fakültəsinə qəbul olunmuş, universiteti
bitirdikdən sonra Azərbaycan EA Neft
Kimya Prosesləri İnstitutunda kiçik
elmi işçi vəzifəsinə işə qəbul edilmişdir.
1964-cü ildə institutun qiyabi aspiranturasına daxil olmuş və 1967-ci ildə
“Quyuların debitləri müxtəlifliyinin
və layın qeyri-bircinsliyinin sulaşma prosesinə təsiri məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası,
1991-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1992-ci ildə
professor elmi rütbəsini almışdır.
Q.Calalov 100-dən çox çap olunmuş
elmi məqalənin, o cümlədən “Çatlı kollektorların hidroqazodinamikası” və
“Fluyüdlərin qərarlaşmamış süzülməsi
şəraitində deformasiya olunan layların
süzülmə-tutum parametrlərinin identifikasiyasının metodikası” adlı monoqrafiyaların müəllifidir. 2001-ci ildə
neft və qaz yataqlarının işlənməsi ixtisası üzrə AMEA-nın müxbir üzvü
seçilmişdir. 2003-cü ildən indiyə
qədər AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutunun Lay sistemlərinin hidroqazdinamikası şöbəsinin rəhbəri işləyir.
Q.İ.Calalovun bilavasitə iştirakı
ilə ilk dəfə olaraq ABŞ-ın “Yunokal”
kompaniyası ilə müştərək, çoxtəbəqəli
neft yataqlarında süzülmə prosesinin
kompleks tədqiqinə uyğun hidrodinamik məsələlər üçün alınmış həllər
əsasında göstərilən prosesi EHM-də

Alim
modelləşdirməyə, sistemi xarakterizə
edən parametrlərin qiymətlərini hesablamağa imkan verən proqram paketi yaradılmışdır. O, uzun müddət
“AMEA-nın Xəbərləri (Yer elmləri)”
jurnalının məsul katibi, Azərbaycan
EA-nın Yer Elmləri bölməsinin Redaksiya Nəşriyyat Şurasının və
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Yer elmləri bölməsinin elmi katibi vəzifələrində fəaliyyət göstərmişdir.
180-dən çox elmi məqalənin (bunlardan 30-u xaricdə çap olunmuşdur), 2 monoqrafiyanın müəllifidir.
İndiyədək onun rəhbərliyi ilə 8 nəfər
elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə
yiyələnmişdir. Amerika Beynəlxalq
Mühəndis Neftçilər Cəmiyyətinin üzvüdür. 1985-ci ildə “Əmək veteranı” medalı ilə təltif edilmiş, 1996-cı
ildə Amerikanın Bioqrafiya İnstitutu
tərəfindən “İlin adamı” və “Nailiyyətin
qızıl diki” titullarına layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikasının
“Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
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Ağacan Abıyev
illiyi 1937

Ədəbiyyat
Şərqin ilk parlament respublikası /Ağacan Abiyev //Respublika. ‒ 2020. ‒ 21 may.
‒ S.5; Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır /Ağacan Abiyev //Respublika. ‒
2019. ‒ 5 mart. ‒ S.4.

Ağacan Qulam oğlu Abiyev (bəzi
mənbələrdə Əbiyev) 1937-ci il noyabr
ayının 24-də Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. 1960-cı ildə Azərbaycan
Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman İnstitutunu, 1966-cı ildə isə Azərbaycan
Politexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1967-1970-ci illərdə
Moskvada aspiranturada təhsilini davam etdirmiş və 1970-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək, texniki elmlər
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1971-1983-cü illərdə Rusiyada, Lipetsk Politexnik İnstitutunda avtomatika kafedrasında işləmiş, 1973-cü ildən
həmin kafedraya rəhbərlik etmişdir.
1983-cü ildə Bakıya qayıdaraq, əvvəlcə
İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda “Elektrotexnika və elektronika” kafedrasının
müdiri, 1987-ci ildə isə seçki yolu ilə
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi
İnstitutunun
rektoru
seçilmişdir.
A.Q.Abiyev 100-dən çox elmi əsərin,
1 monoqrafiyanın, 15 tədris vəsaitinin və
4 ixtiranın müəllifidir. Elektron hakimlik sisteminin ilk yaradıcılarındandır.
1953-cü ildən boksla məşğul olmuş,
6 dəfə Azərbaycan çempionu, 1957-ci
ildə Zaqafqaziya və Moldaviya respublikaları spartakiadasının qalibi adını
qazanaraq, SSRİ idman ustası normasını yerinə yetirmişdir. 1960-1962-ci
illərdə Ümumittifaq Həmkarlar İttifaqları birinciliyinin gümüş mükafatçısı olmuşdur. 1964-cü ildə Ağacan
Abiyevə SSRİ fəxri idman ustası adı
verilmişdir. 1957-ci ildə “Neftçi” idman cəmiyyətində məşqçi işləmişdir.
1982-ci ildən bu günədək boks üzrə
beynəlxalq dərəcəli hakimdir. 25 il

İctimai xadim
dünyanın müxtəlif ölkələrində - SSRİ,
ABŞ və Avropada hakimlik etmişdir.
Yüksək idman nailiyyətlərinə görə
professor Ağacan Qulam oğlu Abiyev
SSRİ fəxri idman ustası, beynəlxalq
dərəcəli hakim (AİBA) və Əməkdar
idman xadimi adına layiq görülmüşdür.
2001-ci ildə “Şöhrət”, 2017ci ildə “Şərəf” ordenləri, 2012-ci
ildə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” medalı ilə təltif edilmiş,
2007-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
2002-ci ildə Avropa Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, Hakimlər Komissiyasının sədri, Beynəlxalq Boks Federasiyası İcraiyyə Komitəsinin üzvü,
Hakimlər Komissiyasının sədr müavini seçilmiş, 2004-cü ildə Afina XXVIII Yay Olimpiya Oyunlarının boks üzrə
baş hakimi olmuşdur. 2005, 2010 və
2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilmişdir.
Hazırda Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse prezidenti, Azərbaycan
Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibidir.
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Ədəbiyyat
Əliyev, İ. Əziz Şuşa, sən
azadsan! / İlham Əliyev
(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti) // Azərbaycan
müəllimi. – 2020. – 13 noyabr. – S. 6; Hüseynov,
Y. Qarabağ / Y.Hüseynov;
red. Z.H.Bayramlı [ön söz];
rəssam Ə.B.Əliyev. – Bakı:
Afpoliqraf, 2018. – 334 s.;
Axundbəyli, P. Şuşa həsrəti /
Pərviz Axundbəyli; nəşr. red.:
H.Əbilov. – Bakı: Azərnəşr,
2005. – 460 s.; Əhmədov, E.
ŞUŞA – 28 illik həsrətə son /
E.Əhmədov // Xalq qəzeti. –
2020. –14 noyabr. – S. 7;
“Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında”: Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 may 2021-ci il
/İ.Əliyev //Azərbaycan.– 2021.
– 23 iyun. – S.2.
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Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu!
1992-2020
8 noyabr 2020-ci il tariximizə şanlı bir gün kimi yazılmışdır. İki il öncə Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə rəşadətli ordumuz Azərbaycanın tarixi, mədəni və strateji əhəmiyyətə malik
Şuşa şəhərini 28 illik işğaldan azad etmişdir.
Qədim və zəngin tarixi keçmişə malik Şuşa şəhəri tarixən Azərbaycanın tariximədəni, ictimai-siyasi həyatının mühüm
mərkəzlərindən biri olmuşdur. Şəhərin təməli
1752-ci ildə Qarabağ hökmdarı Pənahəli xan
tərəfindən qoyulmuş, ilk çağlarda Pənahabad,
sonradan isə “Şuşa qalası” və “Şuşa” adlandırılmışdır. XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Şuşa Azərbaycanın mühüm,
strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən birinə çevrilmişdir. Hələ Pənahəli xanın dövründə
şəhərdə böyük tikinti işləri aparılmış, onun
dövrəsində böyük və güclü sədd çəkilmiş,
çoxsaylı sənətkar məhəllələri yaranmışdır.
1977-ci ildə xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin
tarixi hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan
etmək haqqında” qərar qəbul edilmişdir.
Həmin qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması, görkəmli mədəniyyət və incəsənət
xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi
istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Azərbaycana qarşı başladığı hərbi təcavüz
nəticəsində Ermənistan Respublikası 1992ci il mayın 8-də Şuşa şəhərini işğal etmiş
və şəhərdə xalqımızın tarixi-mədəni irsinin
məhv edilməsi siyasətini həyata keçirmişdir.
Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi ədalət bərpa edilmiş və 2020-ci il noyabrın
8-də Şuşa şəhəri işğaldan azad olunmuşdur.
Şəhərə, onun tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə
vurulmuş zərərin təxirə salınmadan inventarizasiyası aparılmış, bərpa işlərinə başlanılmışdır. Bərpa-quruculuq işlərinin təşkilində
çevikliyi və səmərəliliyi təmin etmək üçün
Şuşada dövlət idarəetməsinə də böyük diqqət
yetirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
ilk xüsusi nümayəndəsi məhz Şuşa rayonuna təyin edilmişdir. Tarixi-mədəni əhəmiyyəti
və Azərbaycan xalqı üçün müstəsna mənəvi

dəyərə malik olması Şuşaya xüsusi qayğı və
həssaslıqla yanaşılmasını zəruri edir. Bu baxımdan, Şuşada dövlət idarəetməsinin və hüquqi tənzimləmənin daha da təkmilləşdirilməsi
şəhərdə tarixi-mədəni irsin bərpasına və qorunub saxlanmasına xidmət etməklə yanaşı, onun daim inkişafına şərait yaradacaqdır.
Bu gün Şuşa yenidən qüdrətli, əsrarəngiz
şəhərə çevrilir. Bunun üçün hal-hazırda lazımi tədbirlər planı həyata keçirilir. Belə
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il 7 may tarixli
Sərəncamı ilə Şuşa şəhəri ölkənin Mədəniyyət
paytaxtı elan edilmişdir. Bu sərəncamla Vaqif Poeziya günləri və “Xarıbülbül” festivalı da bərpa olunmuşdur. 2021-ci il mayın 12-i
və 13-də Şuşa şəhəri Ermənistanın işğalından azad olunandan sonra ilk dəfə “Xarıbülbül” festivalı keçirilmişdir. “Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il
31 may tarixli 338-VIQ nömrəli Qanununun
tətbiqi barədə, “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin yaradılması haqqında” 22 iyun
2021-ci il tarixində Fərman imzalanmışdır.
15 iyun 2020-ci il tarixində Şuşada
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təkbətək görüşündən
sonra “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri
haqqında Şuşa Bəyannaməsi” imzalanmışdır.
Azərbaycan üçün çox önəmli bir tarixdə - Milli
Qurtuluş Günündə, Qars müqaviləsindən yüz
il sonra iki dost və qardaş ölkə arasında imzalanan müttəfiqlik münasibətlərinə dair Şuşa
Bəyannaməsini prezidentlər İlham Əliyev
və Rəcəb Tayyib Ərdoğan imzalamışlar.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Şuşa
şəhərinin Azərbaycan
üçün
müstəsna
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək bildirmişdir: “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur”.
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Ədəbiyyat
Novruzov, A. Zəfər
salnaməsinin 44 günü /A.
Novruzov (layihə. rəhb. və
tərt. müəl.) ; red. S. Hüseynov ; [ön söz F. Əliyev ; dizayn V. Hüseyn]. Bakı: [Maarif], 2021. – 318, [2] s.;
8 Noyabr - Zəfər Günü
münasibətilə bəyanat //
Azərbaycan.– 2021.– 11 noyabr.– S.13.;
Nağıyev, M. 8 noyabr
Zəfər Günü-Həmrəylikdən
Dəmir yumruğa gedən yol
/M.Nağıyev //Səs.– 2021.– 6
noyabr – S.11.;
Muradlı, X. Zəfər
salnaməsinin şanlı 44 günü /
X.Muradlı // Azərbaycan. –
2020. – 14 noyabr. –S. 1; 5.

Zəfər Günün mübarək, Azərbaycan!
2020
Ermənistanın ardıcıl təxribatları və
hərbi təcavüzünə cavab olaraq 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan xalqı
Ermənistanın otuz ilə yaxın davam edən
işğalçılıq siyasətinə son qoymaq və torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad
etmək uğrunda Vətən müharibəsinə
qalxmışdır. 44 gün davam edən hərbi
əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan
xalqı tarixi qələbə qazanmış, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Azərbaycan Respublikasında Zəfər
Gününün təsis edilməsi haqqında”
2020-ci il 2 dekabr tarixli Sərəncamına
əsasən Vətən müharibəsində misilsiz
qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədilə
hər il noyabrın 10-nun Azərbaycanda
Zəfər Günü kimi təntənəli şəkildə
qeyd edilməsi qərara alınmışdır. Bununla yanaşı, noyabrın 10-u Türkiyə
Cümhuriyyətinin qurucusu, adı türk
dünyasının tarixinə qızıl hərflərlə
həkk olunmuş böyük şəxsiyyət Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir:
“Mustafa Kamal Atatürk sizin üçün
nə qədər əziz və hörmətli olubsa, o
qədər də azərbaycanlılar üçün əziz və
hörmətlidir”. Azərbaycanı ürəkdən
sevən, “Azərbaycanın sevinci bizim
sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir”
deyən Mustafa Kamal Atatürk hər
bir azərbaycanlının qəlbində özünə
yer etmişdir, onun xatirəsi ölkəmizdə
də böyük ehtiramla yad olunur.

Noyabrın 10-nun Türkiyədə Mustafa Kamal Atatürkün anım günü olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
Zəfər Gününün tarixinin dəyişdirilməsi
barədə
qərar
qəbul
etmişdir.
Hər bir azərbaycanlı üçün əziz olan
Qarabağın incisi Şuşa şəhərinin noyabrın 8-də iyirmi səkkiz illik əsarətdən
qurtarılması müharibənin taleyində
həlledici rol oynamış, düşmənin siyasihərbi rəhbərliyinin məğlubiyyəti etiraf etməsinə və hərbi əməliyyatları
dayandırmasına səbəb olmuşdur.
Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad
edilməsinin tarixi əhəmiyyəti nəzərə
alınaraq, xalqımızın döyüş əzminin
və qüdrətinin təntənəsinə çevrilən,
dövlətimizin gələcək inkişafı və nüfuzu
baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb
edən bu misilsiz qələbə - Zəfər Günü
- hər il noyabrın 8-də təntənəli şəkildə
qeyd olunur və qeyri-iş günü hesab
olunan bayram günlərinə aid edilir.
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Ədəbiyyat
Ay-ulduzlu Azərbaycan bayrağı qürur mənbəyimizdir //
Səs. – 2019. – 13 noyabr. – S.
12-14; Qələndərli, N. Prezident İlham Əliyev: Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir:
9 Noyabr –Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günüdür / N.Qələndərli
// Yeni Azərbaycan. – 2018.
– 9 noyabr. – S. 2; Qaliblər
Bayrağı – Azərbaycan Bayrağı: 9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günü / T.Quliyev //
Respublika. – 2020. – 8 noyabr. – S. 5; Mənsimov, K.
Azərbaycan bayrağı həm də
Liderxalq vəhdətinin rəmzidir
/ K.Mənsimov // Respublika. – 2020. – 13 noyabr. –
S. 9; Musayeva, Y. Heç zaman enməyəcək müstəqillik
rəmzi: Kölgənin düşdüyü hər
yer vətəndir / Y.Musayeva //
Azərbaycan. – 2018. – 9 noyabr. –S. 1; 3.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/yeni_az/2019/
noyabr/33(meqale).pdf
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Azərbaycan Bayrağı Günü!
2009
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Bayrağı haqqında ilk hökumət qərarı
1918-ci il iyunun 24-də verilmişdir.
1918-ci il noyabr ayının 9-da
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurası milli bayraq haqqında qərar vermişdir. Nazirlər Şurasının
sədri Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı həmin qərarda deyilir: “Milli bayraq
kimi yaşıl, qırmızı, mavi rənglərdən,
ağ aypara və səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan bayraq qəbul edilsin”.
1920-ci il aprelin 28-də Xalq
Cümhuriyyəti süqut etdikdən və Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra
Azərbaycanda
bu
bayraqdan imtina edilmişdir.
Həmin bayraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən
sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq
edilmişdir. Bundan sonra 1991-ci il
fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Qanun qəbul edərək həmin
bayrağı Dövlət bayrağı elan etmişdir.
1991-ci il oktyabr ayının 18-də
“Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı ilə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
varisi kimi onun dövlət rəmzlərini, o
cümlədən üçrəngli Dövlət bayrağını

bərpa etmişdir. 2004-cü il iyun ayının
8-də “Azərbaycan Respublikası Dövlət
bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bu sahədə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmişdir. Dövlət bayrağı
respublikamızın dövlət qurumlarının və
diplomatik nümayəndəliklərinin binaları üzərində ucalır, mühüm beynəlxalq
tədbirlər,
mötəbər
mərasimlər
və məclislərlə yanaşı, irimiqyaslı ictimai-siyasi toplantılarda, mədəni
tədbirlərdə və idman yarışlarında qaldırılaraq milli birliyi təcəssüm etdirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının
“Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində Dövlət bayrağı meydanının yaradılması haqqında”
2007-ci il 17 noyabr tarixli Sərəncamı
Dövlət bayrağına dövlət rəmzləri sırasında xüsusi yer verilməsinin parlaq nümunəsi olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin 2009-cu il noyabr ayının
17-də imzaladığı Sərəncamla hər il noyabr ayının 9-u ölkədə Dövlət Bayrağı
Günü kimi qeyd edilir. Dövlət Bayrağı
Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105ci maddəsinə edilmiş əlavəyə əsasən, 9
noyabr ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilmişdir.
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Digər tarixi hadisələr
44 günlük müharibədə tarix yazan
Azərbaycan!
10
2020

Ədəbiyyat
Cəfərli, R. Zəfər salnaməsi:
Azərbaycan tarixinin 44
şərəf günü /Rəşad Cəfərli //
Azərbaycan. –2021. – 30 yanvar. – S.1; 5; Əliyeva, İ. Qalib məhz Azərbaycan olacaq: Düşmən beynəlxalq
ədalət mühakiməsindən qaça
bilməyəcək / İ.Əliyeva //
Azərbaycan. – 2020. – 3 noyabr. – S. 1; 7; Nəsirov, E.
Qalib Ali Baş Komandan /
E.Nəsirov // Xalq qəzeti. –
2020. – 22 oktyabr. – S. 5.

İnternetdə
https://baku.ws/
politics/103067
https://yenisabah.az/44gunluk-qarabagmuharibesiqalibazerbaycandir
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2020/
oktyabr/725276(meqale).
pdf
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2020/
noyabr/727684.htm

Dünya ölkələrinin tarixində bir çox
müharibələr, işğallar, geri qayıdışlar və
qələbələr baş vermişdir. Azərbaycanın şanlı tarixinə 10 noyabr günü qızıl hərflərlə daxil oldu. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
Fərmanı ilə elan edilən hərbi vəziyyət isə
2020-ci il 7 dekabr tarixində ləğv edildi.
44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar
çərçivəsində Azərbaycan Ordusu Ermənistanın
30 il ərzində qurduğu silahlı qüvvələrini darmadağın etdi və düşmən məğlubiyyətini
etiraf
edərək
ağ
bayraq
qaldırdı.
Düşmənin ağ bayraq qaldırması ilə yanaşı uzun illərdir işğalda olan ərazilər də öz
həqiqi sahiblərinə qayıtdı. 44 gün sürən hərbi
əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan
Ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini, Azərbaycan xalqının tarixində,
mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri
olan, Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini,
Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər
rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla, ümumilikdə, 300-dən çox yaşayış
məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ
və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji
yüksəklikləri işğaldan azad etdi. Azərbaycanın
hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə
Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taleyində həlledici rol oynadı. Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi.
Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi.
Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və
Ermənistanın Baş nazirinin birgə imzaladıqları bəyanat mahiyyət etibarilə Ermənistanın
kapitulyasiyasıdır.
Döyüş
meydanında
məğlubiyyətini dərk edən Ermənistan Prezident İlham Əliyevin münaqişənin ilk
günlərindən bəyan etdiyi şərtləri qəbul etdi
və kapitulyasiyaya razılığını verdi. Halbuki
Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycanın dəmir
yumruğunu öz üzərində hiss etməyənə qədər
torpaqları geri qaytarmaqla razılaşmır, Şuşanı qondarma rejimin paytaxtı etmək istəyir və
Azərbaycana qıcıq yaradacaq addımlar atırdı.
Ermənistanın 30 il ərzində yaratdığı ordu sadəcə 44 gün tab gətirdi. Rəşadətli

Azərbaycan əsgər və zabitləri addım-addım
irəliləyərək, Ermənistanın uzun illər ərzində
qurduğu mühəndis-istehkam sistemlərini yarıb keçdilər, torpaqlarımız qəhrəman əsgər
və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı və
canı bahasına azad edildi və beləliklə, dünya ictimaiyyətində Ermənistan ordusu haqda yaranan yenilməzlik mifi puç oldu.
Azərbaycan Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə haqq mübarizəsinə qalxdı və düşməni iti qovan kimi öz ərazilərimizdən
çıxardı. Azərbaycan hərb tarixinə yenilik kimi
düşən strategiya tətbiq edərək ən müasir silahlardan istifadə etməklə, habelə minimal itkilər
verərək qısa müddət ərzində düşmənin bütün
hərbi texnikasını məhv etdi, canlı qüvvəsinə
ciddi zərbə vurdu. Azərbaycan Ordusunun
yüksək peşəkarlıqla apardığı işğaldan azadetmə
əməliyyatı dünya üzrə müharibələrin aparılması doktrinasında ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq.Yüksək dağlıq şəraitdə həyata keçirilən Şuşanın azad edilməsi əməliyyatı Azərbaycanın
hərb tarixinin ən parlaq səhifəsidir.
Bu müddət ərzində Ermənistan və onun havadarları tərəfindən hərbi əməliyyatları dayandırmaq üçün Azərbaycan rəhbərliyinə diplomatik və siyasi təzyiqlər göstərildi. Prezident İlham
Əliyev qəti siyasi iradəsini nümayiş etdirdi,
bütün təzyiqlərə mərdanə şəkildə sinə gərərək
onları dəf etdi, öz prinsipial mövqeyindən
dönmədi. Prezident İlham Əliyevin dünyanın
aparıcı mediasına verdiyi 30-a yaxın müsahibə
dünya informasiya məkanında ölkəmizə
qarşı olan hücumları darmadağın etdi.
Bəzi ölkələr işğalçıya təzyiq etmək, zalımı dayandırmaq və sülh-əminamanlıq yaratmaq əvəzinə, haqq mübarizəsi aparan
Azərbaycana təzyiqlər göstərir, ölkəmizin
öz torpaqlarını azad etmək və məcburi
köçkünləri üçün yaşayış yeri təmin olunmasını uğrunda apardığı mübarizəni dayandırmaq
istəyirdi. Lakin Azərbaycanın rəhbərliyinin
göstərdiyi iradə ölkəmizin nə qədər güclü və qətiyyətli olduğunu nümayiş etdirdi.
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Xankəndi işğaldan azad olundu!
1991-2020

Ədəbiyyat
Məmmədov, N. Azərbaycanın
Xankəndi şəhərinin tarixi: [monoqrafiya] / Nazim Məmmədov; elmi red.
Y.Mahmudov; AMEA,
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İntu. – Bakı: Təhsil, 2011. –
221, [3] s.; Bilman. Qarabağ bölgəsinin böyük şəhəri
– Xankəndi: Özbək dilində
Xankəndi şəhəri haqqında məlumat bazası istifadəyə
verilib / Bilman // Azad
Azərbaycan. – 2019. – 30 yanvar. – S.5; Nurəddinoğlu, R.
Xankəndinin işğalından 27 il
ötür / R.Nurəddinoğlu // Səs. –
2018. – 28 dekabr. – S.6.
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Xankəndi şəhəri 28 dekabr 1991ci il tarixində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş,
separatçı rejim yaradılmışdı. Məhz
həmin tarixdə Xankəndindən sonuncu azərbaycanlı ailələr qovulmuş və
1989-cu ildən soydaşlarımıza qarşı
aparılan etnik təmizləmə başa çatmışdı.
Sahəsi 8 km²,əhalisi 53,3min nəfərdir.
1991-ci il dekabr ayının 28-də
Xankəndinin itirilməsi, qarşıda Xocalı soyqırımı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilanın işğalına yol açdı. Yuxarı Qarabağın mərkəzi, Qarqar çayının sahilində, Qarabağ silsiləsinin
Şərq ətəyində, Bakıdan 329 km aralıda yerləşən Xankəndi, Azərbaycanın
inkişaf etmiş sənaye mərkəzi idi.
Şəhərdə yüngül və yeyinti sənayesi
müəssisələri var idi. Elektrotexnika,
avtomobil təmiri və asfalt-beton zavodları, mebel fabriki, tikinti materialları,
sənaye, istehsalat və tədris istehsalat
kombinatları belə müəssisələrdən idi.
Tarixi sənədlərə görə Xankəndi
şəhəri XVIII əsrin axırlarında, o dövrdə
müstəqil Azərbaycan dövlətlərindən
biri olan Qarabağ xanlığının xanlarının
istirahəti üçün yaşayış məskəni kimi
salınmışdı. Elə şəhərin adı da buradan
yaranmışdır. 1813-cü ilədək bircə nəfər
erməninin də yaşamadığı Xankəndində
sonralar çar Rusiyası tərəfindən etnik
təmizləmə siyasəti aparılmış və bura Qacarlar dövlətindən köçürülən ermənilər
yerləşdirilmişdir. SSRİ dövründə
Xankəndində azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti daha da
güclənmiş, şəhərdə erməni ailələrinin
sayı süni surətdə artırılmışdır. 1923cü ildə Rusiya imperiyasının siyasətilə
Azərbaycanın tərkibində mərkəzi

şəhəri Xankəndi olan Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti yaradılmışdı. Bundan sonra vilayətin erməniləşdirilməsi
siyasəti aktivləşmiş, 6 oktyabr 1923-cü
ildə ermənilərin müraciəti nəzərə alınaraq Xankəndinin adı dəyişdirilərək
Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım
törətmiş cinayətkar Stepan Şaumyanın
şərəfinə Stepanakert adlandırılmışdır.
Muxtar Vilayətdə rəhbər vəzifələrə
ermənilər irəli çəkilmiş, beləliklə də,
Xankəndi erməni işğalı altına düşmüşdü. Keçmiş SSRİ dövründə
Xankəndində yaşayan azərbaycanlılar
tədricən buradan didərgin salınmışlar.
1988-ci il hadisələri başlayanda Xankəndində erməni əhalisi
azərbaycanlılardan xeyli çoxluq təşkil
edirdi. Həmin vaxt azərbaycanlıların
sayı 17 minə yaxın idisə, ermənilər
artıq 40 min nəfərədək artmışdılar.
1988-1989-cu illərdə Xankəndi artıq erməni separatizminin mərkəzinə
çevrilmişdi. Moskvanın himayəsilə
güclənən erməni separatizmi sonuncu
azərbaycanlıları 28 dekabr 1991-ci ildə
Xankəndindən qovmağa nail olmuş,
şəhərin işğalı tam başa çatdırılmışdı.
“Azərbaycan
Respublikasının
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini
ləğv etmək haqqında” 26 noyabr
1991-ci il tarixli, 279-XII nömrəli
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən isə şəhərin tarixi adı qaytarılaraq Stepanakert şəhəri yenidən
Xankəndi şəhəri adlandırılmışdır.
İkinci Qarabağ müharibəsi (27
sentyabr – 10 noyabr 2020-ci il)
nəticəsində Xankəndi şəhəri üzərində
Azərbaycanın suverenliyi bərqərar olmuş, Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü bərpa olunmuşdur.
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Digər tarixi hadisələr
Xocavənd rayonu işğaldan azad olundu!
1992-2020

Ədəbiyyat
Əliyev, İ. Prezident İlham
Əliyev: “Müzəffər Azərbaycan
Ordusu daha 16 kəndi işğaldan azad edib” / İlham Əliyev
(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti // Azərbaycan.
– 2020. – 8 noyabr. – S.1;
Xocavənd rayonu // Qarabağ. Yaddaş. – Bakı, 2010. –
S.179-186; Məmmədov, N.
Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi / Nazim Məmmədov; elmi
red. Y.Mahmudov; AMEA,
A.A.Bakıxanov ad. Tarix İntu. – Bakı: Avrora, 2016. –
678 s.; Xocavəndlilər doğma
torpaqlarına qayıdacaqlarına əmindirlər // Azərbaycan. –
2019. – 3 oktyabr. – S.6.
Nərimanoğlu, M. Doğma
yurdlarına qayıdacaqları günü
gözləyirlər: Xocavəndin işğalından 24 il keçir / Məhəmməd
Nərimanoğlu // Azərbaycan. –
2016. – 2 oktyabr. – S.7.

Xocavənd rayonu 26.11.1991-ci
ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
ləğv edildikdən sonra Martuni və Hadrut rayonlarının bazası əsasında yaradılıb. Rayonun ərazisi 1.46 min
km², əhalisi 42,4 min (01.04.2013)
nəfərdir. Xocavənd rayonu 1 şəhər
(Xocavənd), 2 iri qəsəbə (Hadrut, Qırmızı Bazar) və 81 kəndi birləşdirir. Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə və
şəraitə malik Xocavənd rayonu Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl,
Qubadlı, Laçın, Şuşa və Xocalı rayonları ilə həmsərhəddir. Xocavənd
toponimi 2 hissədən – Xoca sözündən
və vənd komponentindən ibarətdir.
Xoca sözü türk dilində “müəllim,
öyrətmən” anlamındadır. Vənd komponenti İran dillərində “uşağı, nəsli,
törəməsi” mənasını daşıyır. Rayon Ağdam-Füzuli avtomobil yolu
kənarında, dağətəyi düzənlikdədir.
Relyefi əsasən dağlıqdır. Hündürlüyü təqribən 500 metrdən 2725 metrə
(Böyük Kirs dağı) qədərdir. Rayon
ərazisində Bağırxan, Qırmızı Bazar,
Mədə Bulağı, Baba Bulağı, Ballı Bulaq və s. onlarla istirahət zonaları var.
Özünəməxsus təbii sərvətləri,
təbiət abidələri olan qədim yaşayış
məskənlərindən
sayılan
Xocavənd rayonunda ehtiyatları
2034 min m3 olan və üzlük daşı istehsalına yararlı Ediş qabbro; ehtiyatları 989
min ton olan, əhəng istehsalına yararlı
Xocavənd əhəngdaşı; proqnoz ehtiyatları 90,33 min m3/gün olan yeraltı şirin su yataqları var. Çayları (Xonaşençay, Köndələnçay, Qozluçay, Quruçay,
Çaxmaqçay, Alıçay, Atautçay, Binəçay
və s.) Kür-Araz hövzələrinə aiddir.
Xocavənd rayonunda Qırmızı bazar
qəsəbəsində diametri 600 sm, hündür-

lüyü 25 m olan 1 ədəd 1000 il və diametri 600 sm, hündürlüyü 25 m olan 1
ədəd 2000 il yaşlı Şərq çinarları təbiət
abidəsi kimi qorunurdu. Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində Respublikanın “Qırmızı kitab”ına düşmüş 0,5
ha III dövrün relikt növü olan, orta diametri 24 sm, hündürlüyü 12 m, yaşı 100
illik azat ağacları da mühafizə edilirdi.
Sahəsi 1428 kvadrat kilometr
olan Xocavənd rayonu illərlə erməni
təcavüzünə məruz qalıb. Qədim
yaşayış
məskənlərindən
sayılan
Xocavəndin ərazisi təbii sərvətlərlə –
tikinti materialları və faydalı qazıntılarla, meşə zolaqları və şirin su ehtiyatları ilə zəngindir. Erməni işğalı
nəticəsində rayonun azərbaycanlılar
yaşayan 10 kəndində 1723 yaşayış evi,
47 sənaye, 144 kənd təsərrüfatı obyekti viran edilib. Erməni vandalları tərəfindən 17 təhsil və 32 səhiyyə
müəssisəsi, 59 mədəniyyət obyekti dağıdılıb. 28 il öncə Xocəvənd 13-ü qadın və 13-ü uşaq olmaqla, 145 şəhid
verib. İllər öncə bu insanlar yurdlarından didərgin salınsalar da, bu gün
xocəvəndlilər hamı kimi ümidlidir.
Çünki torpaqlarının azadlığı uğrunda
vuruşan güclü ordusu var və bu ordunun parlaq tarixi qələbələri davam edir.
2020-ci ildə 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 34 kəndi işğaldan azad edilmiş, 10 noyabr 2020ci il tarixində imzalanmış atəşkəs
müqaviləsinə
əsasən,
Xocavənd
tamamilə Azərbaycana qaytarılmışdır.
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Ədəbiyyat
Heydər Əliyev və müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası: Azərbaycanın
müstəqilliyinin bərpasının
20-ci ildönümünə ithaf olunur / Tərt. Q.Əliyeva,
G.Hacızadə; red. və ön sözün müəl. S.C.Həsənova. –
Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı,
2011. – 301 s.; Abdullayev, F.
Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Məhkəməsi qanunçuluğun müdafiəsində mühüm rol oynayır /F.Abdullayev
// Xalq qəzeti. – 2019. –12
iyul. – S. 1; 3; Cəfərli, R.
Azərbaycan Qarabağda konstitusion hüquqlarını bərpa
etdi: Bu Qələbə Əsas Qanunumuzun qəbulunun 25ci ildönümünə böyük töhfə
oldu: 12 noyabr Konstitusiya Günüdür /Rəşad Cəfərli //
Azərbaycan. – 2020. – 12 noyabr. – S.1;5; Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 25 illiyi qeyd olunub //
Azərbaycan. – 2020. – 13 noyabr. – S.7
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Konstitusiya Günü
1996
12 noyabr – Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya
Günüdür.
Müstəqil Azərbaycanın ulu öndər
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan ilk Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilmiş ümumxalq
səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul
edilib. Dövlətin Əsas Qanunu 1995ci il noyabrın 27-də qüvvəyə minib.
1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya müstəqil Azərbaycanın ilk, ümumilikdə
isə ölkəmizin tarixində dördüncü Konstitusiyasıdır. Azərbaycanın Konstitusiya quruluşunun tarixi SSRİ dövrünə təsadüf edir.
Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1921-ci
ilin mayın 19-da, SSRİ Konstitusiyasına
uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası isə 1925ci il martın 14-də qəbul olunmuşdu. 1978-ci
ilin aprelin 21-də qəbul edilmiş son Konstitusiya da, əvvəlki konstitusiyalar kimi,
SSRİ Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmışdı.
Keçmiş sovet konstitusiyalarından
fərqli olaraq, müstəqil Azərbaycanın
Konstitusiyası insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin olunmasını dövlətin ali məqsədi kimi bəyan etdi.
Hakimiyyət bölgüsünün əsas prinsiplərini
müəyyənləşdirdi. İnsan və vətəndaş hüquqlarının, azadlıqlarının müdafiəsini qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti
orqanları üzərinə ümdə vəzifə olaraq qoydu. Təsadüfi deyil ki, şəxsiyyətin toxunulmazlığı, insan həyat və sağlamlığının qorunması, layiqli həyat səviyyəsinin təmin
olunması, humanizm və insanpərvərlik
prinsipləri Azərbaycan Konstitusiyasının
başlıca mahiyyətini təşkil edir. 5 bölmə,
12 fəsil, 158 maddədən ibarət Konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarına geniş yer verilməsi ölkəmizin demokratiya ideallarına sadiqliyinin göstəricisidir.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesinə hüquqi baza yaratdı və onun inkişafına güclü təkan verdi. Konstitusiya
qəbul edilən gün - noyabrın 12-də respub-

lika parlamentinə ilk dəfə çoxpartiyalı sistem əsasında demokratik seçkilər də keçirildi. İlk Konstitusiyanın milli dövlətçilik
tarixində müstəsna əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, 1996-cı il 1 noyabr tarixli Fərmana
əsasən hər il noyabrın 12-si Konstitusiya Günü kimi qeyd edilməyə başlandı.
Ötən 27 ildə ölkəmizin sürətli inkişafı
nəticəsində yeni dövrün tələblərinin yaratdığı zərurətlə əlaqədar Azərbaycan Konstitusiyasına bir neçə dəfə əhəmiyyətli
dəyişikliklər və əlavələr edilib. 2002ci il avqustun 24-də referendum yolu ilə
Konstitusiyanın 24 maddəsində 29, 2009cu il martın 18-də isə 25 maddəyə 30dan artıq əlavə və dəyişiklik olunub. Bu
dəyişikliklər Azərbaycan dövlətinin sosialiqtisadi bazasının daha da güclənməsindən,
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına daha
etibarlı təminat verilməsindən, sosial
dövlət prinsiplərini təsbit etmək imkanlarının daha da genişlənməsindən irəli gəlirdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2016cı il sentyabrın 26-da keçirilmiş referendumla Konstitusiyaya üçüncü dəfə
əlavələr və dəyişikliklər edilib. Konstitusiyanın 29 maddəsinə edilən 41 əlavə
və dəyişiklik müxtəlif sahələri əhatə
etməklə, ali dövlət hakimiyyəti, məhkəmə
hakimiyyəti orqanlarının və bələdiyyələrin
işinin təkmilləşdirilməsinə, insan hüquqları və azadlıqlarının daha səmərəli
təmin edilməsinə, hüquq və azadlıqların müdafiəsində dövlət və bələdiyyələrin
məsuliyyətinin artırılmasına yönəlib.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına edilən əlavə və
dəyişikliklər nəticəsində Əsas Qanunumuz daha da təkmilləşdirilərək yeni
dövrün
tələblərinə
uyğunlaşdırılıb.
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Ədəbiyyat
Əhmədova, F. Dünyanı
qəlbi ilə görənlər: 13 noyabr
Beynəlxalq Gözdən Əlillər
Günüdür / F.Əhmədova //
Azərbaycan. – 2018. – 13 noyabr. – S. 6; Musayeva, Y.
Gözdən əlilliyi olan şəxslərin
sosial müdafiəsi gücləndirilir /
Y.Musayeva // Azərbaycan. –
2019. – 13 noyabr. – S. 10;
Nərimanoğlu, M. Sönməyən
həyat eşqi...: Onlar görürlər:
könüllərinin, duyğularının, hisslərinin həssaslıqları
ilə / M.Nərimanoğlu //
Azərbaycan. – 2019. – 13 noyabr. – S. 10.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
noyabr/683199.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/azerbaycan/2019/
noyabr/683202.htm

Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
qərarı ilə gözdən əlillik və zəif görmə
problemlərinə diqqəti cəlb etmək
məqsədilə yaradılmışdır. Əlillər üçün
məhz 13 noyabr tarixinin ayrılmasının isə özünəməxsus tarixi səbəbləri
var. Belə ki, bu tarix fransız pedaqoqu Valentin Qayuinin doğulduğu tarixdir. 1745-ci ilin 13 noyabrında anadan
olan Valentin dünyada ilk dəfə öz hesabına gözdən əlillər üçün qabartmalı şriftlər yaratmışdır. XVIII əsrə qədər
dünyada korlar üçün təhsil müəssisəsi
yox idi. Valentin Qayui ilk dəfə Fransada gözü dünya işığından məhrum
olanların təhsili üçün xüsusi üsul yaratmışdır. O, 1784-cü ildə dünyada ilk
dəfə Parisdə hökumətin və xeyriyyə
cəmiyyətlərinin köməyi olmadan öz
evində şəxsi vəsaiti hesabına kor uşaqlar
üçün “işləyən korların emalatxanası”nı
açmışdır. İlk dəfə həmin məktəbə
kimsəsiz uşaqlar qəbul edilmişdir.
Valentin Qayui kor uşaqlarının təlim
və tərbiyəsinə elmi cəhətdən yanaşmışdır. Onun işləyib hazırladığı “unsial”
adlanan xüsusi qabarıq şriftin köməyi
ilə kor uşaqlara oxu öyrətmək və onlar üçün kitablar çap etmək mümkün
olmuşdur. Gözdən əlil uşaqlar həmin
şriftlərlə mətn yığmaq bacarığına da
yiyələniblər. Bundan başqa, Valentin Qayui gözdən əlillər üçün cihazlar,
qabarıq aşkar dərsliklərin, coğrafiya
xəritələri və qlobusların istehsalı üçün
matrislər qurmuşdur. Gözdən əlillər

üçün kitabların yaradılması ideyası da
ona məxsusdur. Özünün ciddi maddi
çətinlik çəkməsinə baxmayaraq, Valentin Qayui mətbəə yaradaraq qabarıqxətti şriftlə gözdən əlillər üçün ilk kitablar çap etmişdir. 1829-cu ildə isə Paris
Milli İnstitutunun şagirdi Lui Brayl kor
uşaqlar üçün nöqtə-relyef şriftinin universal sistemini hazırlamış və həmin
sistem bütün dünyada yayılmışdır.
Hazırda dünyada təxminən 124
milyondan çox gözdən əlil yaşayır.
Azərbaycanda gözdən əlillərin ictimai birliyi 1929-cu ildən, Gözdən
Əlillər Cəmiyyəti isə 2002-ci ildən
fəaliyyət göstərir. Noyabr ayının 13də Azərbaycanda cəmiyyətin diqqətini
görmə qabiliyyətini itirənlərə cəlb
etmək üçün müxtəlif tədbirlər keçirilir.
2007-ci il dekabrın 9-da BMT-nin inkişaf Proqramı ilə Heydər Əliyev Fondu
arasında görmə qabiliyyətini itirənlər
və zəif görənlər üçün informasiya
rabitə texnologiyalarına çıxışı təmin
edən razılaşma sənədi imzalanmışdır.
Hazırda Azərbaycanda 8963 nəfər
1-ci dərəcə, 4426 nəfər 2-ci və 2126
nəfər isə 3-cü dərəcə gözdən əlilliyi
olan şəxslər var. Onlar digər həssas
qrupdan olan şəxslər kimi, dövlətin
sosial təminatı ilə əhatə olunublar.
15 aprel 2019-cu il tarixli fərmanla
I qrup gözdən əlilliyi olanlara qulluq edənlər üçün aprelin 1-dən Prezidentin aylıq təqaüdü də təsis edilib.
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Ədəbiyyat
Həsənov, R.Tarixi mirasın tolerantlıq dərsləri / R.Həsənov
// Xalq qəzeti. – 2019. – 16
noyabr. – S. 7; Musayeva, Y.
Bütün dinlərin harmoniyası
Azərbaycandadır: 16 noyabr
Beynəlxalq Tolerantlıq
Günüdür / Y.Musayeva //
Azərbaycan. – 2019. – 16 noyabr. – S. 7; Novruzov, R.
Azərbaycanda dini tolerantlıq
və multikulturalizm dəyərləri:
16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günüdür / R.Novruzov
// Xalq qəzeti. – 2019. – 16
noyabr. – S. 7.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2019/
noyabr/683953.htm
http://www.anl.az/down/
meqale/xalqqazeti/2019/
noyabr/683959.htm
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Beynəlxalq Tolerantlıq Günü
1995
16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günüdür. Beynəlxalq Tolerantlıq
Günü 1995-ci ildə YUNESKO-nun
50 illiyi münasibətilə təsis edilmişdir.
Bu günün təsis edilməsində məqsəd
qurumun da nizamnaməsində qeyd
olunduğu kimi, dünyada hamını
birbirinə dözümlülük nümayiş etdirərək
mehriban qonşular kimi yaşamağa çağırışdır. Sivilizasiyaların qovuşduğu,
şərq və qərb mədəniyyətlərinin çuğlaşdığı Azərbaycanda daim müxtəlifliyə,
fərqliliyə hörmət, dinindən, dilindən,
irqindən asılı olmayaraq bütün insanlara eyni isti münasibət, eyni rəğbət
olub. Bu, özünü xalqımızın əsrlərdən
gələn ədəbiyyat nümunələrində, bədii
və fəlsəfi fikir tarixində də göstərir.
Azərbaycan indi bütün dünyada
həm də tolerantlıq örnəyi kimi tanınır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizdə
tolerantlığın qorunub saxlanılması
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər
Azərbaycanı müxtəlif milli və mədəni
dəyərlərin qovuşma müstəvisinə çevirib. Azərbaycan indi dünyanın nadir ölkələrindəndir ki, burada bütün
millətlər, bütün xalqlar, bütün dinlərin
nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır.
Bu müdrik addım indi də Ulu Öndərin
siyasətinin məntiqi davamı olaraq ölkə
prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətə öz töhfələrini verir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə
2016-cı ilin Azərbaycanda “Multikulturalizm ili” elan edilməsi ölkəmizdəki
bütün xalqların qədimdən multikultural
ənənələrin hakim olduğu mühitdə mehriban yaşadığını bir daha sübut edir.
Ölkəmizdə dini və milli dözümlü-

lük, tolerantlıq yüksək səviyyədədir.
Prezident İlham Əliyevin dindarlarla
keçirdiyi görüşlər, Ramazan bayramlarında ənənəvi olaraq din xadimləri
ilə iftar süfrələrində birgə iştirakı və
bu mərasimlərə Azərbaycanda mövcud
digər dini icmaların nümayəndələrinin
də qatılması ölkədə tolerant düşüncənin
artıq tam bərqərar olduğunun göstərir.
Prezident dindarlarla görüşlərində islam dininə elmi yanaşmanı, islam elminin və fəlsəfəsinin öyrənilməsini
mühüm şərt kimi səciyyələndirir. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən
“Dinlərarası dialoq: qarşılıqlı anlaşmadan birgə əməkdaşlığa doğru”
beynəlxalq konfransda da bir daha bəyan
edib ki, dünyada sülhün, əminamanlığın
təmin edilməsi, asayişin qorunması üçün mütləq dinlərarası münasibət,
dinlərarası dialoq gücləndirilməlidir.
Dövlətin gücünü əhalinin çoxmillətli
olmasında,
müxtəlif
dinlərin,
mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların
birgəyaşayışında görən Azərbaycan
prezidenti bütün dünyaya göstərir ki,
tolerantlıq Azərbaycan xalqının ruhundadır. Beynəlxalq Tolerantlıq Günü
ərəfəsində bütün ölkə ərazisində aparılan sistemli maarifləndirici tədbirlər
müxtəlif təbəqələrə mənsub insanları, ayrı-ayrı xalqların nümayəndələrini,
Azərbaycanda yayılan bütün dinlərin
daşıyıcılarını azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında bir daha sıx birləşdirir.
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Ədəbiyyat
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Milli Dirçəliş
Günü münasibətilə xalqımızı təbrik edib// Azərbaycan.
– 2019. – 19 noyabr. – S. 1;
Xalq qəzeti. – 2019. – 19 noyabr. – S. 1; Cəfərli, R. Tarixin ən güclü Azərbaycanı: 17
noyabr Milli Dirçəliş Günüdür
/ R.Cəfərli // Azərbaycan. –
2018. – 17 noyabr. – S. 1; 9;
Первый вицепрезидент
Мехрибан Алиева
поздравила
азербайджанский народ
с Днем национального
возрождения // Бакинский
рабочий. – 2019. – 19
ноября. – С. 1.

İnternetdə
http://www.anl.az/down/
meqale/bakrabochiy/2019/
noyabr/684430.htm

Milli Dirçəliş Günü
1992
17 Noyabr – Milli Dirçəliş Günüdür. Azərbaycan xalqı keşməkeşli,
mübarizələrlə dolu tarixi yol keçərək
azadlıq, müstəqillik, dirçəliş yoluna
qovuşa bilmişdir. Qeyd etdiyimiz Milli
Dirçəliş Günü də, məhz xalqın istəklərini
reallaşdırmaq məqsədindən güc almış,
bu gün xalqın ona edilən ədalətsizliyə
qarşı
yumruq
kimi
birləşmək
qüdrətində olduğunu sübut etmişdir.
Sovet
rəhbərliyinin
Qarabağ
məsələsi ətrafında apardığı antiAzərbaycan
siyasəti
nəticəsində
XX əsrin 80-ci illərinin sonunda
Azərbaycanda antisovet xalq hərəkatı
təşəkkül tapdı və 17 noyabr 1988ci ildə Bakının əsas meydanı sayılan
Azadlıq meydanında Azərbaycan xalqının uzunmüddətli mitinqləri başladı. Qeyd edək ki, Ermənistanda və Qarabağın dağlıq hissəsində Azərbaycan
xalqına qarşı yönəldilmiş soyqırımı sovet ordusu tərəfindən dəstəklənirdi. O
zamankı SSRİ rəhbərliyi məkrli qonşularımız ermənilərlə əlbir olub Dağlıq Qarabağı işğal edərək Ermənistanın
nəzarətinə verməsi istiqamətində atdığı addımlar xalqın səbir kasasını daşırmışdı. Xalqımız imperiya buxovlarından, əsarət zəncirindən azad
olmaq istəyirdi. Azərbaycanda meydan hərəkatı geniş vüsət aldı. Bu milli
hərəkat xalqın dirçəlişidir. Xalq hərəkatı
təkcə Bakıda deyil, Naxçıvan, Gəncə
və Lənkəranda da kütləvi xarakter aldı.
Respublikamızın bütün şəhər və rayonlarını bürümüş qüdrətli xalq hərəkatı
kommunist rejimini Azərbaycandan
süpürüb atmaq təhlükəsi yaratmışdı.
Bundan qorxuya düşən imperi-

ya başçıları noyabrın 24-dən 25-nə
keçən gecə Bakıya qoşun yeritdilər.
Komendant saatı tətbiq olundu. Lakin
xalq geri çəkilmədi. Sovet rejimindən
Ermənistanda və Qarabağın dağlıq
hissəsində erməni separatçılığına və
terrorizminə son qoymaq, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü təmin etmək,
sərvətlərimizin talan edilməsini dayandırmaq kimi tələblərlə başlamış “Meydan hərəkatı” tezliklə Azərbaycanı
müstəqilliyə çağıran şüarlara keçdi. Azərbaycanda bu hadisələr milliazadlıq hərəkatı kimi qiymətləndirilir
və respublikamızın istiqlaliyyət qazanmasında əsas amil sayılır. Dekabrın 4-dək 18 gün aramsız davam edən
aksiyalara 1 milyonadək insan toplaşmışdı. Bu, keçmiş Sovet İttifaqında
ən genişmiqyaslı kütləvi çıxışlar idi.
1988-ci ilin 17 noyabrında başlanan
kütləvi çıxışlar Azərbaycanın tarixinə
milli dirçəliş aksiyaları kimi düşdü.
17 noyabr bir daha göstərdi ki, bütün ciddi-cəhdlərə baxmayaraq, azad
yaşamaq üçün xəlq olunmuş milləti
müstəmləkə boyunduruğu altında saxlamaq qeyri-mümkündür. Zəngin tarixə
malik xalqımız artıq neçə ildir ki, Milli Dirçəliş Gününü bayram kimi qeyd
edir və bu günün qeyd olunması bütün
Azərbaycan xalqının mənəvi haqqıdır.
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Ədəbiyyat
Qasımzadə, X. Qarakənd
səmasında qırılan ömür /
X.Qasımzadə // Ədalət. –
2019. – 21 noyabr.– S. 5;
Qurbanlı, R. “O gecə yuxumu qarışdırmışdım”: “Hələ də
nə baş verdiyini anlaya bilmirdim, şok vəziyyətində idim”
/ R.Qurbanlı // Üç nöqtə. –
2019. – 21 noyabr. – S. 7;
Abdullayeva, S. Qarakənd
faciəsi: erməni məkrinin daha
bir qanlı “əsəri” /Sevinc Abdullayeva //İki sahil. – 2019. –
20 noyabr. – S. 12.
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Qarakənd faciəsi
1991
Qarakənd faciəsi və ya 20 noyabr
faciəsi – 1991-ci ildə Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin yaxınlığında, Ağdam rayonunun Mərzili kəndi
ərazisində hərbi vertolyotun erməni
quldurları tərəfindən vurulduğu gündür. Qarakənd üzərində üç yüz metr
yüksəklikdə uçan Mİ-8 N72 vertolyotu 1991-ci il noyabrın 20-də saat 14:42
radələrində vurulmuşdu. Faciə haqqında ilkin məlumat Prezident Aparatına saat 19:55-də çatmış, lakin nə
qədər maraqlı olsa da bu faciə haqqında xəbər Xankəndindən erməni dilində
yayımlanan “Vətən və vətəndaş” verlişinin xəbərlər bölümündə, saat 15:30də yayımlanmışdı. Həmin gün bu
məlumatı saat 16:15-də Tehran radiosu,
17:00-da Moskva radiosu açıqlamışdı.
1991-ci il noyabr ayının 20-də
Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi
yaxınlığında Mİ-8 N72 hərbi helikopterinin erməni silahlıları tərəfindən
atəşə tutulması nəticəsində heyət və
sərnişinlər – Azərbaycanın görkəmli
dövlət və hökumət nümayəndələri,
Rusiya və Qazaxıstandan olan
müşahidəçilər – dövlət katibi Tofiq Kazım oğlu İsmayılov, Baş prokuror İsmət İsmayıl oğlu Qayıbov,
dövlət müşaviri Məhəmməd Nəbi
oğlu Əsədov, Baş nazirin müavini Zülfi Saleh oğlu Hacıyev, deputatlar Vaqif Cəfər oğlu Cəfərov və Vəli Hüseyn
oğlu Məmmədov, Prezidentin İcra
Aparatının şöbə müdiri Osman Hüseyn
oğlu Mirzəyev, nazir müavini Qurban
Hüseyn oğlu Namazəliyev, DQMVnin prokuroru İqor Aleksandroviç
Plavski, DQMV Daxili İşlər İdarəsinin
rəisi Vladimir Vladimiroviç Kovalyov,
Dağlıq Qarabağ üzrə milli təhlükəsizlik
şöbəsinin rəisi Sergey Semyonoviç
İvanov, fövqəladə vəziyyət rayonunun komendantı Nikolay Vladimiroviç Jinkin, Qazaxıstan daxili işlər nazirinin müavini Sanlal Dasumoviç

Serikov, milis general-mayoru Mixail Dmitriyeviç Lukaşov, polkovnikleytenant Oleq Nikoloyeviç Koçerev, dövlət katibinin köməkçisi
Rafiq Məmməd oğlu Məmmədov, telejurnalist Alı Mustafa oğlu Mustafayev, AzTV-nin işıqçısı Arif İsmayıl oğlu Hüseynzadə, video-operator
Fəxrəddin İbrahim oğlu Şahbazov,
vertolyot heyətinin komandiri Vyaçeslav Vladimiroviç Kotov, heyət üzvləri
Gennadi Vladimiroviç Domov, Dmitri Borisoviç Yarovenko həlak olmuşlar.
Əvvəlcə rəsmi olaraq helikopterin
dumana düşərək qayaya çırpılması ehtimalı irəli sürülsə də, bir neçə gündən sonra onun vurulması faktı təsdiqlənmişdir.
Üstündən 30 il keçməsinə baxmayaraq, hadisə ilə bağlı bir sıra qaranlıq məqamlara bu günə qədər aydınlıq
gətirilməmişdir. Məsələn, nə üçün bu
qədər dövlət rəsmisi eyni zamanda bir
helikopterdə toplanmışdır? Nə üçün döyüş zonasında mühafizə üçün onu hərbi
helikopter müşayiət etməmişdir? Uçuşun dəqiq marşrutunu ermənilər haradan bilmişdir? Yeri gəlmişkən, həmin
məlumata yalnız Qarabağda sovet silahlı qüvvələrinin komandanlığı malik
olmuşdu. Helikopterin vurulduğu raketin mənbəyi də məlum deyil. Qarabağda o zaman ən çox istifadə edilən
silah təyyarəvuran zenit raketləri və
eyninövlü “Alazan” raketləri idi. İstilik raketlərindən istifadə edilmirdi.
Aviaqəzalarda bütövlüyünü saxlayan
və zədəsiz qalan qara qutudakı lentin “yanması” da qaranlıq məsələ olaraq qalmışdır. Faktla bağlı 1991-ci ildə
Azərbaycanın Hərbi Qarnizon Prokurorluğu tərəfindən cinayət işi açılmış,
istintaqın aparılması Respublika Prokurorluğuna verilmişdir. Hazırda isə
cinayət işi üzrə istintaq dayandırılmışdır.
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Respublikasının Ağdam rayonunun tarixi /Nazim
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A. A. Bakıxanov adına Tarix
İn-tu. – Bakı: Avropa, 2019.
– 649, [1] s.; Aydınoğlu, T.
Qarabağın qeyrət qapısı bir
güllə atılmadan Azərbaycana
qaytarıldı: Ağdam yenidən
ağ günlərinə qovuşur /
T.Aydınoğlu // Xalq qəzeti. –
2020. – 22 noyabr. – S. 3;
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İnternetdə
https://axar.az/news/
gundem/561940.html

Ağdam rayonu işğaldan azad olundu!
1993-2020
Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaradılıb.
1993-cü il iyulun 23-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Qarabağın mərkəzində yerləşən
Ağdamın böyük hissəsini işğal etdi. Birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı işğal edilən rayonlar arasında əhalinin sayına görə Ağdam
ən böyük rayon idi. İşğaldan əvvəl Ağdam
rayonunda 143 min insan yaşayırdı. Hazırda Ağdam rayon sakinlərinin sayı 204 mindir.
Ərazisi 1 094 km2 olan Ağdamın 846,8
2
km -i, yəni 77,4%-i, bir şəhər və 80 kəndi
ermənilərin əlinə keçdi, o vaxta qədər Ağdamın 1 şəhər, 124 kəndi vardı. Bu işğal rayona
13 milyard 135 milyon ABŞ dolları məbləğində
ziyan vurub. Ağdamlılar həm Birinci, həm də
İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına
vuruşmuşlar, çoxlu şəhidlər vermişlər. Rayonun Azərbaycan dövlətinin ərazilərində son
illər ərzində böyük quruculuq, abadlıq işləri
aparılmışdı. Cənab Prezidentin göstərişilə Ağdam rayonunun mərkəzinə çevirilmiş Quzanlı
qəsəbəsində sosial obyektlər, infrastruktur və
sənaye müəssisələri, insanlar üçün iş yerləri yaradılmış, infrastruktur layihələri icra olunmuş,
böyük Olimpiya İdman Kompleksi, xəstəxana,
məktəblər, Muğam Mərkəzi inşa edilmişdi.
2010-cu ilin noyabr ayında erməni separatçıları Ağdamın adını dəyişərək “Akna“ qoymuş və rayonun işğal edilmiş ərazilərində 360
nəfər qanunsuz olaraq daimi məskunlaşmışdır.
Ağdam ağır yeyinti və yüngül sənayeyə,
inkişaf etmiş kənd təsərrüfatına malik bir rayondur. Rayonda dəzgah avadanlıqları, arekosmik və rabitə cihazları, metiz – furnitur, traktor və avtomobil təmiri, asfalt,
konserv, yağ – pendir, barama toxumu, pambıq, şərab və mexanikləşdirilmiş çörək zavodları, xalça fabriki, taxıl məhsulları, tikinti materialları və ət kombinatları, iki dəmir
yolu vağzalı və aeroport, Ü.Hacıbəyli adına musiqi texnikumu, Ə.Haqverdiyev adına Ağdam Dövlət Dram Teatrı və s. sosial və
mədəniyyət obyektləri fəaliyyət göstərirdi.
Ağdam
Azərbaycan
elminə
və
mədəniyyətinə yüzlərlə görkəmli şəxsiyyətlər
bəxş etmişdir. Ağdam ərazisində qədim tarixə
malik olan çoxlu memarlıq və incəsənət
abidələri var. Ermənilər Ağdamda olan evləri
dağıtmaqla yanaşı, onun daşlarını da söküb
aparmışlar. Mədəni abidələri talan edərək bütün infrastrukturu məhv edilmiş, Çörək Muzeyi, Tarix Ölkəşünaslıq Muzeyi, tarzən Qur-

ban Pirimovun Xatirə Muzeyi və Ağdam Şəkil
Qalereyası, Xaçındərbənd kəndindəki 1314-cü
ildə tikilmiş Qutlu Sarı Musa oğlu Künbəzi,
Kəngərli kəndindəki XIV əsrə aid Türbə və
Daş abidələr, Papravənd kəndində XVIII
əsrə aid gümbəz və məscid, Ağdamda İmarət
deyilən yerdə XVIII əsrə aid abidələr, Xan
qızı Xurşidbanu Natəvanın və onun oğlunun
türbələri, Şahbulaq ərazisində Şahbulaq qalası və Karvansara vəhşicəsinə dağıdılmışdır.
2020-ci ildə Azərbaycan Ordusu misli görünməmiş hücum əməliyyatları ilə sentyabrın 27-dən sonrakı 44 gündə Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonları və Şuşa
şəhərinin, Suqovuşan və Hadrut qəsəbələrini,
300-dək digər yaşayış məntəqəsini və bir
sıra önəmli yüksəklikləri sürətlə təcavüzkar
Ermənistanın işğalından azad etməklə azğın düşməni diz çökdürdü. 27 ildən bəri
Azərbaycanın haqlı tələblərinə, BMT-nin 4
qətnaməsinə məhəl qoymayan işğalçı ölkənin
sərsəm hərbi-siyasi rəhbərliyi bu son sarsıdıcı zərbədən sonra yerdə qalan 3 rayonumuzu
müqavimətsiz geri qaytarmağa məcbur edildi. Onlardan biri – Qarabağın qeyrət qapısı sayılan Ağdam noyabrın 20-də Ali Baş Komandan İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, bir
güllə atılmadan Azərbaycana təslim edildi.
Hazırda işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunun yenidənqurma, bərpa dövrü başlayıb. May ayının 28-i 2021-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə Ağdam şəhərində
inşa olunacaq ilk yaşayış binasının, 140 illik tarixə malik 1 saylı məktəbin, 200 hektara yaxın ərazisi olan Ağdam Sənaye Parkının,
Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun təməli qoyulmuş və bu tarixi gündə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda ilk olaraq Ağdam şəhərinin
Baş planı təsdiq edilmişdir. Baş Plana əsasən
ilkin olaraq şəhər sakinləri və qonaqları üçün
125 hektarlıq böyük meşə parkının salınması, süni göllərin, kanalların, körpülərin yaradılması, Bərdə-Ağdam dəmir yolunun və
dəmir yolu vağzalının tikintisi nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə bütün Qarabağ zonası “yaşıl enerji” zonası olacaq və bütün şəhərlər
“ağıllı şəhər” konsepsiyası əsasında qurulacaqdır. Eyni zamanda Ağdamda İşğal muzeyi və Zəfər muzeyi də yaradılacaqdır.
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Kəlbəcər rayonu işğaldan azad olundu!
1993-2020

Kəlbəcər rayonu Qərbdə Ermənistan Respublikası, şimalda Daşkəsən, Xanlar (Göygöl), Goranboy, şimalişərqdə Tərtər, şərqdə Ağdam, Xocalı, cənubda Laçın rayonları ilə həmsərhəddir. Sahəsi 3054 kv.km olan rayonda
bir şəhər, bir şəhər tipli qəsəbə (İstisu), 145 kənd vardır.
Ağdərə rayonunun 20-yə qədər kəndi də Kəlbəcər inzibati bölgüsünə daxildir. Mərkəzi Kəlbəcər şəhəridir. 8 avqust 1930-cu ildə inzibati rayon statusu almışdır. Kəlbəcər
rayonunun əhalisinin sayı 85,5 min (01.04.2013) nəfərdir.
Əhalisinin 98 % azərbaycanlılar, 2% ruslar, İrandan gəlmə
kürdlər və b. millətlər təşkil edir. “Kəlbəcər” toponiminin
mənşəyi qədim türk dilində “çay üstündə qala” deməkdir.
Kevli “çayın üstü”, çer/car “qala” mənasını verir. Yaşayış məntəqəsinin yerləşdiyi qayada Tərtərçay çayı boyunca cərgə ilə düzülmüş qədim süni mağaralar mövcuddur.
Kəlbəcər şəhəri Bakıdan təxminən 450 km qərbdə, Bərdə
- İstisu (Kəlbəcər) avtomobil yolunun kənarında, Tərtər
(çay) çayı sahilində, sıldırım qayalıqlar üzərində yerləşir.
30 000-dən artıq bulağı olan rayonu təbiətin muzeyidir. Rayon ərazisində 4 mindən artıq bitki növü bitir ki, bunlardan da 200-ü dərman bitkisidir. Zəngin meşələr diyarı olan
Kəlbəcərdə yüzlərlə mineral bulaqlar, o cümlədən məşhur
İstisu var. Kəlbəcər rayonu Vəngli kəndində Gəncəsər monastırı, Xoxanaberd, Xaçın knyaz sarayı, Havaptux monastırı, Bazarkənd kəndində Vaçar yaşayış yeri, Mamakan xatun
kilsəsi, Müqəddəs Stepanos kilsəsi, Kolatağ kəndində Böyük Arran monastırı, Kolatağ monastırı, Dovşanlı kəndində
Harva kilsəsi, Bağlıpəyə kəndində Xudavəng monastırı, Zar
kəndində Müqəddəs Tanrı anası monastırı, Qozlu kəndində
Xatirəvəng monastırı, Vaquas monastırı, Qırmızı monastır, Həsənriz kəndində Akan qalası, Çapar kəndində Qırmızı daş monastırı, Çərəkdar kəndində Çərəkdar monastırı,
Yayıcı kəndində Xilaskar kilsəsi mövcuddur. Kəlbəcər rayonu 2 aprel 1993-cü ildə erməni vandalları tərəfindən işğal olunmuşdu. Rayonun 54 mindən artıq əhalisi məcburi
köçkün düşmüş, 321 nəfər əsir düşmüş və ya girov götürülmüş, 511 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş, 97 məktəb,
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9 uşaq bağçası, 116 kitabxana, 43 klub, 42 mədəniyyət evi,
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 9 xəstəxana, 75 tibbi məntəqə,
23 ambulatoriya, 9 aptek, yüzlərlə inzibati bina, minlərlə
mənzil, 100 min baş qaramal, 500 min baş qoyun-quzu, 100lərlə maşın, texnika və s. talan edilmiş və rayonun milyardlarla manatlıq sərvəti Ermənistana daşınmışdı. Kəlbəcərin
71 000-dən çox əhalisi məcburi köçkün kimi Azərbaycanın
digər yaşayış məntəqələrində məskunlaşmışdı. Dağlıq Qarabağ ərazisindən kənarda yerləşən, 58 min (1993)
nəfər əhalisi olan Kəlbəcər rayonunun Ermənistan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi nəticəsində dinc əhaliyə
vəhşicəsinə divan tutulmuş, yerli əhali min illər boyu yaşadığı ata-baba torpağından qovularaq didərgin salınmışdı. İşğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinin Kəlbəcəri işğal etməsindən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı
qətnamə qəbul edib. Beynəlxalq təşkilatın qətnaməsində bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal
olunan rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunub. Lakin
digər qətnamələr olduğu kimi, bu qətnamə də kağız üzərində
qalıb. Dünyanın yüzlərlə ölkəsinin cəmləşdiyi beynəlxalq
təşkilatın 27 ildir sadəcə kağız üzərində qalan qətnaməsinin
tələblərini Azərbaycan Ordusu cəmi 44 gün ərzində reallaşdırdı. Sentyabrın 27-də növbəti erməni təxribatının qarşısını
alan Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu ərazilərimizi birbirinin
ardınca düşmən tapdağından azad etdi. Digər çıxış yolunun
olmadığını aydın şəkildə başa düşən Ermənistan hakimiyyəti
işğalçı ordusunu Ağdam və Kəlbəcərdən çıxarmağa məcbur
oldu. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan sülh müqaviləsinə
əsasən 25 noyabrda Ermənistan Silahlı Birləşmələri Kəlbəcər
rayonunu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil vermişdir.
Kəlbəcər rayonu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07 iyul 2021-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında” Fərmanının
1.13-cü bəndinə müvafiq olaraq Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil edilmişdir. 22 iyun 2021-ci il tarixində
“Kəlbəcər rayonu ərazisində dövlət sərhədinin mühafizəsi
və müdafiəsinin təşkilinin elektrik enerjisi ilə təchizatı haqqında” və 28 iyul 2021-ci il tarixində “Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yol infrastrukturunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalanmışdır.
Ədəbiyyat
İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın tarixi zəfəri ilə
birdəfəlik həll olunduğunu bəyan etdi: Cəbrayıl bizimdir! Füzuli bizimdir! Zəngilan bizimdir! Qubadlı bizimdir! Ağdam bizimdir! Kəlbəcər bizimdir! Laçın bizimdir! Şuşa bizimdir! Qarabağ bizimdir! QARABAĞ
AZƏRBAYCANDIR! / İlham Əliyev // Azərbaycan. – 2020. – 2 dekabr. –
S. 1; İlham Əliyev xalqa müraciət etdi: Kəlbəcər azad olundu! // Ədalət. –
2020. – 26 noyabr. – S. 2; Musayeva, Y. Erməni vəhşiliyi sərhəd tanımır:
Faşist xislətli vandallar təkcə insanlığa deyil, bütün canlı aləmə, təbiətə
qənim kəsiliblər / Y.Musayeva // Azərbaycan. – 2020. – 20 noyabr. – S. 1;
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Laçın rayonu işğaldan azad olundu! (01.12.2020)
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Anım Günü (12.12.2003)
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü (31.12.1991)
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2022-ci ilin avqust ayında Azərbaycan poeziyasının
görkəmli nümayəndəsi Xurşidbanu Natəvanın anadan olmasının 190 ili tamam olur. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Xurşidbanu Natəvan Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət
varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.
Xan qızının əlyazmaları, şəxsi geyim və əşyaları nadir eksponat
kimi arxiv və müzeylərimizdə saxlanılır. Xurşidbanu Natəvanın Bakıda heykəli, Şuşada büstü, Ağdamda qəbirüstü abidəsi qoyulmuşdur.
2016-cı il fevralın 18-də Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Belçika
Krallığının Vaterlo şəhərində Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılış
mərasimi keçirilib. Abidənin müəllifi heykəltəraş İmran Mehdiyevdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Xurşidbanu Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin, Bülbülün Şuşada güllələnmiş və riyakar niyyətlərlə doğma yerlərindən qoparılıb aparılmış büstlərini
təxminən 30 il ayrılıqdan sonra yenidən öz məkanlarına qovuşdurdu.
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Heydər Əliyev Sarayı
1972

Heydər Əliyev Sarayı – Ümummilli liderin adını daşıyan paytaxtımızın
memarlıq simasında xüsusi yeri olan
möhtəşəm məkan, ölkənin baş səhnəsi,
əsas konsert salonudur.
Bakıda 1960-1970-ci illər arasında
iki dəfə genişekranlı kinoteatr tikilməsi
qərara alınsa da nədənsə inşaat işləri
yarımçıq dayandırılmışdır. Heydər
Əliyev Azərbaycan SSR Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçiləndən sonra kinoteatrın yarımçıq tikintisi ilə maraqlanmış,
onun ləngimə səbəblərini araşdırmaq
üçün xüsusi komissiyanın yaradılmasına göstəriş vermişdir. Tanınmış inşaat mühəndisi olan Əliş Ləmbəranski
tikintiyə rəhbər təyin edilmiş və kinoteatrın möhtəşəm saray olması üçün
layihədə müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. İllərlə ləngiyən sarayın tikintisi məhz Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində iki ilə başa çatmışdır.
1972-ci ilin dekabrın 11-də tikintinin
qabaqcılları iş yoldaşlarının alqışları altında sarayın rəmzi açarını Heydər
Əliyevə təqdim etmişlər. Bu açar ən
qiymətli xatirə əşyası kimi indi də sarayda qorunub saxlanılır.
Heydər Əliyev Sarayı – ilk dəfə
1972-ci il dekabrın 14-də qapılarını tamaşaçıların üzünə açmış, həmin gün bu
möhtəşəm sarayın səhnəsində ilk böyük
– Qala konsert keçirilmişdir. Konsert
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının uvertürası ilə açılmış,

Dövlət Rəqs Ansamblı, “Qaya” vokal kvarteti, SSRİ Xalq artisti Hökümə
Qurbanova, Zeynəb Xanlarova, Lütfiyar İmanov, Aşıq Pənah Pənahov və
bir çox başqa incəsənət ustaları maraqlı proqramla çıxış etmişlər.
35 il sonra saray Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
“Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf
etdirilməsi haqqında” 2007-ci il 19
fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq əsaslı şəkildə qurulmuş, yenidən
öz ənənəsinə sadiq qalaraq maraqlı və
yaddaqalan tədbirlərə “ev sahibliyi”
etmişdir.
Ölkəmizin, paytaxt Bakımızın
rəmzinə çevrilən bu konsert müəssisəsi
özünün gözəlliyi və möhtəşəmliyi
ilə dünyanın seçilən mədəniyyət
məkanlarından birinə çevrilmişdir. İllər
boyu görkəmli incəsənət xadimlərinin
iştirakı ilə mədəni-kütləvi, mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli, respublika miqyaslı, dövlət səviyyəli
ictimai-siyasi tədbirlərin keçirildiyi
bu mədəniyyət ocağı bu gün də böyük
coşğuyla fəalliyyətini davam etdirir.
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Digər tarixi hadisələr
Fövqəladə Hallar Nazirliyi İşçilərinin
Peşə Bayramı Günü
16
2006

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yaradılmasının 10 illiyinə həsr
edilmiş “Fövqəladə hallar və
təhlükəsiz həyat” mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktik konfransın (Bakı, 10 dekabr 2015ci il) materialları / red. heyəti
F. Tağızadə [və b.].– Bakı:
[s.n.], 2016.– [CBS Polygraphic Production], 379, [1] s.
Salayev, B. Xilasedicinin kitabı: [dərs vəsaiti] / B.Salayev,
İ.Babaşov, R.Mustafayev; [ön
söz K. F. Heydərov]; [dizayner
M. Seyidov]; Azərb. Resp-nın
Fövqəladə Hallar Nazirliyi.–
Bakı: [FHN-nin Akademiyası].– 2021.– AFPoliqrAF, 324, [4] s.; Heydərov, K.
Zəfər və qüdrət zirvəsi: Prezident İlham Əliyevin müdrik
uzaqgörənliklə əsasını qoyduğu, daim ali diqqət və qayğısını göstərdiyi Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin dünyada ən yaxşı modellərindən biri
məhz Azərbaycanda yaradılıb / Kəmaləddin Heydərov //
Azərbaycan.– 2021. – 23 dekabr.– S.1; 4.

İnternetdə
https://www.fhn.gov.az/
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Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində əhalinin təbii və texnogen
fəlakətlərdən etibarlı mühafizəsinin təşkili
məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Dahi rəhbərin siyasətini uğurla davam
etdirən Prezident İlham Əliyev 2005-ci il dekabrın 16-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yaradılması haqqında Sərəncam imzalamışdır. Dövlət başçısının 2006-cı il 8 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən isə hər il dekabrın 16-sı
ölkəmizdə FHN işçilərinin peşə bayramı günü
kimi qeyd edilir.
FHN-in yaradılması, bir sıra mühüm
mühafizə və xilasetmə qurumlarının onun
tərkibinə verilməsi, nazirliyin şəxsi heyətinin
sosial vəziyyətinin, o cümlədən mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı sərəncamları, tapşırıq və tövsiyələri, eləcə
də dövlətimizin başçısının FHN-in fəaliyyəti
ilə bağlı bir sıra tədbirlərdə iştirakı bu sahəyə
göstərilən yüksək diqqət və qayğının bariz
nümunəsidir.
Nazirlik fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində
baş verə biləcək fövqəladə hadisələrin vaxtında aşkarlanması, qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması, fövqəladə
hallar sahəsində etibarlı şəbəkənin yaradılması, mülki müdafiə, əhalinin və ərazilərin
təbii və texnogen hallardan, mümkün terror hadisələrindən qorunması, yanğın və
su hövzələrində, sənayedə, dağ-mədən
işlərində, tikintidə və digər sahələrdə əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirmışdir.
FHN üzərinə düşən vəzifələrin operativ və
yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsini təmin
etmək məqsədilə regional mərkəzləri yaradaraq istifadəyə vermişdir.
Nazirliyin bütün qurumlarının texnika parkı dünyada mövcud olan ən müasir
müxtəlif təyinatlı maşın və mexanizmlərlə
zənginləşdirilmiş, Böhran Vəziyyətlərində
İdarəetmə Mərkəzi və 112 - qaynar telefon
xətti yaradılmışdır.
FHN əməkdaşlarının peşə hazırlığının artırılması məqsədilə Azərbaycan Prezidenti-

nin imzaladığı müvafiq Sərəncamla 2008-ci
ildə zəruri maddi-texniki baza ilə təmin edilmiş Akademiya yaradılmışdır.
FHN qısa müddətdə Rusiya, Türkiyə, Fransa, Belarus, Koreya, Almaniya, Rumıniya və
digər ölkələrlə əlaqələri möhkəmləndirmiş,
beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq
əlaqələri qurmuşdur. Eyni zamanda Müdafiə,
Daxili İşlər, Səhiyyə nazirlikləri, Dövlət
Sərhəd Xidməti, habelə digər dövlət qurumları
ilə birgə təlimlər həyata keçirilmişdir.
Vətən müharibəsi dövründə FHN-in bütün strukturları Müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında sıx birləşərək düşmən tərəfindən
ağır artilleriya qurğularından və raketlərdən
atəşə məruz qalan yaşayış məntəqələrinin yanğından mühafizəsində və xilasetmə işlərində
rəşadət göstərmişlər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycan Prezidentinin tapşırığı ilə bir neçə ölkəyə humanitar yardımların çatdırılması əməliyyatlarını
uğurla yerinə yetirməklə yanaşı, İsraildə, Gürcüstanda və başqa ölkələrdə meşə yanğınlarının söndürülməsində də fəal iştirak etmişdir.
Türkiyədə baş verən meşə yanğınları zamanı
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, yola salınan 743 əməkdaş fədakarlıqları
ilə əsl qardaşlıq örnəyi nümayiş etdirmişdir. FHN-in yanğın-xilasetmə qüvvələrinin
bu fədakarlığını yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır. Bu Sərəncama
əsasən, Türkiyədə meşə yanğınlarının
söndürülməsində və fəlakət zonasında zəruri
axtarış-xilasetmə əməliyyatlarının yerinə
yetirilməsində fərqləndiklərinə görə FHN-in
90 əməkdaşı təltif olunmuşdur.
FHN-in həmçinin ötən ilin yay aylarında Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz və Yardımlı rayonlarında baş verən yanğının söndürülməsində
də böyük fədakarlıq və peşəkarlıq göstərməsi
şəxsi heyətin ölkə rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu vəzifələri daha yüksək keyfiyyətlə, operativ və sədaqətlə yerinə yetirməyə hər an hazır və qadir olduğunu deməyə əsas verir.
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95
Cəmil Əlibəyov
illiyi 1927-2014

Ədəbiyyat
Əlibəyov, C. Özümü axtarıram; Qızıl at və torpaq: [povest və roman] / C.Əlibəyov;
red. Z.Cavanşir. – [Təkrar
nəşr]. – Bakı: Elm və həyat,
2006. – 440 s.; Əlibəyov,
C. Zəmanələrlə üz-üzə /
Cəmil Əlibəyov; məsul
red. N.Əlibəyova; rəssam.
C.Əlibəyov. – Bakı: Nurlan,
2008. – 480 s.; Əlibəyov, C.
Bulağa vəfalı...: [Xalq artisti Məhluqə Sadıqova haqqında] / C.Əlibəyov // Qobustan:
Sənət toplusu.– 2016.– №1.–
S.70–71; Əlibəyov, C. Cəmil
Əlibəyov–90: [müəllifin
İmamverdi Əbilova yaradıcılıq məktubu] / C.Əlibəyov
// Ədəbiyyat qəzeti.– 2017.–
2 dekabr.– S.11; Eminov, M.
Bizi yada salırmı?.. : Cəmil
Əlibəyov – 90 // 525-ci
qəzet.– 2017.– 5 dekabr.– S.7.
Mədətoğlu, Ə. Canlı tarix: [yazıçı, publisist,
Əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Əlibəyov haqqında ] / Ə.Mədətoğlu // Ədalət.–
2017.– 5 dekabr.– S.7;
Şəmkirli, M. Bir yazıçı tanıyırdım, Cəmil Əlibəyov adında / M. Şəmkirli // Ədalət.–
2018.– 24 noyabr.– S.10.

Cəmil Ədil (Adil) oğlu Əlibəyov 1927ci il dekabr ayının 5-də Füzuli rayonunun Dədəli kəndində anadan olmuşdur.
İlk təhsilini kəndlərindəki məktəbdə
aldıqdan sonra 1944-cü ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU)
şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmuşdur.
Beşinci kursda oxuyarkən dövlətə qarşı ittihamda günahlandırılaraq, institutdan
xaric edilmişdir. Günahsız olduğu sübut
edildikdən sonra tarix fakültəsinə qəbul edilmiş, 1949-cu ildə təhsilini tamamlamışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1949-cu ildə
“Azərbaycan gəncləri” qəzetində başlamışdır. Ömrünün iyirmi ilini həmin qəzetdə
ədəbi işçi, şöbə müdiri, məsul katib, baş
redaktor kimi məsul vəzifələrdə çalışmışdır. Azərbaycan Komsomolu Mərkəzi
Komitəsi bürosunun üzvü, Gənclərin
Ümumittifaq və Respublika təşkilatlarının
qurultaylarına nümayəndə seçilmişdir.
1970-ci ildə Respublika Radio
və Televiziya Verilişləri Komitəsinə
sədr müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. “Bulaq” radio verilişinə görə
Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür.
C.Əlibəyov 1940-cı ildən 1984-cü
ilədək “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının
direktoru işləmiş, onun rəhbərliyi dövründə
istehsal olunmuş “Dədə Qorqud”, “Babək”,
“Dərviş Parisi partladır”, “Tütək səsi”, “İstintaq”, “Ad günü”, “Qayınana”, “Papaq”
filmləri ümumittifaq, beynəlxalq və respublika mükafatlarına layiq görülmüş və
kinomuzun qızıl fonduna daxil edilmişdir.
1984-1988-ci illərdə Azərbaycan
Dövlət Nəşriyyatında baş redaktor və direktor, 1988-1990-cı illərdə “Kommunist” (“Xalq qəzeti”) qəzetində baş redak-

Yazıçı
tor, 1990-cı ildə “Yazıçı” nəşriyyatında
təsisçi direktor vəzifələrində çalışmışdır.
“Sınaq”, “Mənim analı dünyam”,
“Həyatın özü”, “Dözümlü məhəbbət” romanları, “Qayaların göz yaşı” povesti Moskvada rus dilinə tərcümə olunmuş, “Dünyanın o biri ucu”, “İlk
məhəbbət” romanları və “Özümü axtarıram”, “Anam Arazım mənim” və s.
povestləri, ömrünün son illərində isə
“Zəmanələrlə üz-üzə” adlı irihəcmli bioqrafik əsəri işıq üzü görmüşdür. “Gülüstanda qətl” pyesi Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur.
Cəmil Əlibəyov həm də tərcüməçi
kimi geniş fəaliyyət göstərmiş, Çingiz Aytmatovun “İlk qələm”, “Ana tarla”, “Ağ gəmi” povestlərini, J.Sandın
“İndiana”, S.Solovyovun “Sənin haqqında kitab”, Albert Lixanovun “Həyat
haqqında danışmaq istəyirəm” adlı
əsərlərini dilimizə tərcümə etmişdir.
Ümumiyyətlə, 40-dan çox bədii əsərin
müəllifidir. C.Əlibəyov qələm və fotoaparatı ilə dörd qitənin ölkələrini səyahət
etmiş, ABŞ, Türkiyə, Rusiya (Sibir),
Avstriya, İran və b. ölkələrdən yazdığı səfər oçerkləri maraqla qarşılanmışdır.
C.Əlibəyov yüksək hökumət mükafatlarına – orden, medal, fərmanlara layiq görülmüşdür. Əmək təqaüdçüsü olmuşdur.
Görkəmli yazıçı Cəmil Əlibəyov 2014cü il oktyabr ayının 27-də vəfat etmişdir.
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Milli ədəbiyyat
85
Əhəd Muxtar
illiyi 1937-1998

Ədəbiyyat
Muxtar, Ə. Salam, insanlar!:
şeirlər / Ə. Muxtar; [red. C.
Zeynal]. – Bakı: Yazıçı, 1979.
– 92, [4] s.; Muxtar, Ə. Doğmalıq: şeirlər və poemalar / Ə.
Muxtar. – Bakı: Yazıçı, 1985.
–135, [1] s.; Qönçələr açılır
/Ə.Muxtar. – Bakı: Gənclik,
1983. – 65, [3] s.; Doğmalıq:
şeirlər və poemalar /Ə.Muxtar.
– Bakı: Yazıçı, 1985. – 135,
[1] s.; Muxtar, Ə. Atamı
düşünəndə: şeirlər / Ə.Muxtar
// 525–ci qəzet .–2017.– 17
iyun.– S.23; Yusifli, V. Şair
ömrü:[şair-tərcüməçi Əhəd
Muxtar haqqında ] / V.Yusifli
// Ədalət .–2014.– 30 dekabr.–
S.7; Həsənli, H. Kakalosun şair oğlu: [şair-tərcüməçi
Əhəd Muxtar (Əhədulla
Qənbərov) haqqında] /
H.Həsənli // Ədalət.– 2017.–
25 noyabr.– S.13; Əsgərov, Ə.
Özü də, sözü də unudulmazdır...: [Tələbəlik dostum olan
dəyərli şair, fədakar tərcüməçi,
mərhum Əhəd Muxtar haqqında xatirələr] / Ə.Əsgərov
//525-ci qəzet.– 2020.– 15 aprel.– S.22-23.
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Əhədulla Muxtar oğlu Qənbərov
(Əhəd Muxtar) 1937-ci il dekabr ayının 12-də Astara rayonunun Kakalos kəndində anadan olmuşdur. Onun
elmə, ədəbiyyata, şeirə, bədii yaradıcılığa həvəsi orta məktəb illərində
başlamışdır. Orta məktəbi həmin
kənddə bitirdikdən sonra 1955-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fakültəsinə
qəbul olmuş,1960-cı ildə fərqlənmə
diplomu ilə bitirmişdir. Tələbəlik
illərində müxtəlif dərnəklərin fəal
üzvü olan Ə.Qənbərovun şeirləri dövrü məbuatda 1950-ci illərin sonlarından
Əhəd
Muxtar imzası ilə işıq üzü görməyə başlamışdır.
“Ulduz” jurnalı Əhəd Muxtarın yaradıcılıq taleyində müstəsna rol oynamışdır. Jurnalda ədəbi işçi kimi fəaliyyətə
başlayan Ə. Muxtar sonralar şöbə müdiri (1967-1979), məsul katib (19791998) vəzifələrində çalışmışdır.
İlk kitabı “Şəfəq seli” 1969-cu ildə
çap olunmuşdur. 1977-ci ildə “And iç”,
1979-cu ildə “Salam insanlar!”, 1983cü ildə “Qönçələr açılır”, 1985-ci ildə
“Doğmalıq”,1989-cu ildə “Dünya yaman dünyadı” şeir kitabları işıq üzü görmüşdür. Şair azərbaycan dili ilə yanaşı
talış dilində də şeirlər yazmışdır. 1997–
ci ildə talış dilində yazdığı “Çımı Dıli
Ğısmətiş” adlı kitabı nəşr olunmuşdur.
Əhəd Muxtarın tərcümə sahəsində
də xidmətləri böyük olmuşdur. O, Boleslav Prusun “Firon” romanını, Georgi Markovun “Sibir” romanını (Yasif

Şair, tərcüməçi
Nəsirli ilə birgə), Çingiz Abdullayevin
“Əclafların qanunu” romanını ruscadan, Türkmən yazıçısı Təşli Qurbanovun “Sarı gül” povestini, qırğız, qazax,
türkmən, tatar şairlərinin çox sayda
şeir və poemalarını Azərbaycan dilinə
çevirmişdir. Onun özbək şairlərindən
çevirdiyi şeir və poemaların həcmi
11 min misradan artıqdır. Normurad Nərzullayevin “Məhəbbətdən doğulmuşam” (Gənclik, Bakı, 1979);
Həmid Alimcanın “Sən doğulan gün”
(Yazıçı, 1989) kitablarını tərcümə
etmişdir. Eyni zamanda Özbək
ədəbiyyatının görkəmli simalarından
olan Mir Temir, Şöhrət, Abdulla Aripov, Zülfiyyə, Qafur Qulam, Uyğun,
Şükrulladan da xeyli tərcümələr etmişdir. Əhəd Muxtarın şeirləri Normurad Nərzullayev, Safo Oçil və İxtiyar
Rzanın tərcümələrində Özbəkistanın
“Ulduz”, “Gülüstan”, “Sovet Özbəkistanı”, “Buxara həqiqəti” kimi jurnal və qəzetlərində dərc edilmişdir.
Əhəd Muxtar 1998-ci il may ayının 23-də vəfat etmişdir.
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Milli ədəbiyyat
115
Eynulla Ağayev
illiyi 1907-1978
Eynulla Xankişi oğlu Ağayev 1907ci il dekabr ayının 31-də Bakının Ramana kəndində, neftçi ailəsində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini kənd
məktəbində almış, 1926-cı ildə Sabir adına 23 saylı ikinci dərəcəli
məktəbdə davam etdirmişdir. Suraxanı neft mədənlərində fəhləlik etmişdir.
Hərbi xidmət illərində Nuxa (indiki Şəki) və Dağlıq Qarabağda cinayətkarlara qarşı mübarizədə iştirak etmişdir.
Hələ orta məktəbdə oxuduğu vaxtdan ədəbiyyata güclü meyl göstərmiş,
ilk şeirlərini, məqalə və qeydlərini
“Gənc işçi”, “Kommunist”, “Yeni yol”
qəzeti redaksiyalarına göndərmişdir.
“Balıqçı Kamil” adlı ilk hekayəsi
1928-ci ildə Tiflisdə buraxılan “Qızıl şəfəq” jurnalının 12-ci sayında çap
olunmuşdur. Bundan sonra o, ədəbi
dərnəklərdə müntəzəm iştirak etmiş,
1931-ci ilin noyabrında “Kommunist” qəzetinin Partiya şöbəsinə ədəbi
işçi qəbul olunmuşdur. Eyni zamanda Pedaqoji İnstitutda təhsilini qiyabi
davam etdirmiş, 1935-ci ildə institutu
bitirdikdən sonra “Yeni yol” qəzetinin

Nasir
Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsində müdir, sonra isə məsul katib işləmişdir.
II Dünya müharibəsinin ilk
günlərindən səfərbərliyə alınmışdır.
Kerç döyüşlərində ağır yaralanmış,
müalicədən sonra yenidən ön cəbhəyə
qayıtmışdır. 416-cı Taqanroq diviziyasının tərkibində ağır döyüş yolu keçmiş,
Mozdok, Kuban, Krım, Qərbi Ukrayna,
Polşa, Çexoslovakiya, Macarıstan uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş, ağır yaralanmış, Krakovda hərbi xəstəxanada
müalicədən sonra, 1946-cı ilin martında ordudan tərxis olunmuşdur.
1946-cı ilin mayından “Azərbaycan
pioneri” qəzetinin məsul redaktoru olmuş, bütün yaradıcılığını gənc
nəslin yetişdiriliməsinə həsr etmişdir.
“Qırmızı ulduz”, “Şərəf nişanı”, “Hərbi xidmətə görə”, “Qafqazın müdafiəsinə görə”, “1941-1945ci illər İkinci Dünya müharibəsinin
qələbəsi uğrunda” ordenlərlə və
müxtəlif medallarla təltif olunmuşdur.
Eynulla Ağayev 1978-ci il noyabr
ayının 5-də Bakıda vəfat etmişdir.
Bakı şəhər orta məktəblərindən
biri onun adını daşıyır.

Ədəbiyyat
Teleqram / E.Ağayev.– Bakı: Gənclik,1982.–162, [2] s.
Qırmızı respublika / E.X.Ağayev.– Bakı: Gənclik,1987. –165, [3] s.
Mustafayev, Ə. Uşaq dünyasının qocası: [Yazıçı Eynulla Ağayev haqqında xatirələr] / Ə.Müstafayev // Azərbaycan gəncləri.–1991.–14 may.
Eynulla Ağayev //Əhmədov T. Azərbaycan Yazıçıları (XX–XXI yüzilliklərdə).– Bakı, 2011.– S.212.
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Tofiq Fikrət
illiyi 1867-1915

Ədəbiyyat
Fikrət, T. Seçilmiş əsərləri /
T.Fikrət; [buraxılışa məsul Ə.
Güləliyev]. – [Təkrar nəşr]. –
Bakı: Şərq-Qərb, 2006. –176
s.; Sahil, S. Tofiq Fikrətin bir
şeiri haqqında / S. Səxavət
// Kaspi.–2017.– 26 avqust.–
S.10; Quliyev, E. “Ey Vətən,
ey mübarək Vətən, min yaşa!”:
Türk dünyasının azadlıq şairi – Tofiq Fikrət / E.Quliyev //
Xalq Cəbhəsi.–2018.– 20; 21;
22 noyabr .– S.14; Baykara,
H. XIX–XX əsrin əvvəllərində
ədəbi hərəkat: [bu əsrlərdə
Türk ədəbiyyatının inkişafında Tofiq Fikrətin, Cənab
Səhabəddinin, Faiq Əlinin,
Hüseyn Cahidin və başqalarının rolları haqqında] /
H.Baykara // Xalq Cəbhəsi.–
2018.– 28 sentyabr .– S. 14;
Abdullayeva, T. Məhəmməd
Hadi Tofiq Fikrət və onun
ədəbi irsi haqqında /
T.Abdullayeva // Ulduz.–
2020.– № 3.– S.56-59;
Qasımzadə, Q. Kiçik Asiyada böyük insan: Tofiq Fikrətə:
Şeirlər /Q. Qasımzadə //
Ədəbiyyat qəzeti.– 2020.– 11
iyul.– S.6-7.
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Tofiq Fikrət (Mehmet Tevfik Fikret) 1867-ci il dekabr ayının 24də İstanbulun Kadırqa səmtində
dünyaya gəlmişdir. Orta təhsilini
Mahmudiyyə Rüştiyəsində, sonra da
Qalatasaray Sultaniyəsində almışdır.
1888-ci ildə təhsilini bitirdikdən sonra Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya
dairəsində katib olaraq işə qəbul edilmişdir. Daha sonra müxtəlif yerlərdə
məmur kimi çalışmış, eyni zamanda
Ticarət Məktəbi Alisində xətt və fransız dili müəllimi işləmişdir. 1891-ci ildə
Mirsad dərgisinin təşkil etdiyi şeir yarışmasında birinci olduğu üçün ədəbiyyat
sahəsində diqqəti cəlb etmişdir.
1892-ci ildə Qalatasaray Sultaniyəsinə türk dili müəllimi qəbul edilmiş, 1894-cü ildən Hüseyn Kazım
Kadri (1870-1934) və Əli Əkrəm
Bolayırla
(1867-1937)
birlikdə
“Məlumat” dərgisi (1894-1895) çıxarmağa başlamışlar. Rəcaizadə Əkrəm
onu “Sərvəti-Fünun” dərgisinin sahibi Əhməd İhsan ilə tanış edərək elmi
jurnalı ədəbiyyat jurnalına çevirməyə
razı saldıqdan sonra onlar jurnalın
256-cı nömrəsindən sonra ədəbiyyat
jurnalı kimi dərc etməyə başlamış
(1895), lakin 1900-cü ildə Əhməd İhsanla dərginin idarə edilməsində fikir ayrılıqlarına görə dərgidən ayrılmışdır. 1895-ci ildə dövlət büdcəsi ilə
əlaqədar olaraq əmək haqqının yüzdə
on azaldılmasına etiraz olaraq Qalatasaraydakı vəzifəsindən istefa etmişdir.
1896-cı ildən “Sərvəti-Fünun”

Türk şairi
dərgisində redaktor işləmiş, daha
sonra Amerika müəssisəsi olan Robert Kollecinə Osmanlı-Türk dili
müəllimi kimi dəvət almış və vəfat
edənə qədər burada çalışmışdır. Sultan
Əbdülhəmidin idarəçiliyi dönəmində
T.Fikrət bir dostunun evində II
Əbdülhəmiddən bəhs edən şeirini oxuduqdan sonra həbs edilmiş və
evində aparılan axtarış nəticəsində
həmin şeir əldə edilmədiyi üçün azad
edilmişdir. Lakin bundan sonra bir
bəhanə ilə yenidən həbs edilmişdir.
1901-1905-ci illərdə Rumeli hisarında Robert Kollecinin yamacında
Aşiyan adlı evini tikdirmişdir. Bu gün
həmin ev Tofik Fikrətin ev-muzeyi
kimi fəaliyyət göstərir. Bu illərdə o, hər
kəsdən kənara çəkilərək mübarizə ruhlu əsərlər yaratmışdır. İlk nəşr olunmuş
“Rübabı şikəstə” (Qırıq saz), “Sis”,
“Sabah Olursa”, “Bir Lahza-i Taahhur”
və digər kitabları, əsərləri oxucular
tərəfindən sevilərək oxunmuş və oxunmaqdadır. Azərbaycan mətbuatında ilk
dəfə 1906-cı ildə “Füyuzat” jurnalının
2-ci nömrəsinin 28-30-cu səhifələrində
Tofik Fikrətdən bəhs edən “Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar”
adlı yazı və onun “Köyün məzarlığı”,
“Ramazan sədəqəsi”, “Şəhidlikdə”
adlı
şeirləri
dərc
edilmişdir.
Tofik Fikrət 1915-ci ildə vəfat
etmişdir. 1945-ci ildə evi muzey
kimi təsis edildikdən sonra, 1961ci ildə məzarı oraya köçürülmüşdür.
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Sadıq Şərifzadə
illiyi 1912-1986

Ədəbiyyat
Sadıq Şərifzadə 1912–1986:
[İzomaterial]: rəngkarlıq; Kazım Kazımzadə, 1913-1992:
rəngkarlıq / lay. rəhb. Ç.
Fərzəliyev; mətnin müəl. T.
Əfəndiyev, G. Quliyeva; ing.
dilinə tərc. İ. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova; fotolar Ə. Ağasiyev; baş dizayner
Ə. Abbasbəyli.–[albom] Bakı:
Sərvət [Şərq-Qərb], 2013.–
104 s.; Quliyev, Ə. Rənglərdə
yaşanan ömür: [Əməkdar
incəsənət xadimi, rəssam Sadıq Şərifzadə haqqında] /
Ə.Quliyev // Mədəniyyət.–
2015.– 2 oktyabr.– S. 13;
Əliyev, Z. Əqidəyə “güzgü” tutan portret: [rəssam Sadıq Şərifzadənin İmadəddin
Nəsimiyə həsr etdiyi portreti haqqında] / Z.Əliyev
// Mədəniyyət.– 2019.–
13 fevral.– S.7; Əliyev, Z.
Nəsimi dünyası rənglərin
işığında:[Sadıq Şərifzadənin
Nəsimi kolleksiyaları haqqında] / Z.Əliyev // Mədəniyyət.
az: Xüsusi buraxılış.– 2019.–
Sentyabr–oktyabr.– S.121–
124.

Sadıq Hüseyn oğlu Şərifzadə
1912-ci il dekabr ayının 5-də
Cənubi Azərbaycanın
ən gözəl
şəhərlərindən olan Ərdəbildə anadan
olmuşdur. 1932-ci ildə Azərbaycan
Dövlət
Rəssamlıq
texnikumunu
bitirmiş,1936-cı ildə Kiyev rəssamlıq
institutuna daxil olmuş, məşhur Ukrayna rəssamları Volokdni, Traximenko və Qriqoryevin tələbəsi olmuşdur.
1939-cu ildə Şərifzadə öz xahişi ilə
Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutuna köçürülmüş, 1940-cı ildə institutun 5-ci kursundan Bakıya qayıdıb və yaradıcılıq ilə məşğul olmuşdur.
S.Şərifzadə
1940-1958-ci illər
ərəfəsində “Üzüm yığımı”, “Səttar
xan Fədailərinin Təbrizi müdafiəsi”,
Sosialist Əməyi qəhrəmanı neftçi – Ağa Neymətullanın, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Gəray Əsədovun,
sərkərdə Babəkin, SSRİ Xalq artisti Mirzəağa Əliyevin portreti, “Göygöl”mənzərəsi, “Dənizdə neft buruqları”, “Xətib Təbrizi və Əbülüla
Müərri” və bir sıra xalqın qaynar
həyatını təbliğ edən əsərlər yaradır.
Sadıq Şərifzadə respublikamızda təkcə boyakar rəssam kimi deyil, həm də istedadlı bir teatr rəssamı
kimi tanınmışdır. O, hələ texnikuma girməmişdən əvvəl görkəmli teatr
xadimləridən Abbas Mirzə Şərifzadə,
Kazım Ziya, A. A. Tuqanov və başqaları ilə birlikdə işləmiş və onlardan teatr sənətinin incəliklərini öyrənmişdir.
Şərifzadənin bədii tərtibini verdiyi Abdulla Şaiqin “Fitnə”, Süleyman Rüstəmin “Qaçaq Nəbi”, “Qastello”, Mehdi Hüseynin “Cavanşir”,

Rəssam

Lope de Veqanın “Sevilya ulduzu”, İslam Səfərlinin “Göz həkimi”, İ. İbrahimovun “Kəndçi qızı” Süleyman
Rüstəmin “Qaçaq Nəbi” , Şıxəli Qurbanovun “Əcəb işə düşdük” (1961),
və b. tamaşalarını qeyd etmək olar.
1958-ci ildə rəssam XVI əsrdə yaşamış böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd
Füzulinin obrazını yaradır və bu tabloya görə rəssam respublikanın II
dərəcəli mükafatına layiq görülmüşdür.
1959-cu
ildə
Şərifzadə
öz
əsərlərini
Moskvada
keçirilmiş
Azərbaycan Ədəbiyyat və İncəsənət
ongünlüyündə
nümayiş
etdirmiş
və elə həmin ilin 29 iyulunda ona
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Əməkdar
incəsənət xadimi adı verilmişdir.
Fırça ustası milli, tarixi və ədəbi
mövzulara daha çox üstünlük verərək
“Üzüm yığımı” (1939-1940), “Aşıqların deyişməsi” (1950), “Sevinc” (1973),
“Abşeron bağlarında” (1980), “Bahar
bayramı. Novruz” (1980), “Analıq”
(1980) və başqa əsərlər yaratmışdır.
Tanınmış fırça ustası eyni zamanda
bir çox maraqlı mənzərə əsərləri də yaratmışdır. “Çayda barja. Etüd” (1935),
“Dağ mənzərəsi. Şuşa. Etüd” (1939),
“Şuşada küçə. Etüd” (1939), “Göygöl”
(1948) və başqa əsərləri bu qəbildəndir.
Rəssam 1952-1960-cı illərdə “Kirpi”
jurnalında çalışmış və nəşrin ruhuna uyğun bir çox satirik rəsmlər yaratmışdır.
Sadıq Şərifzadə 1986-cı il yanvarın 2-də Bakıda vəfat etmişdir.
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Abbas Ələsgərov
illiyi 1937-2018

Ədəbiyyat
Ələsgərov, A. Hörmətli oxucular!: [“Memar” jurnalının
ilk sayının işıq üzü görməsi
ilə əlaqədar müəllifin təbriki]
/ A.Ələsgərov // Memar.–
2013.–№1.– S.55; Ələsgərov,
A. Milli memarlığımızın görkəmli nümayəndəsi:
[Ənvər Qasımzadə haqqında ]
/ A.Ələsgərov // Xalq qəzeti.–
2012.– 12 fevral.– S. 8;
Ələsgərov, A. Bu bayram Azərbaycanda ilk dəfə
qeyd ediləcəkdir: 6 oktyabr
Beynəlxalq memarlar günüdür: [Memarlar İttifaqının sədri, əməkdar memar ilə
müsahibə] / A.Ələsgərov //
Xalq qəzeti.–2008.– 5 oktyabr.– S.11; Məmmədova,
G. Zirvədən görünən yol /
G.Məmmədova, C. Qocayev
// Azərbaycan.–2007. – 12 dekabr. – S. 11; Abbas Abbas
oğlu Ələsgərov: [nekroloq] //
Azərbaycan.– 2018.– 20 fevral.– S.3; Xalq qəzeti.– 2018.–
20 fevral.– S.2.

768

Abbas Abbas oğlu Ələsgərov 1937ci il dekabr ayının 13-də Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra o, 1957-1963-cü
illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun nəqliyyat fakültəsində mühəndis–
inşaatçı ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə hələ tələbə
ikən, 1959-cu ildə respublika “Xalq
təsərrüfatmaştəchizatsatış” idarəsində
mühəndis kimi başlayan A.Ələsgərov
1960-1961-ci illərdə ixtisaslaşdırılmış “Sənayetikintimexanikləşdirmə”
trestində texnik, usta və mühəndis,
1961-1962-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Kommunal Təsərrüfat Nazirliyinin əsaslı tikinti şöbəsində
mühəndis,
1962-1976-cı
illərdə
Sənaye Tikinti Nazirliyində tikintidə
yeni texnikanı tətbiq edən “Texniki tikinti təşkilatı” trestində böyük
mühəndis, qrup rəhbəri, şöbə müdiri və baş mühəndis, 1976-1977-ci
illərdə Sənaye Tikinti Nazirliyinin 4
nömrəli trestinin tikinti idarəsində baş
mühəndis vəzifələrində çalışmışdır.
O, 1977-1982-ci illərdə SSRİ Dövlət
Tikinti və Arxitektura Komitəsinin
“Azərdövlətsənayelayihə” İnstitutunda
baş mühəndisin müavini, 1982-1983cü illərdə Bakı Baş Tikinti İdarəsinin
layihə konstruktor-texnoloji bürosunun,
1983-2007-ci illərdə isə Bakı Dövlət
Layihə İnstitutunun direktoru olmuşdur.
Abbas Ələsgərov 4 aprel 2007-ci
ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsinin sədri olmuş, eyni zamanda, 2007-2012ci illərdə Azərbaycan Memar-

lar

Memar

İttifaqına
sədrlik
etmişdir.
Tanınmış memar və inşaatçı A.Ələsgərov həyatını quruculuq
işlərinə sərf etmiş və Azərbaycanda
tikinti-memarlıq kompleksinin inkişafına töhfələr vermişdir.
Bakı
şəhərinin bugünkü simasını müəyyən
edən bir çox binaların, yaşayış
massivləri və komplekslərinin tikinti layihələrinin, eləcə də Milli Parkın baş planının hazırlanmasında
onun özünəməxsus xidmətləri vardır.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
sədri kimi Abbas Ələsgərov tarixi
abidələrin qorunması, şəhərsalmada
tarixiliklə müasirliyin vəhdətinin
təmin olunması və tikinti işlərinin
planlı qaydada aparılması üçün bütün
qüvvə və imkanlarını səfərbər etməklə
üzərinə düşən vəzifələrə məsuliyyətlə
yanaşmış və göstərilən etimadı daim doğrultmuşdur.
Abbas Ələsgərov 2018-ci il fevralın 18-də ömrünün 81-ci ilində
vəfat
etmişdir.
A.Ələsgərov 1987-ci ildə “Əməkdar
mühəndis” və 2007-ci ildə “Əməkdar
memar” fəxri adlarına layiq görülmüş, 1971-ci ildə “Şərəf nişanı”, 1986-ci ildə “Xalqlar dostluğu” ,
2012-ci ildə “Şöhrət” və 2-ci dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordenləri
ilə təltif edilmişdir.
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Ömər Eldarov
illiyi 1927

Ədəbiyyat
Eldarov, Ö. Azərbaycanı yeni
nailiyyətlər gözləyir / Ö. Eldarov // Xalq qəzeti.–2020.– 8
yanvar.– S.6; Eldarov, Ö. Bu,
Azərbaycanın tarixi qələbəsi
idi: [Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində] /
Ö.Eldarov // Xalq qəzeti.–
2020.– 19 fevral.– S.2;
Şahanə. Xalq rəssamı Ömər
Eldarovun yaradıcılığına aid
kitab çap olundu: [Günel İmranın “Ömər” adlı yeni romanının çapdan çıxması haqqında] / Şahanə // 525–ci
qəzet.– 2018.– 12 aprel.– S.8;
Heykəlləşən yaradıcılıq və
ya yaratdığı sənət əsərləri
ilə əbədiləşən sənətkar //
Üç nöqtə.– 2018.– 22 dekabr.– S.12; Həbibbəyli, İ.
Düşünən və düşündürən ustad
/ İ.Həbibbəyli // Qobustan:
Sənət toplusu.– 2018.– №1.–
S.16-20.

Ömər Həsən oğlu Eldarov 1927-ci
il dekabr ayının 21-də Dağıstan Muxtar Respublikasının Dərbənd şəhərində
anadan olmuşdur. 1942-1945-ci illərdə
Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbinin
heykəltəraşlıq bölməsində təhsil aldıqdan sonra, 1951-ci ildə SanktPeterburqda İ.Y.Repin adına Boyakarlıq, Heykəltəraşlıq və Memarlıq
İnstitutunun heykəltəraşlıq fakültəsini
bitirmişdir.
1958-1968-ci
illərdə
Rəssamlar İttifaqının Katibliyinə üzv
seçilmiş, 1970-ci ildən SSRİ Rəssamlıq
Akademiyasının heykəltəraşlıq üzrə
Bakıdakı yaradıcılıq emalatxanasının rəhbəri təyin edilmişdir. 19691973-cü illərdə Bakı Sovetinin deputatı seçilmiş və burada mədəni-maarif işi
üzrə komissiyanın rəhbəri vəzifəsində
çalışmışdır. 1995-ci ildə müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı olmuşdur. Bakıda bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin
(1955), şairə X.Natəvanın (1960), şair
M.Füzulinin (1962), Zərdabda maarifçi H.Zərdabinin (1973), Sevastopolda “77-ci Azərbaycanın diviziyasına”
(1975), rəssam Səttar Bəhlulzadənin
(1974, Bakı), “Sapun dağı” (1978),
Düşənbədə İbn Sinanın (1980),
bəstəkar və caz musiqiçisi Vaqif
Mustafazadənin (1984, Bakı), bəstəkar
Fikrət Əmirovun (1988, Bakı), akademik Həsən Əliyevin (1987, Naxçıvan, 1988, Bakı) “Elegiya” abidəsinin
(1989), dirijor Niyazinin (1989,
Bakı), yazıçı Süleyman Rəhimovun

Akademik

(1991, Bakı), yazıçı dramaturq Hüseyn Cavidin (1993), Azərbaycanın
görkəmli oftalmoloq alimi Zərifə xanım Əliyevanın (1995, Bakı), ümummilli lider Heydər Əliyevin (Naxçıvan,
1987), şərqşünas tarixçi, akademik
Ziya Bünyadovun (2000, Bakı), Qarsdakı heykəllərin (2001) müəllifidir.
Ömər Eldarov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektorudur.
Akademik Ö.Eldarov 1959-cu ildə
SSRİ-nin “Şərəf nişanı”, 1962-ci ildə
Azərbaycanın “Əməkdar incəsənət xadimi”, 1982-ci ildə Azərbaycan SSR
Dövlət mükafatı laureatı, elə həmin
ildə “Xalq rəssamı” adına layiq görülmüşdür. 1986-cı ildə “Qırmızı Əmək
Bayrağı” ordeni, 1997-ci ildə isə
müstəqil Azərbaycanın ali mükafatı
– “İstiqlal” ordeni, 2002-ci ildə Rusiya Federasiyasının “Dostoynomu” medalı (2002) ilə təltif olunmuşdur. 5 may
2009-cu ildə Heydər Əliyev mükafatı,
17 dekabr 2012-ci ildə “Şərəf” ordeni
ilə təltif olunmuşdur.16 aprel 2014-cü
ildə “Birlik ulduzları – 2014” mükafatının laureatı, 18 aprel 2014-cü ildə
Azərbaycan mədəniyyətinin və monumental heykəltəraşlıq sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Üzeyir
Hacıbəyli adına mükafata layiq görülmüşdür. 20 dekabr 2017-ci ildə “Heydər
Əliyev” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
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Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
95
Rasim Babayev
illiyi 1927-2007

Ədəbiyyat
Rasim Babayev 1927-2007:
[İzomaterial]: rəngkarlıq, qrafika / layihənin rəhbəri Ç.
Fərzəliyev; mətnin müəl. G.
Qacar; foto. Ə. Ağasiyev [və
b.]; ing. dilində tərc. İ. Peart,
S. İbrahimova, Ə. Məlikova:
[albom].– Bakı: Sərvət,[ŞərqQərb].–2013.– 104 s.; Abdullayeva, F. Leyla Əliyeva:
Rəssam Rasim Babayevin maraqlı sənət dünyasını özünüz
üçün kəşf etməyinizi arzulayıram:[ Sankt-Peterburqdakı
Rus Muzeyinin mərmər sarayında Azərbaycanın Xalq
Rəssamı Rasim Babayevin sərgisinin açılışı ilə
əlaqədar] / F.Abdullayeva //
Azərbaycan.–2014.– 31 oktyabr.– S.7; İki sahil.–2014.–
31 oktyabr.– S.3; Nuriyeva,
Z. Azərbaycan rəssamlığında
mənzərə janrı: 1970-1980cı illər: [Tofiq Cavadov,
Əşrəf Muradoğlı, Qorxmaz
Əfəndiyev, Rasim Babayev
və Kamal Əhmədov haqqında] / Z.Nuriyeva // Mədəni
həyat.–2015.– № 2.– S. 2831; Süleymanova, H. Sosializm realizmi çərçivəsinə sığmayan rəssam: [Xalq rəssamı
Rasim Babayev haqqında
müsahibə] / H.Süleymanova;
müsahibəni apardı: A.Sahəd //
525-ci qəzet.–2020.– 16 dekabr.– S.21.
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Rasim Hənifə oğlu Babayev
1927-ci il dekabr ayının 31-də Bakıda anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1945-1949-cu illərdə Əzim
Əzimzadə
adına
Azərbaycan
Rəssamlıq Məktəbində, 1949-1955ci illərdə Surikov adına Moskva
Rəssamlıq İnstitutunda təhsil almışdır.
Azərbaycan rəngkarlığının və qrafikasının inkişafında xidmətləri olmuşdur.
Müxtəlif janr və mövzularda,
xüsusən boyakarlıq və dəzgah qrafikası sahəsində yaratdığı rəsm əsərləri
ilə tanınmışdır. Onun yaratdığı tablolar özünün monumental kompozisiyası, lakonik xətti və rəng zənginliyi
ilə seçilir. Rəssam həmçinin kitab təbliği və illüstrasiyası sahəsində
uğurla
fəaliyyət
göstərmişdir.
S.S.Axundovun “Qorxulu nağıllar”
(1958), M.Füzulinin “Meyvələrin
bəhsi” (1960), A.Şaiqin “Tıq-tıq xanım” (1961), “Cırtdan” (1963) və s.
belə əsərlərindəndir. “Əjdaha ili”,
“Yuxu”, “Sindibadın gəmiləri” seriyaları, “Qaçqınlar” silsiləsindən
olan əsərləri isə R.Babayevin 19801990-cı illərə dair yaradıcılığının
məhsuludur. Onun həmçinin “Sumqayıt”, “Daşkəsən” və “Abşeron” linoqravüra silsilələrinin, “Yer” və
“Göy”, “Dağlar”, “Mənim bağım”,
“Neftdaşıyan” boyakarlıq əsərlərinin,
“Ağaclar”,
“Qobustan”,
“Xınalıq kəndi” linoqravüraları, həmçinin
“Qız”, “Rəssam S.Bəhlulzadə” və
s. portretlərinin müəllifi olmuşdur.
1980-ci illərin sonu 1990–cı illərin
əvvəllərində Azərbaycan xalqının

Rəssam

üzləşdiyi faciələri əks etdirən tabloları dərin emosional təsir qüvvəsi ilə
seçilir. Bakıda 20 Yanvar faciəsini
(1990) əks etdirən “Qanlı general”,
“Müharibə olmasın”, “Berlin-63”,
“Ölüm düşərgəsi”, “Qardaş xatirəsi” və
s. əsərlərində müharibə əleyhinə olan
hisslərini tərənnüm etmişdir. Rasim
Babayevin çəkdiyi tablolar İngiltərə,
Kanada, Türkiyə, Finlandiya və dünyanın bir sıra ölkələrində nümayış etdirilmişdir. Onun yaradıcılığı nəinki
ölkəmizdə, ölkəmizin hüdudlarında da
maraqla qarşılanmışdır. Əsərlərindən
bəziləri Rusiyanın Tretyakov qalereyasında, Müasir Sənət Muzeyi və Şərq
Xalqları İncəsənəti Muzeyində, ABŞ-ın
Zummerli Muzeyində, Fransanın “Qaleri de Frans” qalereyasında saxlanılır.
Rəssam 1964-cü ildə Azərbaycan SSRin “Əməkdar rəssam”, 1988-ci ildə isə
“Xalq rəssamı” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1991-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuşdur.
Rasim Babayev 2007-ci il aprel ayının 23-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
Vəfatından sonra da onun yaradıcılığı qürurla sərgilənməkdədir. 2014-cü il
oktyabrın 29-da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
iştirakı ilə Sankt-Peterburqda Rus Muzeyinin Mərmər Sarayında, həmin
ilin aprel ayının 15-də Kazan Ermitajında
“Həqiqət
axtarışında”
adlı əsərlərinin sərgiləri açılmışdır.
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Sərdar Fərəcov
illiyi 1957

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Üzeyir Hacıbəyli
müasirlərinin xatirələrində /
S. Fərəcov [ön söz]; Azərb.
Mədəniyyət Fondu (AMF). –
[Bakı]: [Şərq-Qərb], [2014]. –
285, [3] s.; Fərəcov, S. Millimədəni dəyərlərin qorunması
dövlətin diqqət mərkəzindədir
/ S. Fərəcov // Xalq qəzeti.–
2019.– 3 mart.– S.2; Fərəcov,
S. Azərbaycan milli və professional musiqisinin banisi: 18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günü / S.Fərəcov //
Xalq qəzeti.–2020.– 18 sentyabr.– S.6; Zeynallı, G. Sərdar
Fərəcov–60 ilin astanasında / G.Zeynallı // Respublika.– 2017.– 8 noyabr.– S.10;
Məmmədli, F. Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbinin layiqli
nümayəndəsi: Sərdar Fərəcov
– 60 / F.Məmmədli // 525–ci
qəzet.– 2017.– 8 dekabr.– S.4;
Heydərova, A. Ömrün gözəl
çağında: Əməkdar incəsənət
xadimi, musiqiçi, bəstəkar,
tədqiqatçı Sərdar Fərəcovun
60 illiyi münasibətilə /
A.Heydərova // Mədəniyyət.–
2017.– 8 dekabr.– S.12.

Sərdar Fərəculla oğlu Fərəcov 1957-ci il dekabrın 8-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İlk musiqi təhsilinə 18 №-li musiqi məktəbində hələ kiçik yaşlarından tar sinfində başlayan Sərdar Fərəcov,
1973-cü ildə A.Zeynallı adına Bakı orta ixtisas musiqi texnikumunda təhsilini davam etmiş, eyni zamanda bəstəkar Əziz Əzizovun sinfində də dərslər almışdır.
Hələ texnikumda oxuyarkən fortepiano üçün “Prelüdiya”, “Variasiya”, skripka və fortepiano üçün “Elegiya”, Simli kvartet, xalq çalğı orkestri üçün partitura, “İki rəqs”, 2 tar, 2 kamança və fortepiano alətləri
üçün Kvintet və b. əsərlərini bəstələyir. O, təhsilini
1977-ci ildən Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət
AKonservatoriyasında davam etdirmiş, 1984-cü ildə
professor Xəyyam Mirzəzadənin sinfini bitirmişdir.
Tələbəlik illərində bəstələdiyi piano üçün “Variasiyalar” əsəri 1979-cu ildə Azərbaycan bəstəkarlarının V
qurultayında səslənmiş, klarnet, violino və piano üçün
“TRİO” əsəri isə 1982-ci ildə nəfəs alətlərinin Zaqafqaziya festivalında səslənən iki milli əsərdən biri olmuşdur. Həmin ilin martında Azərbaycan Xor Cəmiyyətinin
keçirdiyi müsabiqədə S.Fərəcov III mükafat almış, Böyük Simfonik Orkestr üçün bəstələdiyi 3 hissəli “I Simfoniya” 1983-cü ildə Moskvada gənc bəstəkarların ümumittifaq müsabiqəsində III yerin diplomunu qazanmışdır.
1991-ci ildə Simli Kvartet üçün bəstələdiyi 3
pyes İngiltərə, Kanada, ABŞ-da maraqla qarşılanmış, simli orkestr üçün süita 1995-ci ildə Almaniyada keçirilən “Qafqaz sülhü” festivalında, II simfoniya – “Şah Xətai” 2007-ci ildə Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqının qurultayında səslənmişdir.
Bəstəkar 2 royal üçün “Konsert süitası”, 2 royal
üçün işləmələr (Q.Qarayev 7 gözəl baletindən “Yürüş”,
T.Quliyev 2 mahnı), kamera orkestri üçün yazılmış “Oda
alqış”, fortepiano və kamera orkestri üçün “Zərif vals”,
skripka və fortepiano aləti üçün pyeslər məcmuəsi, skripka və fortepiano üçün “Skertso”, “Sentimental vals”, “Ulduzlu gecə”, kamança və fortepiano aləti üçün pyeslər
məcmuəsi, fortepiano üçün “Albom” və b. kamera instrumental əsərlərin, Vaqif Cəbrayılzadənin sözlərinə yazılmış
4 hissəli “Vokal silsilə”, S.Vurğunun Üzeyir Hacıbəyliyə
həsr etdiyi iki şeirə yazılmış xor üçün akapella “Diptix”
konsertinin, həm sözləri, həm də musiqisinin müəllifi olduğu səs və nəfəs alətləri orkestr üçün yazılmış “Vətən
dara düşəndə” marşının, eləcə də “Yalan dünya” mahnısının, M.Füzulinin sözlərinə bəstələnən səs (messo soprano) və BSO üçün “Cəfadan qeyri” qəzəl poemasının,
H.Cavidin sözlərinə yazılmış səs (xanəndə) və BSO üçün
“Qaçqın” balladasının, H.Əliyevə həsr olunmuş T.Tais
oğlunun sözlərinə bəstələnmiş səs (bariton), xor və BSO
üçün yazılmış “Böyük Vətəndaş haqqında” odanın, iki
vokal lövhənin - “Uşaqlıqda qalan bulud”, “İstanbul, bo-

Bəstəkar
ğaz içi”, müxtəlif şairlərin şeirlərinə həmçinin, sözlərinin
də müəllifi olduğu: mahnıların, bir çox romansların və b.
vokal əsərlərinin, 5 hissədən ibarət “Xalq şənliyindən
səhnələr” adlı simli süitasının, KSO üçün yazılmış “Yumoresko”, “Oxunmamış laylay” əsərlərinin, Şəhidlərin
xatirəsinə həsr olunmuş BSO üçün yazılmış “Matəm
harayları” və “Koroğlu əfsanəsi” simfonik freskosunun, Türksoylu xalqların 20 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk şöləni” adlı simfonik uvertüranın müəllifidir.
Bəstəkarın yazdığı “Psalm-150”, “A jokes music
for John Haines”, “Sur passing Love”, “Eternall Call”
əsərləri Amerikanın və digər ölkələrin səhnələrində
səslənmiş və böyük müvəffəqiyyət qazanmışdır.
1996-cı ildən teatrlar üçün musiqi yazan bəstəkar
Musiqili Komediya Teatrı üçün “Səhnədə məhəbbət”, “Bir
günlük siğə”, “Şəhərdə manyak var” operettaları, Şəki Teatrı üçün “Bankir adaxlı”, Gənclər Teatrı üçün “Şəngül Şüngül”, “Tədbirə qarşı tədbir” və s.əsərlər yazmaqla bərabər,
Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı,
Tiflis Dövlət Azərbaycan Teatrı, İrəvan Azərbaycan Teatrı
ilə əməkdaşlıq edərək bir sıra tamaşalara musiqi yazmışdır.
S.Fərəcov
“Azərbaycanfilm”in
istehsal
etdiyi “Koroğlu” serialına və Bakı kinostudiyasının “Cavad xan” filminə də musiqi bəstələmişdir.
Sərdar Fərəcov bəstəkarlıqla yanaşı 1984cü ildə Üzeyir Hacıbəyli Memorial-Ev Muzeyində
fəaliyyətə başlayıb, 1987-ci ildə elmi işçi, 1999-cu
ildə elmi katib, 2005-ci ilin fevral ayından isə muzeyin direktoru vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
Bəstəkar 1990-cı ildən Bəstəkarlar İttifaqının
idarə heyətinin üzvü, 2002-ci ildən İttifaqın “Musiqili teatr” seksiyasının rəhbəri, 2012-ci ildən etibarən
isə Bəstəkarlar İttifaqının katibi vəzifəsində çalışır.
2009-cu ildən Azərbaycan Milli Konservatoriyasında orkestrləşdirmə və alətləşdirmə fənni üzrə dərs deyir.
S.Fərəcov Ü.Hacıbəyovun “Milli marş”, “Azərbaycan
marşı” (Azərbaycan Respublikasının himni), “İki rəqs”,
Simli kvartet üçün miniatürlər, “Səni gözləyir”, “Bahar
nəğməsi”, “Çırpınırdı Qara dəniz” əsələrini tədqiq etmiş,
“O olmasın, bu olsun”, “Ər və arvad” operettaları”, “Əsli və
Kərəm” operasının partiturasını nəşrə hazırlamış, 2008-ci
ildə “Leyli və Məcnun” operasının 100 illiyi münasibətilə
əsərin yubiley nəşrini hazırlamış, 2009-cu ildə “Şeyx
Sənan” operasının yaranmasının 100 illiyi münasibətilə
böyük tədqiqat işi aparmış, Üzeyir Hacıbəyliyə həsr etdiyi “Üzeyir işığında”, “Üzeyir Hacıbəyli müasirlərinin
xatirələrində” adlı kitabları ərsəyə gətirmişdir.
S.Fərəcov 1991-ci ildə Respublika Mədəniyyət Fondunun mükafatı, 2007-ci ildə Azərbaycanın Əməkdar
incəsənət xadimi, 2017-ci ildə Beynəlxalq Ekoenergetika
Akademiyasının fəxri professoru adı ilə təltif olunmuşdur.
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Ağabacı Rzayeva
illiyi 1912-1975

Ədəbiyyat
Mahnılar: fortepiano ilə oxumaq üçün /A.Rzayeva; söz.
S.Əsəd, M.Əkbər, M.Dilbazi,
M.Rahim.–Bakı: Azərnəşr,
1970.– 16 s.; Vətən oğlu unudulmaz: [Notlar]: Romans
və tenor və ya soprano üçün
/A.Rzayeva; söz. S.Rüstəm.–
Bakı, 1975.– 4 s.; Babayeva, H. Ağabacı Rzayeva: [monoqrafiya] / H. T. Babayeva;
Azərb. Resp. Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi.– Bakı: Aspoliqraf, 2013.– 103, [1] s.;
Əhmədalılar, T. Ağabacı Rzayeva: Nəinki Azərbaycanın,
həm də Yaxın Şərqin ilk qadın bəstəkarı / T.Əhmədalılar
// Mədəniyyət.–2017.– 15 dekabr.– S.13; Abiyeva, K.
Şərqin ilk professional qadın bəstəkarı / K.Abiyeva //
Ədalət.– 2019.– 17 dekabr.–
S.6.
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Ağabacı İsmayıl qızı Rzayeva 1912–
ci il dekabr ayının 15-də Bakı şəhərində,
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra
1927-ci ildə Pedaqoji Texnikuma daxil
olmuş, eyni zamanda Əbilov adına kluba yazılaraq tar çalmağı öyrənmişdir.
Texnikumu bitirdikdən sonra Bakının
Saray kəndində müəllim işləmiş, bir
müddətdən sonra Musiqi Texnikumuna
daxil olmuşdur. Musiqi Texnikumunda Üzeyir Hacıbəylidən dərs almış,
1935-ci ildə dahi bəstəkarın təşkil etdiyi Azərbaycanda ilk dəfə notla çalan
Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinə qəbul
edilmişdir. Bununla da Ağabacı Rzayeva tam professional bir musiqiçi kimi
ömrünü sevdiyi sənətə həsr etmişdir.
1941-ci ildəAzərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsinə
daxil olmuş, Azərbaycanın ilk musiqişünaslarından olan Xurşud xanım Ağayevadan, Qara Qarayevdən, Cövdət
Hacıyevdən, Əfrasiyab Bədəlbəylidən
dərs almışdır.
1942-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqına üzv seçilmişdir.
Ağabacı Rzayeva bir sıra instrumental əsərlər – xalq çalğı alətləri üçün “Şənlik süitası”,
“Rəqs”, “Yallı”, “Cəngi”, simli kvartet üçün variasiyalar, tar, kamança və qaboy üçün pyeslər yazmışdır.
Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarı
olan A.Rzayevanın 1965-ci ildə
bəstəkar İsmayıl Quliyevlə birlikdə,
Həzi
Məmmədovun
librettosu

Bəstəkar
əsasında bəstələdiyi “Höcət eləmə”
musiqili komediyası Ş.Qurbanov adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında müvəffəqiyyətlə
tamaşaya
qoyulmuşdur.
Uşaqlar üçün yazdığı “Kukla”, “Qaranquş”, “Pioner qalstuku”, “Vətənimiz”,
“Ağ göyərçinim” əsərləri bu günə
gədər öz əhəmiyyətini itirməmişdir.
Ağabacı Rzayeva yaradıcılıqla yanaşı, ictimai işlərlə də məşğul olmuş, üç
dəfə – 1950, 1953, 1955-ci illərdə Bakı
Sovetinə, 1963-cü ildə Azərbaycanın
Ali Sovetinə deputat seçilmişdir.
A.Rzayeva “Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə
görə”, “Əməkdə fərqlənməyə görə”,
“Qafqazın müdafiəsinə görə” medalları, 1959-cu ildə “Qırmızı Əmək
Bayrağı”ordeni, Azərbaycan Ali Sovetinin Fəxri Fərmanları ilə təltif
edilmiş, 1960-cı ildə “Əməkdar
incəsənət xadimi” fəxri adına layiq
görülmüşdür. 1972-ci ildə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olunmuşdur.
Ağabacı Rzayeva 1975-ci il iyul
ayının 5-də Bakıda vəfat etmiş, II
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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Oqtay Kazımi
illiyi 1932-2010

Ədəbiyyat

Oqtay Məmməd oğlu Kazımov
(Kazımi) 1932-ci il dekabr ayının 27də Astara şəhərində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi Astarada bitirmişdir.
Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbinin xor-dirijorluq fakültəsinə
daxil olmuş və Hacı Xanməmmədovun
sinfində təhsil almışdır.
Musiqi məktəbində oxuyarkən,
“Bəxtəvər uşaqlar” adlı ilk mahnısını
bəstələmişdir. 1957-ci ildə Ü.Hacıbəyov
adına Konservatoriyanın bəstəkarlıq
fakültəsinə daxil olmuş və Cövdət
Hacıyevin sinfində təhsil almışdır.
1966-1967-ci illərdə Sumqayıt musiqi texnikumunda müəllim, sonra isə
dərs hissə müdiri kimi əmək fəaliyyətinə
başlamışdır. Sumqayıtda çalışdığı
illərdə O. Kazımi “Eksperiment” estrada orkestrini yaratmışdır. Sonralar
bəstəkar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında musiqi redaktoru vəzifəsində
çalışmış və Asəf Zeynallı adına Orta
İxtisas Musiqi Məktəbində xalq çalğı alətləri fakültəsində dərs demişdir.
O.Kazıminin mahnıları uzun illər
“Dan ulduzu” ansamblının repertuarında xüsusi yer almışdır. Onun xalq çalğı
alətləri üçün konsertləri, Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər

Bəstəkar
Əliyevə həsr etdiyi “Millətin oyaq
gecəsi” adlı vokal simfonik poeması, “Qarabağ rapsodiyası”, Təntənəli
uvertüraları, 60-a qədər teatr tamaşalarına bəstələdiyi musiqiləri (Akademik Dram Teatrında səhnəyə qoyulmuş “Büllur sarayda”, “Qılınc və
Qələm”, “Fitnə”, “Ümid”, “Ədirnə
Fəthi” və s.), Rus Dram Teatrında
səhnələşdirilmiş “Şeyx Sənan”, Kamera Teatrında səhnəyə qoyulmuş “İtlər”,
Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında səhnələşdirilmiş (“Qızıl Toy”, “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “Dəli
dünya”) operettaları, müxtəlif səpkili
mahnıları Azərbaycan incəsənətində
özünəməxsus yer tutmuş, tarixilik baxımından əhəmiyyətliliyi ilə
fərqlənmişdir. O, Azərbaycanda ilk
rok operanın müəllifidir. Bəstəkar
O.Kazıminin
yaradıcılığı
dövlət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş,
o,
1992-ci
ildə
Azərbaycanın
“Əməkdar incəsənət xadimi”, 2006cı ildə isə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Prezident
təqaüdçüsü olan Oqtay Kazımi 2010cu il avqust ayının 9-da Bakı şəhərində
vəfat
etmişdir.

Qızıl toy: [Səsyazma]: 2 hissəli müzikl / O. Kazımov; ifa ed. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının solistləri, xoru və orkestri; dirijor F.
Qəniyev.–CD ROM Bakı: [s. n.] [2011].– [M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası] 1 elektron. opt. disk (CD ROM).–12 sm.
Qarabağ lövhələri: [Notlar]: böyük simfonik orkestr üçün / O. Kazımı.–V hissəli süita. Bakı.– 1990. - 85 s.
Nəğməmsən Azərbaycan: [Notlar]: solistlər, xor və simfonik orkestr üçün / O. Kazımı; söz. N. Həsənzadə.– Bakı.–1990.– 67 s.
Yusifova, T. Oqtay Kazımi yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri: sənətşün. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ol. dis-nın avtoreferatı: 6213.01 / T. Ə. Yusifova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Ü. Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyası.– Bakı.–2018.– 34, [1] s.
Yusifova, T. Oktay Kazıminin musiqi dünyası /T.Yusifova // Müasir mədəniyyətşünaslıq: elmi, metodiki, publisistik jurnal.– 2010.– № 4.(6) S.95-97.
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Fərhad Bədəlbəyli
illiyi 1947

Ədəbiyyat
Fərhad Bədəlbəylinin həyat
və yaradıcılığı: (məqalələr,
rəylər, müsahibələr, materiallar). – Bakı: Şərq-Qərb,
2019. – 390, [2] s.; Fərhad
Bədəlbəyli: “Şuşa hamımızın
ürəyidir” // Ədalət.–2021.–
7 yanvar.– S.2; 2020-ci ilin
silinməz izləri / F.Bədəlbəyli
// Xalq qəzeti.–2021.– 7 yanvar.– S.6; Şuşaya qalib kimi
gəlmişik: Fərhad Bədəlbəyli
və Polad Bülbüloğlu Şuşada
// Ədalət.–2021.– 26 yanvar.– S.3; “Şuşanı yenidən
tikməli olacağıq...”: Fərhad
Bədəlbəyli: “Nə Fransa, nə Amerika, nə də Rusiya gəlsin” / F. Bədəlbəyli
// Türküstan.– 2020.– 2226 oktyabr.– S.24; Fərhad
Bədəlbəylinin həyat və yaradıcılığı: [Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında
nəşr olunan eyniadlı kitabın
tərtibçisi Əməkdar incəsənət
xadimi, professor Tərlan Seyidovdur] // Mədəniyyət
.– 2020.– 30 oktyabr.–
S.5; Dadaşzadə, Z. Sənətin
möcüzəsi: Fərhad Bədəlbəyli
- 70 / Z.Dadaşzadə
// Azərbaycan.–2017.– 26 dekabr.– S.11.
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Fərhad Şəmsi oğlu Bədəlbəyli
1947-ci il dekabr ayının 27-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
Beş yaşından başlayaraq onillik Orta
İxtisas Musiqi Məktəbinin bünövrəsini
qoyan və uzun illər həmin təhsil
müəssisəsinin direktoru vəzifəsində
çalışan Kövkəb Səfərəliyeva onunla məşğul olmağa başlamışdır.
1965-1969-cu illərdə Ü.Hacıbəyov
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professor M.R.Brennerin
sinfində, 1969-1971-ci illərdə isə
P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət
Konservatoriyasının aspiranturasında dosent B.Davidoviçin sinfində oxumuşdur. Fərhad Bədəlbəyli B.Smetana
adına (Çexslovakiya, 1967, III mükafat və Smetana əsərinin ən yaxşı ifaçısı
mükafatı) və Vianada Mota adına (Portuqaliya, 1968, I mükafat) beynəlxalq
müsabiqələrdə uğurla çıxış etmiş və
virtuoz pianoçu kimi ad qazanmışdır.
1971-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deməyə
b a ş l a m ı ş d ı r.
Xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımovalarla, Rauf Atakişiyevlə, Rasim
Abdullayevlə, SSRİ Xalq artisti Bella
Rudenko ilə, məşhur skripkaçı Dmitri
Sitkovestki və b. görkəmli sənətkarlarla
tərəf müqabili olmuşdur. Bəstələdiyi
“Pərvərdigara” (1994), “Şuşa” (2001)
romanslarının, “Anamız Azərbaycan”
(1998) himninin ilk ifaçıları Fidan
və Xuraman Qasımovalar olmuşlar.
Fortepiano üçün “Prelüd” (1965),
səs, kamera orkestri və fortepiano üçün
“Poema” (1967), “Azadlıq məşəli”
sənədli filminə bəstələnmiş musi-

Bəstəkar
qi (1968), üç fleyta üçün “Skertso”
(1969), simli kvartet üçün “Miniatürlər”
(1973), səs və fortepiano üçün “Musiqili məktub” romansı (2007), xor və
orkestr üçün “Türkiyə-Azərbaycan”
marşı (2006) və s. əsərlərin müəllifidir.
1983-cü ildə professor elmi rütbəsini
almışdır. Bu gün F.Bədəlbəyli fəal
konsert yaradıcılığı ilə məşğuldur. Pianoçunun qastrol səfərləri – Bolqarıstan, Almaniya, Yunanıstan, Danimarka, İsrail, İtaliya, Kuba, Norveç,
Portuqaliya, Tunis, Türkiyə, Finlandiya, Fransa, Çexoslovakiya, İsveçrə,
Yuqoslaviya, Yaponiya və b. əhatə
edir. F.Əmirovun “Sevil” operası (1998), Ə.Bədəlbəylinin “Qız qalası” baleti (1998), Ü.Hacıbəylinin
Vyanada “Arşın mal alan” operettasının (2006) səhnəyə qoyulması
onun rejissorluq fəaliyyətinə misaldır.
1986-1989-cu illərdə Azərbaycan
Musiqi Cəmiyyətinin idarə heyəti
sədrinin I müavini, 1987-1996-cı
illərdə Bakı İncəsənət Mərkəzinin
rəhbəri olmuşdur. 1989-cu ildən
Azərbaycan
Musiqi
Xadimləri
Cəmiyyətinin sədridir. 1995-ci ildə
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun üzvü seçilmişdir.
1972-ci ildə Azərbaycan SSR-in
“Əməkdar artisti”, 1978-ci ildə “Xalq
artisti”, 1990-cı ildə isə SSRİ-nin
“Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 1986-cı ildə Azərbaycan SSRİ
Dövlət mükafatı laureatı olmuşdur.
Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiyasının
rektorudur.
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Nəriman Məmmədov
illiyi 1927-2015

Ədəbiyyat
Məmmədov, N. Xonçadan pay götürün /N.
Məmmədov. – Bakı: 1982.
– 2 s.; Bəstəkar Nəriman
Məmmədovun yubiley gecəsi:
[Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında
bəstəkarın 90 illiyinə həsr
olunmuş tədbirin keçirilməsi
haqqında] // Mədəniyyət. –
2017. – 20 dekabr. – S.2;
Məmmədova, G.Tanınmış
bəstəkar və musiqi xadimi /
G.Məmmədova // Respublika.
– 2017. – 16 dekabr. – S.11;
Şahanə. Bəstəkar Nəriman
Məmmədov yad edildi: [Musiqi Mədəniyyəti
Dövlət Muzeyində tanınmış bəstəkarın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş
tədbirin keçirilməsi haqqında] / Şahanə // 525-ci qəzet.
– 2018. – 9 yanvar. – S.7.

Nəriman Həbib oğlu Məmmədov
1927-ci il dekabr ayının 28-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.
Naxçıvanda uşaq musiqi məktəbinin
tar sinfini bitirmiş, A.Zeynallı adına
Bakı Musiqi Məktəbində təhsilini davam etdirmiş və burada Ə.Bakıxanov,
Z.Adıgözəlov, S.Şuşinski, A.Gəray
və s. kimi görkəmli musiqişünaslardan dərs almışdır. N.Çumakovun
(nəzəriyyə), G.Şarayevin (pianino)
siniflərini, ikinci dəfə isə C.Hacıyevin
bəstəkarlıq
sinfini
bitirmişdir.
A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunda, 1960-cı ildən isə Üzeyir
Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında müəllim kimi çalışmışdır. Bakı
Musiqi Akademiyasının Xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının
professoru kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Yeddi əsas muğamı instrumental halda nota köçürmüş, Bakıda və
Moskvada nəşr edilmişdir. AMEAnın İncəsənət və Memarlıq İnstitutunun hazırladığı 10 cildlik “Muğam
antologiyası”nda onun nota köçürdüyü
“Rast”, “Şur”, “Cahargah”, “Rübab”,
“Şahnaz” və s. muğamları da nəşr olunmuşdur. Nəriman Məmmədov ömrünü Bakı Musiqi Akademiyasının və
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının
professoru olaraq, pedaqoji fəaliyyətə,
gənc bəstəkar və müsiqişünas kadrların yetişdirilməsinə həsr etmişdir.
O, dəyərli yaradıcılığı ilə zəngin
irsə sahib olmuşdir. Onun bəstəkarlıq
fəaliyyəti 2 muzikl, 2 balet, 3 musiqili
komediya, 7 simfoniya, 7 instrumental
konsert, 3 oratoriya, 3 kontata, simfonik poema, kamera əsərləri, xalq çalğı alətləri orkestri üçün pyeslər, vokal simfonik, xor, orqan üçün əsərlər,
yüzlərlə mahnı və romans, nota kö-

Bəstəkar

çürdüyü Azərbaycan muğamları, 25dən artıq dram tamaşasına musiqi və
digər musiqi əsərləri ilə zəngindir.
Onun əsərləri Azərbaycan Dövlət
Simfonik
Orkestri,
Azərbaycan
Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Azərbaycan Dövlət Televiziya və
Radiosunun orkestrləri, ansambllar
tərəfindən səsləndirilmiş, Azərbaycan
Dövlət Musiqili Komediya Teatrında tamaşaya qoyulmuş, görkəmli
sənətkarların repertuarlarında ifa olunmuşdur. Görkəmli bəstəkarın “Humay” baleti 1981-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında uğurla səhnəyə qoyulmuş, musiqili səhnə əsərlərindən Tofiq Bakıxanovla birgə yazdığı 3 musiqili
komediyası – “Altı qızın biri Pəri”,
“Qız görüşə tələsir” və “Məmmədəli
kurorta gedir” musiqili komediyaları tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır.
Proqram xarakterli simfoniyaları – Hüseyn Cavidə həsr olunmuş IV
simfoniyası, Xocalı faciəsinə həsr
olunmuş VII simfoniyası və “Fərhad
və Şirin” poeması mütəxəssislər
tərəfindən xüsusi qiymətləndirlmişdir.
Bəstəkarın “Xumar baxışlar”, “Kaş səni
görməyəydim”, “Üzmə məni”, “Sənin
eşqin” və s. lirik mahnıları öz səmimiliyi
ilə xalqın qəlbinə yol tapmışdır. Professor Əhməd İsazadə ilə birlikdə iki
hissədən ibarət “Xalq mahnı və oyun
havaları” adlı kitabı da çap olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü olmuş,
“Əməkdar incəsənət xadimi”, “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Nəriman Məmmədov 2015-ci
il aprel ayının 6-da vəfat etmiş, II
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
775

DEKABR

30

Musiqi. Opera. Balet
85
Rauf Babayev
illiyi 1937-2020
Rauf Yusuf oğlu Babayev 1937-ci
il dekabr ayının 30-da Ermənistanın
Leninakan şəhərində (Gümrü) anadan
olmuşdur.
1956-cı ildə Bakı Musiqi Texnikumunu, 1962-cü ildə Ü.Hacıbəyov
adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını
bitirmişdir.
1961-ci ildən “Qaya” vokal instrumental qrupunun üzvü olmuşdur.
1995-ci ildə “Bəri bax” vokal qrupu yaratmış, 2001-ci ilə qədər qrupun bədii rəhbəri olmuşdur. Yeni
üslubda və yeni səpkidə yaranmış ansambl Azərbaycan, rus, Qərbi Avropa
bəstəkarlarının əsərlərini və müxtəlif
ölkələrin xalq mahnılarını məharətlə
ifa etməklə tez bir zamanda şöhrət tapmışdır. 2001-ci ildən “Qaya” Dövlət
Ansamblının bədii rəhbəri olmuşdur.

Estrada müğənnisi
R.Babayev 40 ilə yaxın bir müddət
ərzində klassik estrada, caz ifaçılığı məktəbinin yüksək ənənələrini
təbliğ etmişdir. Bu müddət ərzində
Azərbaycan mədəniyyətini Əlcəzairdə,
Kuba, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Belarus, Rumıniya, Cənubi Afrika, Amerika və bir çox xarici
dövlətlərdə ləyaqətlə təmsil etmişdir.
2002-ci ildə “Bəri bax” ansamblı Vitebsk şəhərində keçirilən “Slavyan bazarı” Beynəlxalq musiqi festivalının bir neçə mükafatını qazanmışdır.
Rauf Babayev 1978-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar
artisti”, 2006-cı ildə “Xalq artisti” fəxri adlarına layiq görülmüşdür.
Rauf Babayev 2020-ci il mart
ayının 27-də Bakıda vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Vals: [Notlar]: (fortepiano üçün) / mus. R. Babayev. – [Bakı]. – [n. y.]. – [2019]. – 3 s.
Təkcə sən: [Notlar]: (fortepiano üçün) / mus. R. Babayev. – [Bakı]. – [n. y.]. – [2019]. – 3 s.
Biz xoşbəxt gənclərik: [Notlar] / mus. R. Babayev; söz. İ. Dadaşov. – [Bakı], [n. y.]. – [2019]. – 4 s.
R.Y.Babayevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-cı il //
Azərbaycan. – 2017. – 29 dekabr. – S.2.
Musiqimizin “Qaya”sından qopan səs...: Xalq artisti Rauf Babayev dünyasını dəyişib // Mədəniyyət. – 2020. – 7 aprel. – S.6.
Müşfiq, Ş. Başsız qalan ailə kimiyik: “Qaya” Dövlət Ansamblının üzvləri Rauf Babayevi yad edirlər / Ş. Müşfiq // 525-ci qəzet. – 2020. –11 aprel. –
S.18.
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Firudin Mehdiyev
illiyi 1927-2006
Opera müğənnisi, aktyor
31

Ədəbiyyat
Mirməmməd, G. Operadan ekrana aparan yolun yolçuları: Musiqili teatr səhnəsi ulduzlarının kino yaradıcılığı
barədə: [Akademik Opera və
Balet Teatrının solisti olmuş
Firudin Mehdiyev və Xalq artisti Gülxar Həsənova haqqında ] / G.Mirməmməd //
Mədəniyyət.–2020.– 10 aprel.– S.4; Şükürov, A. Üzeyir
bəyin bəyəndiyi oğlan yenədə
səhnədədir: [Respublikanın
əməkdar artisti F Mehdiyev
haqqında ] / A. Şükürov // Panorama.– 1997.– 22 oktyabr;
Eyvazlı, E. Möcüzə baş
vermədi: [Opera və Balet teatrının solisti F, Mehdiyevin xatirəsinə ] / E. Eyvazlı
// Mədəniyyət.–2006.– 12 avqust.– S.11.

Firudin Mehdi oğlu Mehdiyev 1927ci il dekabrın 31-də Quba qəzasının
Xızı kəndində anadan olmuşdur.
1941-ci ildə 14 yaşındaykən Bakıdakı leytenant Şmidt adına maşınqayırma zavodunda fəhlə işləməyə
məcbur olmuş, aktyor kimi ilk addımlarını da Ağadadaş Qurbanovun rəhbərliyi ilə zavodda fəaliyyət
göstərən dram dərnəyində atmışdır.
Mirmehdi Seyidzadənin “Qızıl quş” tamaşasında Bəbir xan rolunu oynamış,
bu tamaşadan sonra Ağadadaş Qurbanovun məsləhəti ilə Firudin Mehdiyev
Teatr texnikumuna qəbul olunmuşdur. Beləliklə F. Mehdiyev həm Teatr
texnikumunda oxuyur, həm də Milli
Dram Teatrında köməkçi heyətdə çıxış
etməyə başlayır. 1944-cü ildə rejissor Şəmsi Bədəlbəyli yenicə yaradılan
“Musiqili Komediya Teatrı”na oxumağı bacaran aktyorlar dəvət edir. Bunların arasında Firudin Mehdiyev də olmuşdur. Bir müddət burada işləyəndən
sonra “İncəsənət işləri idarəsində
rəhbər vəzifə tutan, İbrahim Zeynalovun təkidi ilə Qubada açılan dram teatrına işləməyə göndərilir. Quba teatrında Fikrət Əmirovun “Gözün aydın”
operettasının tamaşaya
qoyulmasından sonra F.Əmirov F.Mehdiyevi
Üzeyir Hacıbəylinin yanına aparmış, F.Mehdiyevin geniş diapazonlu səsə malik olduğunu bildikdən sonra Üzeyir bəy onu musiqi məktəbinə
düzəltmiş, sonra isə Konservatoriyada
özünün hazırlıq qrupuna götürmüşdür.
Tenor səsə sahib olan Firudin Mehdiyev Konservatoriyada ölməz Bülbülün sinfini bitirib, 1957-ci ildən Opera

və Balet Teatrında çalışmağa başlamışdır. Burada o, Leylinin atası (“Leyli və
Məcnun”), Həmzə bəy (“Koroğlu”),
Babakişi (“Sevil”), Xan (“Gəlin qayası”, Şəfiqə Axundova), Əziz (“Söyüdlər
ağlamaz”), Rəşid bəy (“Xanəndənin taleyi”, Cahangir Cahangirov), Van Qoqun qardaşı (“Van Qoq”, Nevit kodallı), Spalanitsani (“Hofmanın nağılları”,
Jak Offenbax), Radames (“Aida”), Kanio (“Məzhəkəçilər”), Birinci əsir (“İnsanın taleyi”) obrazlarını yaratmışdır.
F.Mehdiyev 5 operetta, 9 oratoriya, operalar, vokal simfonik poemalar, simfoniyalar, mahnı və romanslar bəstələmiş, böyük bir silsilə
librettolar
müəllifi
olmuşdur.
Firudin Mehdiyev eyni zamanda
Konservatoriyada dərs demiş, Mobil
Əhmədov, Yaşar Səfərov, Adil Məlikov,
Anatollu Qəniyev, Lütfiyar İmanov, Elmira Rəhimova, Oqtay Ağayev və digər
müğənnilər onun sinfində oxumuşdur.
F.Mehdiyev “Arşın mal alan”
(1965) və “Sevil” (film-opera, 1970)
filmlərində əsas qəhrəmanların ariyalarını kadrarxasında səsləndirmiş, “Böyük dayaq”da Yastı Salman, “Gecə qatarında qətl” də Şef - mafiya başçısı, “Hər
şey yaxşılığa doğru” filmində isə Qara
eynəkli qoca rolunu canlandırmışdır.
F.Mehdiyev 9 iyun 1959-cu ildə
“Əməkdə fərqlənməyə görə” medalı
ilə təltif olunmuş, 1977-ci ilin 10 yanvar tarixində “Əməkdar artist” fəxri
adına layiq görülmüşdür. 1997-ci ildə
Opera və Balet Teatrında sənətkarın
70 illik yubileyi keçirilmişdir.
Görkəmli sənətkar Firudin Mehdiyev 1 fevral 2006-cı ildə vəfat etmişdir.
777
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80 Elxan Ağahüseynov
8 illiyi 1942-2009

Ədəbiyyat
Elxan Ağahüseynoğlu: [Xalq
artistinin vəfatı ilə əlaqədar]
// Mədəniyyət.– 2009.– 7 avqust.– S. 2; Nərimanoğlu, M.
Qırx illik səhnə ömrü / M.
Nərimanoğlu // Azərbaycan.–
2012.– 8 dekabr.– S.8.

778

Elxan Ağahüseyn oğluAğahüseynov
1942-ci il dekabr ayının 8-də Bakıda
anadan olmuşdur. Teatr texnikumunda
təhsil alan E.Ağahüseynoğlu daha sonra Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir.
Yaradıcılığının ilk illərində “Hüseynov” soyadı ilə çıxış etmiş, tələbə ikən
1960-cı ildə Akademik Milli Dram Teatrına işə qəbul edilmiş, fasilələrlə ömrünün sonuna qədər bu teatrın aktyoru olmuşdur. O, bu illər ərzində çox
səmərəli fəaliyyət göstərməklə ən
müxtəlif janrlı tamaşalarda əlvan və
rəngarəng, bədii tip kimi çox xarakterli rollar oynamışdır. E.Ağahüseynoğlu
Varri (“Antoni və Kleopatra”,
V.Şekspir), Reynaldo (“Hamlet”,
V.Şekspir),Təlxək (“Heç nədən hayküy”, V.Şekspir), Birinci aktyor (Kral)
(“Hamlet”,V.Şekspir), Hersoq Kornuel
(“Kral Lir”, V.Şekspir), Eyiden (“Orlean qızı”, F.Şiller), Kürd Musa, Zülfüqar
və İbrahim xan (“Vaqif”, S.Vurğun),
Özdəmir (“Od gəlini”, C.Cabbarlı),
Gülverdi (“Almaz”, C.Cabbarlı), Məşədi (“Küləklər”, S.Rəhman), Qatil (“Şöhrət və ya unudulmuş adam”),
Naib (“Xəyyam”), Xaxan (“İblis”), Kinto (“Knyaz, H.Cavid), Kimbel (“Üç quruşluq opera”, B.Brext),
Agah (“Qanlı Nigar”, S.Şendil), Ziyad və Əmir (“Yayda qartopu oyunu”,
V.Səmədoğlu), İkinci kişi (“Hara gedir bu dünya”), Gözətçi (“Fəryad”),
Çin zabiti (“Özümüzü kəsən qılınc”), İbn Süheyl (“Dar ağacı”), Gülağa
(“Rəqabət”,
B.Vahabzadə),
Mirzə Hüseyn xan (“Şeyx Xiyabani”,
İ.Əfəndiyev), Lisanoviç (“Hökmdar və

Aktyor
qızı”, İ.Əfəndiyev), Polyaniçko (“Ah,
Paris… Paris!..”, Elçin), Professor
(“Poçt şöbəsində xəyal”, Elçin), Şarmankaçalan (“Brüsseldən məktublar”,
Mir Cəlal), Qiyas (“Dirilən adam”,
Mir Cəlal), Canişin (“Xurşidbanu Natəvan”, İ.Əfəndiyev), Müəllim
(“Ölülər”, C.Məmmədquluzadə), Məşədi Səftər (“Mesenat”, Ə.Əmirli),
Cümşüd xan (“Eloğlu”, A.Şaiq)
və s. rolları məharətlə ifa etmişdir.
Məşhur teatr aktyoru E.Ağahüseynoğlu Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanmış S.Qədirzadənin “Ürək
rahatlıq sevmir” (Müdir), S.Dağlının
“Sabiqlər” (Müdir), “Adı sənin, dadı
mənim” (Nəzarətçi), S.Rəhmanın “Şirin bülbül” (Sərnişin), İ.Əfəndiyevin
“General” (Zabit), M.F.Axundovun
“Hacı Qara” (Xəlil Yüzbaşı) və başqa
tamaşalarda oynamışdır.
Aktyor “Axırıncı aşırım”, “Ömrün səhifələri”, “Dantenin yubileyi”,
“Qəm pəncərəsi” və s. bədii filmlərdə
çəkilmişdir. Ümumilikdə 32 tamaşa, 48 film, onlarla televiziya filmində
müxtəlif obrazlar yaratmış Elxan Ağahüseynoğlu aktyorluq sənətində qazandığı nailiyyətlərə görə 1991-ci ildə
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
Artisti, 2002-ci ildə isə Xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunmuşdur.
Prezident təqaüdçüsü Elxan Ağahüseynov 2 avqust 2009-cu ildə Bakıda vəfat etmişdir.
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70
Gülşad Baxşıyeva
illiyi 1952

Ədəbiyyat
Baxşıyeva, G. Mən öləndə ağlamasınlar, özüm üçün çox
ağlamışam... : [Müsahibə]
/ söhbətləşdi S. Əşrəf /
G.Baxşıyeva // Ədəbiyyat
qəzeti.– 2018.–22 dekabr.–
S.14-15; Baxşıyeva, G. “Qadınlarımızın 99 faizi bir-birinə
oxşayır” : Haqqımı tələb
edəndə adımı davakar qoyurlar
/ müsahibəni apardı: E.Əliyev,
K.Cəfərova / G.Baxşıyeva //
Kaspi.–2019. - 9-10 may. S.10-11; “Sərgüzəşti-vəzirixani-Lənkəran” ADMİU-nun
tələbələrinin ifasında: [“Gənc
nəsil dəvət edir” layihəsi
çərçivəsində, Əməkdar artist, professor Gülşad Baxşıyevanın rəhbərliyi ilə] //
Azərbaycan müəllimi.–2018.–
23 fevral.– S.14; Talıbzadə,
A. Onun adı Gülşad... / A.
Talıbzadə // Ədəbiyyat
qəzeti.– 2019.– 16 noyabr.–
S.4-5.

Gülşad Eynulla qızı Baxşıyeva
1952-ci il dekabr ayının 12-də Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. 1971ci ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutuna daxil olmuş, 1975-ci ildə institutu bitirdikdən
sonra təyinatla S.Rəhman adına Şəki
Dövlət Dram Teatrına göndərilmişdir.
1975-1985-ci illərdə teatrda aparıcı aktrisa kimi əsas rolları ifa etmişdir.
G.Baxşıyeva S.Vurğunun “Komsomol
poeması”nda
Gülcamal,
M.F.Axundovun “Hacı Qara” əsərində
Sona xanım, “Vəziri-xani-Lənkəran”da
Ziba xanım, S.Rəhmanın “Nişanlı qız”
əsərində Bənövşə, “Yalan”da Şəlalə,
V. Şeksprin “Kral Lir” əsərində Qonerilya, “Romeo və Cülyetta” əsərində
Dayə, N.Xəzrinin “Əks-səda” əsərində
Zərifə ana, G.Xuqayevin “Arvadımın
əri” əsərində Fərizət, K.Çapenin “Ağ
xəstəlik” əsərində Ana, Ş.Petefenin
“Pələng və kaftar” əsərində Predslava, V.Səmədoğlunun “Uca dağ başında” əsərində Şənbə xanım,
M.Sebastyanın “Adsız ulduz” əsərində
Madmazel Kuku, Anarın “Sizi deyib gəlmişəm”ində Zeynəb, “Adamın
adamı”nda At Balaxanım, M. Qorkinin “Həyatın dibində” Vasilisa, Elçinin
“Ölüm hökmü”ndə - Bələdçi Arzu, “Ağ
dəvə”də - Safura, V.Səmədoğlunun
“İntihar” əsərində - Kleotra və
s. rolları məharətlə ifa etmişdir.
Gülşad xanım “Axınla aşağı”, “Aktrisanın təbəssümü”, “Beşmərtəbəli
evin altıncı mərtəbəsi”, “Bəxt üzüyü”,

Aktrisa
“Bir anın həqiqəti”, “Girov”, “Günaydın, mələyim!”, “Hər şey yaxşılığa doğru”, “ İstanbul reysi”, “ Qayınana”, “Milli bomba”, “Ömürdən uzun
gecə”, “Sirr”, “Vəkil hanı?”, “Yalan”, “Yanmış körpülər” filmlərində
də yaddaqalan obrazlar yaratmışdır.
Teatr və kino yaradıcılığıyla yanaşı
G.Baxşıyeva 1985-ci ildən Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində “Səhnə danışığı” kafedrasında, 1994-cü ildən isə “Dram
teatrı və kino aktyoru” (Rejissor və
aktyor sənəti) kafedrasında işləyir. Hazırda həmin kafedraya rəhbərlik edir.
2000-ci ildən dosent, 2006-cı ildən
isə professor adına layiq görülmüşdür.
Aktrisa SSRİ-də keçirilən ADR,
Macar, Bolqar dram sənəti festivallarının iştirakçısı olmuş,1981ci ildə Macar festivalında oynanılan
Ş.Petefenin “Pələng və kaftar” tamaşasında Predslava roluna görə “Qadın
rolunun ən yaxşı ifaçısı” diplomuna
layiq görülmüşdür. 1982-ci ildə Şəki
Dövlət Dram Teatrının yaranmasında və inkişafındakı xidmətlərinə görə
“Əməkdar artist” fəxri adına, 2006-cı
ildə R.Əzizbəylinin “Yalan” filmindəki
“Nisə” roluna görə “Ən yaxşı qadın
obrazı” nominasiyasında Milli Kinematoqrafçılar İttifaqının “Qızıl çıraq” mükafatına layiq görülmüşdür.
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100
Ulduz Rəfili
illiyi 1922-2006

Ədəbiyyat
Ulduz Rəfili //Azərbaycan
Qadın Ensiklopediyası. –
Bakı, 2002. – S. 22; Fərəcov,
S. İlk qadın teatr rejissorumuz: [Əməkdar incəsənət xadimi, professor Ulduz Rəfili
haqqında ] / S.Fərəcov //
Mədəniyyət. – 2016. – 29
iyun. – S.14; Azəri, L. Sənətdə
yaşanan ömür: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında Azərbaycanın
ilk qadın teatr rejissoru Ulduz
Rəfili-Əliyevanın 90 illik yubileyi keçirildi ] / L.Azəri //
Mədəniyyət. – 2012. – 17 oktyabr. – S.10.

780

Ulduz Saleh qızı Rəfili 15 dekabr
1922-ci ildə Goranboy rayonunun
Borsunlu kəndində anadan olmuşdur.
Atası Saleh Əliyev hələ qızı dünyaya gəlməmiş vəfat etmişdir. 1935-ci
ildə anası da rəhmətə gedəndən sonra Moskvada yaşayan böyük bacısı Səmayə Rəfilinin yanında yaşamış,
1938-ci ildə Sənaye Texnikumunu bitirmişdir. Sonra Moskva Dəmiryolu
Nəqliyyatı üzrə Mühəndislər İnstitutuna daxil olmuş, orada oxumaqla yanaşı, Moskva metropolitenində
stansiya növbə rəisi və elektrik qatarında maşinist kimi çalışmışdır.
1945-ci ildə Bakıya qayıdıb, indiki
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsinə daxil olmuş,
1951-ci ildə oranı bitirmişdir. Həmin
müddətdə də təhsil almaqla yanaşı,
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasında məsləhətçi və Kitabxanaçılıq Texnikumunda pedaqoq kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1951-ci ildə ilk Azərbaycan qadın teatr rejissoru kimi Gənc Tamaşaçılar Teatrının rus bölməsində
fəaliyyətə başlayıb, 1972-1975-ci
illərdə Gənc Tamaşaçılar Teatrının
baş rejissoru olmuş, həm Azərbaycan,
həm də rus bölmələrində tamaşalar
hazırlayıb, onlara quruluş vermişdir.
1975-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasının opera hazırlığı kafedrasında çalışdığı müddətdə rejissor kimi S.Raxmaninovun “Aleko”,
P.Çaykovskinin “İolanta”, F.Əmirovun
“Sevil”,
V.A.Motsartın
“Fiqaronun toyu” və s. əsərlərini uğurla
səhnələşdirmişdir.

Rejissor
Ulduz Əliyeva 50-dən artıq tamaşaya – “İkinci ailə” (1954), “Ayrılan
yollar” (1957), “Durna qatarı” (1958),
V.Hüqonun “Qavroş” (1959), “Ümid
nəğməsi” (1959), “Hünər” (1963),
S.Qədirzadənin “Şirinbala bal yığır”
(1965), “Xoruz” (1965), X.Əlibəylinin
“Dovşanın ad günü” (1966), “Aycan” (1973),
C.Məmmədovun
“Dan ulduzu” (1967), K.Qaldoninin
“İki ağanın bir nökəri” (1968),
M.Təhmasibin “Rübailər aləmində”
(1968), Anarın “Ötən ilin son gecəsi”
(1968), S.Sani Axundovun “Qaraca qız” (1971), Ə.Əylislinin “Mənim
nəğməkar bibim” (1975) və s. tamaşalara maraqlı quruluşlar vermişdir.
1957-ci ildə SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin (S.Mixalkovun “Sombrero” əsərinə görə), 1959-cu ildə
Azərbaycan Ali Sovetinin fəxri
fərmanına, 29 iyun 1964-cü ildə isə
Əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülmüşdür. 1963-1967-ci illərdə
isə fəal ictimai-siyasi fəaliyyətlə
məşğul olaraq deputat seçilmişdir.
Azərbaycanın ilk qadın teatr rejissoru olan Ulduz Rəfili 2006-cı il yanvar ayının 9-da Bakıda vəfat etmişdir.
16 oktyabr 2012-ci ildə Mədəniyyət
Nazirliyinin qərarı ilə Azərbaycan
Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrında Əməkdar İncəsənət Xadimi
Ulduz Əliyeva-Rəfilinin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr
edilmiş xatirə gecəsi keçirilmişdir.
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75
Rəhman Əlizadə
illiyi 1947-2013

Ədəbiyyat
Əlizadə, R. Şeir, nəsr,
deyimlər / R. Əlizadə. –
Bakı: Nurlar, 2012.– 175, [1]
s.; Əlizadə, R. İstedad insana ya verilir, ya da verilmir:
[Müsahibə] / R. Əlizadə
// Mədəniyyət.– 2013.– 20
fevral.– S. 10; Allahverdiyeva,
C. Damdabaca: [Dövlət Kukla Teatrının mərhum baş rejissoru Rəhman Əlizadə haqqında] / C.Allahverdiyeva //
Mədəniyyət.– 2013.– 18 dekabr.– S. 13; Allahverdiyeva,
C. Rəhman Əlizadə–teatr...:
Və yaxud bir tamaşa vardı...
/ C.Allahverdiyeva // Kaspi.–
2015.– 21 oktyabr.– S.13;
Nizamiqızı, H. Teatrın
qəribsədiyi rejissor: Sənət və
həyat aşiqi Rəhman Əlizadə /
H.Nizamiqızı // Mədəniyyət.–
2015.– 16 dekabr.– S. 13.

Rəhman Balarza oğlu Əlizadə 19 dekabr
1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 237 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun
Mədəni-maarif fakültəsinə qəbul olmuş,
1972-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.
1968-ci ildən 1983-cü ilədək Mərdəkan
qəsəbəsindəki Nizami adına mədəniyyət
evində bədii rəhbər işləyən R.Əlizadə
1983-cü ildən 1993-cü ilədək Mərdəkan
Xalq teatrının rejissoru olmuşdur. Bu
müddətdə “Xırs quldurbasan”, “Müsyö Jordan və dərviş Məstəlişah” (M.F.Axundov),
“Ölülər” (C.Məmmədquluzadə), “Jorj
Danden”, “Zorən Nigah” (J.B.Molyer),
“Əvvəlinci şərabçı” (L.Tolsyoy), “Pəri
Cadu” (Ə.Haqverdiyev) “Bacıoğlunun nağılı” (hekayə, “Ulduz”, 1979) “Yazı masası
haqqında” (hekayə, “Azərbaycan”, 1979)
“Əncir qurusu” (povest, “Azərbaycan”,
1981) “Diqqət! Başlayıram” (pyes, “Qobustan”, 1980) və s. tamaşaların rejissoru olmuş, “Kəndimizin narları” (Şəki
Dövlət Dram Teatrı, 1980) “Doğmalar”
(Gəncə Dövlət Dram Teatrı, 1981) “Dadaşbala əməliyyatı” (Dövlət Gənclər Teatrı, 1986) “Sabah çoxdan başlanıb”
(Gənc Tamaşaçılar Teatrı, 1988) “Laləli
düzən” (Dövlət Gənclər teatrı, 1991ci il) pyeslərini tamaşaya hazırlamışdır.
1993-cü ildən 2006-cı ilədək Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında baş rejissor vəzifəsində çalışdığı müddətdə dramaturq
özünün
qələmə aldığı “Sindibadın xoşbəxtlik adasına səyahəti”, “Tıq-tıq xanım”, “Bilqamıs əfsanəsi”, “Keçəlin toyu”, “Dəli
Domrul”, “Damdabaca”, “Maymaq”,
“Eramızdan milyon il əvvəl”, “Ay dəli”,
“Ələkbər əmi gülüş planetində”, “Dəcəl
çəpişlər, belə-belə işlər” pyeslərinə quruluş verməklə “Kuraj ana” (Bertolt Brext),
“Pırpız Sona” (C.Məmmədquluzadə),
“Qızıl xoruz” (Aleksandr Puşkin),
“Göyçək Fatma” (K.Ağayeva) və s.
ümumilikdə,
32 tamaşanın quruluşçu
rejissoru
olmuşdur.

Rejissor
1983-cü ildən Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının, 1988-ci ildən
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olm u ş d u r.
2006-2009-cu illərdə Azərbaycan
Gənclər teatrında baş rejissor işləmiş,
“Mürafiə vəkilləri” (M.F.Axundov),
“İblis” (H.Cavid), “Dünyanın axırı”
(R.Əlizadə), “Tülkünün uçuşu” (A.Şaiq),
“Saraxatun” (H.Saraclı), “Su pərisi”
(F.Mustafa) tamaşalarını hazırlamışdır.
2009-cu ilin aprel ayından yenidən
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrına baş
rejissor təyin olunmuş, Vilyam Şekspirin “Yay gecəsində yuxu”, Nizami Gəncəvinin “Xeyir və Şər” və s.
tamaşaları hazırlamışdır. Bir dramaturq kimi 25-dən artıq pyesi Dövlət teatrlarında
tamaşaya
hazırlanmışdır.
2008-ci ildə “Komediyalar”, 2009cu ildə “Pyeslər”, 2012-ci ildə “Pyeslər.
Tərcümələr”, 2013-cü ildə “Şeir. Nəsr.
Deyimlər” kitabı çap olunmuş, K.Marlonun
“Böyük Teymurləng” (Şəki Dövlət Dram
teatrı), J.B.Molyerin “Tartüf” (Lənkəran
Dövlət Dram Teatrı), V.Şekspirin “Yay
gecəsində yuxu” (Dövlət Gənclər Teatrı)
əsərlərini rus dilindən tərcümə etmişdir.
1979-1981-ci illərində dramaturqların Pitsundada keçirilən ənənəvi Ümumittifaq seminarlarında iştirak etmiş, 1988ci ildə dramaturqların Moskvada keçirilən
“Zaman və Qəhrəman” müsabiqəsində
“Sabah çoxdan başlanıb” pyesi üçüncü mükafata layiq görülmüşdür. 1995ci ildə Türkiyədə teatr tamaşaları festivalında, 2011-ci il aprel ayında Mərakeşdə
“XII Beynəlxalq Teatr Festivalı”nda (“Xeyir və Şər” tamaşası ilə) iştirak etmişdir.
Otuz pyesin müəllifi R.Əlizadə 28 oktyabr 2000-ci ildə Əməkdar İncəsənət xadimi fəxri adı almış, 2002-ci ildən Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.
Rəhman Əlizadə 15 mart 2013cü ildə, 65 yaşında, ağ ciyər çatışmazlığından vəfat etmişdir.
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65
Əliyar Əliyev
illiyi 1957-1992

Ədəbiyyat
Nəriman oğlu, H. Dağlar oğlu: Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, batalyon komandiri Əliyar Əliyev
/H.Nərimanoğlu; Red.
M.Əmirova.– Bakı: İşıq,
1994.– 56 s.; Nərimanoğlu, H.
Yaşar ürəklərdə adı Əliyarın...:
Azərbaycan milli qəhrəmanı,
şəhid komandir Əliyar Yusif
oğlu Əliyevin 60 yaşına dost
sözü / H.Nərimanoğlu
// 525-ci qəzet.– 2017.– 14
dekabr.– S.7.; Seyidzadə, T.
Ölümləri ilə ölümsüzləşənlər:
[Milli Qəhrəman Əliyar
Əliyev və Ələkbər Əliyev haqqında] / T.Seyidzadə // Azad
Azərbaycan.–2017.–10 yanvar.– S.7; Bu millətin Əliyar
Əliyevi var idi // Ədalət.–
2019.– 5 oktyabr.– S.10;
Əliyeva, P. Deyirdi, məni
yüz erməninin içində də
görsən, qorxma... P. Əliyeva //
Türküstan.–2020. - 17-23 noyabr; 1-7 dekabr. - S.15.
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Əliyar Yusif oğlu Əliyev 1957ci ildə dekabr ayının 14-də Qubadlı rayonunun Qazyan kəndində anadan olmuşdur. 1975-1979-cu illərdə
Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi İnstitutunda təhsil almışdır. Bir müddət
Qubadlının Dondarlı kəndinin orta
məktəbində müəllim işləmiş, 1980-ci
ildə hərbi xidmətə getmişdir. 1982-ci
ildə ordudan tərxis olduqdan sonra Saransk Dövlət Universitetində müəllim
işləmişdir. 1983-cü ildə atasının vəfatı
ilə əlaqədar olaraq öz doğma yurduna qayıtmış və rayon orta məktəbində
müəllim işləmişdir. “Məhsul” kənd
Könüllü İdman Cəmiyyətində məşqçi,
1985-ci ildə Könüllü Bədən Tərbiyəsi
və İdman Cəmiyyətinin rayon Şurasının sədri seçilmişdir. Klassik güləş üzrə
respublika, ümumittifaq və beynəlxalq
yarışlarda dəfələrlə qalib gəlmiş, bir
çox yarışların hakimi, baş hakimi olmuşdur. Səkkiz yetirməsi respublika
və SSRİ çempionu, 1 nəfər isə olimpiya yığma komandasına üzv seçilmişdir.
Qarabağ müharibəsinə ilk könüllü yazılanlardan olmuşdur. Ə.Əliyevin başçılıq etdiyi dəstə 1990-cı ilin
aprel ayında Topağac yüksəkliyi
istiqamətində düşmənə zərbə endirərək
xeyli canlı qüvvəsi və hərbi texnikasını
məhv etməklə, onları geri çəkilməyə
məcbur etmişdir. Xocalı soyqırımından sonra Əliyarın batalyonunun Gorusa etdiyi hücüm nəticəsində 336erməni ölüsünün olduğunu Moskvanın
“Xəbərlər” proqramı rəsmi açıqlama

Milli Qəhrəman
vermiş, Ermənistan 3 günlük matəm
elan etmişdir. Teatr meydanında
keçirilən matəm mitinqində Əliyarın,
topçular Qocanın, Qeysin, Nurunun
başına pul təyin edilmişdir. Gorusun
Şurnux kəndində keçirilən əməliyyat
zamanı Ermənistanın silah anbarı partladılmış, 26 nəfər muzdlu və erməni
əsir alınmışdır. 1992-ci il aprelin 16da 50 nəfərlik diversiya qrupu “qara
bəbir” ləqəbli Suriya ermənisi Karlenin
başçılığı ilə Əliquluşağı istiqamətində
hücumu əvvəlcədən müəyyən edilmiş
və Ə.Əliyevin batalyonu 11 nəfər zirehli muzdurları və “Niva”lı Karleni öldürərək 20 nəfərdən çox Xocalı əsirləri ilə dəyişməyə nail olmuşdur.
1992-ci ilin iyun ayının 24-də Qubadlı
rayon mərkəzini bombalamağa uçan üç
vertolyotu vurub salan da Ə.Əliyevin
döyüşçüləri olmuşdur. Tabor komandiri 1992-ci ilin payızında 40 könüllü döyüşçü ilə birlikdə işğal altındakı Laçının 40-a qədər kəndini 4 gün
ərzində ermənilərdən azad etmişdir.
Əliyar Əliyev 1992-ci il oktyabrın 3-də Laçının iki kilometrliyində
“Tikanlı zəmi” yüksəkliyi uğrunda döyüşdə sürücüsü Əlisəadət
Ağayevlə birlikdə qəhrəmancasına
həlak olmuş, Qubadlı rayonunun
Qazyan kəndində dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 10 noyabr tarixli 301 saylı Fərmanı ilə Əliyar Əliyev ölümündən
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı”
fəxri adına layiq görülmüşdür.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
25
İlkin Xosrovzadə
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il] //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

25
2 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci
il] // Azərbaycan.– 2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

İlkin Azay oğlu Xosrovzadə 1997-ci il
dekabrın 1-də Ağcabədi rayonunda anadan olmuşdur. Laçın rayonunun Bülövlük
kəndindən olan ailə 1992-ci ildə ermənilər
Laçın rayonunu işğal etdikdən sonra əvvəlcə
Ağcabədidə, daha sonra isə Abşeron rayonunda məskunlaşmışdır. İ.Xosrovzadə Abşeron rayonunda yerləşən Laçın rayon Minkənd kənd
tam orta məktəbini bitirdikdən sonra Bakı Biznes Universitetinə qəbul olunmuşdur. 2017ci ildə, ikinci kursda təhsilinə fasilə verərək
hərbi xidmətə getmiş, xidmət müddəti başa
çatdıqdan sonra hərbçi olaraq Vətənə xidmət
etmək qərarına gəlmişdir. 2020-ci ildə Yevlaxdakı “N” saylı hərbi hissədə gizirlik kursuna yazılmış, kursu bitirərək kiçik gizir rütbəsi
ilə Dövlət Sərhəd Xidmətində kəşfiyyatçı
dəstəsində hərbi xidmətə başlamışdır. İyulun
12-də Tovuz döyüşlərində iştirak etmiş, ayağından yaralanmasına baxmayaraq, xəstəxanada

müalicə olunmaqdan imtina etmiş, yarasını sarıdaraq yenidən döyüşlərə qatılmışdır.
Vətən müharibəsi başlayan zaman İlkin
Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan istiqamətində
gedən döyüşlərdə də fəallıq göstərmişdir.
Xudafərin körpüsü üzərində üçrəngli bayrağımızı yüksəldənlərdən biri də İlkin olmuşdur.
İlkinin son döyüşü Zəngilan rayonunda olmuş,
oktyabrın 23-də rayonun Mincivan qəsəbəsi
uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. İlkin Xosrovzadə oktyabrın 25-də Abşeron rayonunun Ceyranbatan qəsəbəsində
dəfn olunmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən ölümündən sonra
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni,
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Vətən uğrunda”, 25.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Məmmədağa Bağırov
1997-2020
Məmmədağa Həsənağa oğlu Bağırov 1997-ci ildə dekabr ayının 2-də Masallı rayonunun Xoşçobanlı kəndində
anadan olmuşdur. 2004-cü ildə
Mollahəsənli kənd tam orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olub, 2015-ci ildə
həmin məktəbin onbirinci sinfini bitirmişdir. M.Bağırov 2016-2017-ci illərdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan şəhərində yerləşən “N” saylı
hərbi hissəsində həqiqi hərbi xidmətdə
olmuşdur. Məmmədağa Bağırov 27
sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə
düşmənə qarşı böyük mərdliklə döyüş-

Kiçik gizir

Əsgər

müş, noyabr ayının 6-da Şuşa ətrafında
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. 24 noyabr 2020-ci
il tarixində Masallı rayonunun Xoşçobanlı kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr
2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
Məmmədağa Həsənağa oğlu Bağırov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Elvin Kazımov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
29 dekabr 2020-ci il. //
Azərbaycan.–2020.– 30 dekabr.– S.7.

25
3 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.13.
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Elvin Ədalət oğlu Kazımov 1987-ci il
dekabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan
olmuşdur. 1993-2003-cü illərdə Xətai rayonunda 221 nömrəli tam orta məktəbdə,
2003-2006-cı illərdə isə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseydə təhsil almışdır. Ali hərbi təhsilini 2006-2010-cu
illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali
Hərbi
Məktəbində
almışdır.
Elvin Kazımov 2010-cu ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin “N” saylı hərbi
hissəsində “leytenant” hərbi rütbəsində
xidmətə başlamışdır. 2016-cı ildə Lələtəpə
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Azərbaycan ordusunun kapitanı olan
Elvin Kazımov Vətən müharibəsi zamanı torpaqlarımızın işğaldan azad

Elmar Möhsümov
1997-2020
Elmar Rövşən oğlu Möhsümov
1997-ci il dekabr ayının 3-də Kəngərli
rayonunun Xok
kəndində anadan olmuşdur. 2015-2019-cu illərdə
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali
Məktəbində
hərbi təhsil almışdır.
Elmar Möhsümov 2019-cu ildən
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət edirdi. Azərbaycan
Ordusunun leytenantı olan Elmar
Möhsümov 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən

Kapitan

edilməsi uğrunda qəhrəmanlıq göstərmiş,
oktyabrın 6-da Tərtər rayonunun Talış qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə şəhid olmuşdur. E. Kazımov
II Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən Elvin Kazımov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Suqovuşanın azad
olunmasına görə”, 29.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Leytenant

müharibəsi zamanı Tərtər rayonunun
Suqovuşan qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Elmar Möhsümov sentyabrın 29-da Suqovuşan döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Elmar Möhsümov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən
“Döyüşdə
fərqlənməyə
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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İmamalı Hüseynov
illiyi 1992-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Döyüşdə
fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 18 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 19
dekabr.

30
4 illiyi

İmamalı Cəlil oğlu Hüseynov 1992ci il dekabr ayının 3-də Zəngilan rayonunun Tağlı kəndində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Zəngilan rayonunun
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
işğal edilməsindən sonra Hüseynovlar ailəsi Abşeron rayonunda yaşamağa başlamışlar. İmamalı Hüseynov orta
məktəbi qurtardıqdan sonra 2012-2014cü illərdə Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının sıralarında müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olmuşdur. 2019-cu ildən
Dövlət Sərhəd Xiudmətinin sıralarında
“gizir” hərbi rütbəsində xidmət etmişdir.
İmamalı Hüseynov 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğ-

Şakir Cəmilli
1992-2020
Şakir Arif oğlu Cəmilli 4 dekabr
1992-ci ildə Füzuli rayonunun Araz
Dilağarda kəndində anadan olmuşdur.
Tank komandiri olan Cəmilli Şakir
Arif oğlu Ermənistanın işğalı altında
olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla döyüşmüşdür. Noyabr ayının 23-də Şuşa
şəhəri istiqamətində şəhid olmuşdur.
2021-ci il may ayının 17-də

Kiçik gizir

runda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur.
İmamalı Hüseynov oktyabrın 9-da Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olmuş, Mehdiabad qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən İmamalı Hüseynov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, 18.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Döyüşdə
fərqlənməyə görə”, 25.12.2020-ci il t
arixli Sərəncamına əsasən “Xocavəndin
azad
olunmasına
görə”
medalları ilə təltif edilmişdir.

Gizir

Bakı şəhər Gənclər və İdman Baş
İdarəsi və “İDEA” şahmat klubunun birgə təşkiltçılığı ilə Cəmilli Şakir Arif oğlunun xatirəsinə həsr olunmuş şahmat turniri keçirilmişdir.
Ş.Cəmilli ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.–S.6-12.
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Əli Məmmədov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Səxavətqızı, M. Şəhadət
yolu... / M.Səxavətqızı //
Bakı xəbər.– 2021.– 27 fevral.– S.14.

4

5

35
illiyi

Ədəbiyyat
Elçin Nadir oğlu Nadirov //
Sadıqova, R. Əbədi yaşayanlar
(Şəki şəhidləri).– Bakı, 2021.–
S.261-264.
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Əli Abbas oğlu Məmmədov 1997-ci
il dekabr ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun
Maxta kəndində anadan olmuşdur.
2003-cü ildə Sədərək rayon tam orta
məktəbinin 1-ci sinfinə qəbul olmuş,
məktəbi bitirdikdən sonra 2016-2017ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.
Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra Türkiyəyə getmiş, orada idmanın
qaydasız döyüş növü ilə məşğul olmuşdur. 2020-ci il yanvarın 13-dən
Naxçıvanda müddətdən artıq həqiqi
hərbi qulluqçu kimi Xüsusi Təyinatlı

Elçin Nadirov
1987-2020
Elçin
Nadir oğlu Nadirov 1987ci il dekabr ayının 5-də Şəki rayonunun Qoxmuq kəndində anadan olmuşdur.
Şəki şəhər fizika-riyaziyyat və humanitar təmayüllü liseydə təhsil almışdır. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Şəki Texnologiya Texnikumunun mühasibat uçotu fakültəsinin qiyabi şöbəsinə qəbul
olmuşdur. 2006-cı ildə hərbi xidmətə çağırılmış, xidmət müddəti bitdikdən sonra hərbi qulluqçu kimi Zaqatala Daxili
Qoşunlarında xüsusi təyinatlı baş çavuş
olaraq vətənə xidmət etmişdir. Xidməti
müddətində layiqli əməyinə görə dəfələrlə
komandanlığın
“Fəxri
fərmanı”na,
“Təşəkkürnamə”lərinə layiq görülmüş, Silahlı Qüvvələrin 3-cü dərəcəli “Qüsursuz
xidmətə gürə” medalı ilə təltif edilmişdir.
13 il müddətdən artıq hərbi xidmətdə
olan Baş çavuş Elçin Nadirov 2020-

Əsgər

Qüvvələrin
sıralarına
qoşulmuşdur. Vətən müharibəsi başlayan zaman Füzuli, Qubadlı, Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş,
oktyabr ayının 23-də şəhid olmuşdur.
Vətən uğrunda canından keçən
qəhrəman Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı
ilə “Vətən uğrunda”, “Şuşanın azad
olunmasına görə”, “Hərbi xidmətə
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Baş çavuş
ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüş, oktyabrın 6-da yaralı yoldaşını döyüş meydanından uzaqlaşdırıb həyatını xilas
etmişdir. Oktyabrın 15-də döyüşlər zamanı 2 yaralı yoldaşını xilas etmiş, 3-cü
yaralını xilas edərkən şəhid olmuşdur.
E.Nadirov oktyabr syının 17-də Şəkinin
“Dovşan
düzü”
qəbiristanlığındakı
Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir.
Elçin Nadirov ölümündən sonra
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.–S.6-12.

25
5 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il. // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

Rəcəb Quliyev
1997-2020
Rəcəb Elşən oğlu Quliyev 1997-ci il
dekabr ayının 5-də Şamaxı rayonunun
Dəmirçi kəndində anadan olmuşdur.
Azərbaycan ordusunun çavuşu olan
Rəcəb Quliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zamanı
Cəbrayılın, Zəngilanın, Xocavəndin
və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşmuşdur. Rəcəb Quliyev noyabrın 9-da Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Şamaxı şəhərinin
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Rəcəb Quliyev ölümündən son-

Zaur Dadaşov
1997-2020
Zaur Zümrüd oğlu Dadaşov 1997-ci
il dekabr ayının 5-də Rusiya Federasiyasının Surqut şəhərində anadan olmuşdur.
2000-ci ildə ailəsi ilə birlikdə
Azərbaycana köçmüş, 2004-cü il sentyabrın 15-də Xaçmaz rayonunun Aslan
Oba kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuşdur. 2015-ci ildə məktəbi bitirmiş, 2016-cı ildə hərbi xidmətə yollanmış, 2017-ci ildə hərbi xidmətdən
tərxis olunmuşdur. Hərbi sahəyə maraq
göstərən Zaur 2020-ci il sentyabr ayının
9-da Qusar rayonundakı “N” saylı hərbi
hissədə xidmətə başlamışdır. Sentyabr
ayının 27-də II Qarabağ döyüşləri başladığı zaman döyüşə göndərilmişdir. Fü-

Çavuş
ra Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Cəsur döyüşçü”, 24.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Cəbryılın azad olunmasına görə”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
“Xocavəndin azad olunmasına görə”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
zuli rayonu kənd Horadiz uğrunda gedən
döyüşlərdə yüksək şücaət göstərərək
qəhrəmancasına
vuruşmuş,
düşmən
snayperindən açılan atəş nəticəsində şəhid
olmuşdur. Z.Dadaşov Xaçmaz rayonunun Aşağı oba kəndində dəfn olunmuşdur. Döyüşlərdə yüksək şücaət və igidlik
göstərən Dadaşov Zaur ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli və 25.12.2020ci il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Qubadlının
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 29 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 30 dekabr. S.11

Əlizamin İsgəndərov
1977-2020
Əlizamin Həmid oğlu İsgəndərov
1977-ci il
dekabr ayının 6-da
Beyləqan rayonunun Milabad qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1984-1996cı illərdə Milabad qəsəbə tam orta
məktəbində təhsil almış, güləş idman növü ilə məşğul olmuşdur.
Əlizamin
İsgəndərov
19961999-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli
həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, keçmiş müdafiə naziri Səfər Əbiyevin
mühafizə xidmətinin üzvü olmuşdur. 2006-cı ildən Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin “N” saylı hərbi hissəsində
rabitəçi olaraq xidmət etmiş, 2016cı ildən müqavilə əsasında Kəşfiyyat

25
Mehtab Quliyev
6 illiyi 1997-2020
6

Mehtab Ənvər oğlu Quliyev 1997ci il dekabr ayının 6-da Gədəbəy rayonunun Kiçik Qaramurad kəndində
anadan olmuşdur. 2006-cı ildə həmin
kənddə orta məktəbə gedib, 2016-cı ildə
məktəbi bitirmişdir. Hərbi xidmətdə
olmuş, 2020-ci ildə tərxis olunmuşdur. Vətən müharibəsi başlayan zaman
könüllü olaraq döyüşlərə qatılmışdır.
30 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayo-

Çavuş

Manqasının Komandiri olmuşdur.
Əlizamin
İsgəndərov
Vətən
müharibəsi zamanı Hadrut qəsəbəsi,
Füzuli, Qubadlı və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur.
Cəsur döyüşçü noyabr ayının 5-də Şuşa
döyüşləri zamanı Daşaltı istiqamətində
şəhid olmuş, Beyləqan rayonunun Milabad qəsəbəsində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan
Prezidenti
İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Əlizamin
İsgəndərov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, 29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
nu uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə
yüksəlmişdir. Noyabr ayının 3-də doğulduğu kənddə dəfn edilmişdir.
Mehtab Quliyev ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Vətən uğrunda”, 18 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən “İgidliyə görə”
medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il. //Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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Emin Kazımov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Yusifqızı, Ə. Oğullar geriyə
dönmür. Ali Baş Komandan
“İrəli” deyib: [şəhid Kazımov
Emin Fərman oğlu haqqında] / Ə. Yusifqızı // Olaylar.–
2021.–2-8 aprel.– S.18.

40
10 illiyi
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il. //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.

Emin Fərman oğlu Kazımov 1987ci il dekabr ayının 7-də Yevlax rayonunda anadan olmuşdur. Şəhərin
“Karvan” futbol komandasında Yevlaxın idman şərəfini qorumuşdur.
Həqiqi hərbi xidmətdən qayıtdıqdan
sonra hərbiyə olan məhəbbəti azalmamış, 2016-cı ildən Tərtər rayonunun
“N” saylı hərbi hissəsində işləməyə
başlamışdır. Qoçaqlığı elə ilk günlərdən
məlum olur. 2020-ci ilin iyun ayında Tovuz döyüşlərində igidliklə iştirak edir.
Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan
Emin Kazımov 2020-ci il sentyabrın
27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün
başlanan Vətən müharibəsi zama-

Ariz Məhərrəmov
1982-2020
Ariz Fərzulla oğlu Məhərrəmov 1982ci il dekabr ayının 10-da Saatlı rayonunun
Qara Nuru kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən
sonra hərbi xidmətdə olmuş, hərbi
xidmətini bitirdikdən sonra gizirlik kursunu fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra, Bakıda
N saylı hərbi hissədə idman rəisi (sərbəst
döyüş üzrə təlimatçı) vəzifəsində xidmətə
başlamışdır. Bir müddət burada işlədikdən
sonra könüllü olaraq döyüş bölgəsində
hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyündə baş çavuş kimi xidmət edir. Xidmət dövründə
atıcılıq üzrə orduda bir neçə dəfə birinci yerə çıxır. Ariz Silahlı Qüvvələrdə ilk
dəfə “İstiqlal” snayper tüfəngini düşmənin
canlı qüvvəsi üzərində sınaqdan keçirmiş, 2014-cü ilədək düşmənin 31 canlı qüvvəsini məhv etmişdir. Buna görə də
Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mükafatlandırılmışdır. 2015-ci ildə səhhətində yaranmış

Əsgər

nı Murovdağ istiqamətində gedən
döyüşlərdə vuruşmuş, sentyabrın 27də şəhid olmuşdur. Sentyabr ayının
28-də Yevlax rayonunun Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş
əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə
qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə
yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Emin Kazımov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Laçının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Gizir
problemlərinə görə ehtiyata buraxılmışdır.
Ariz Vətən müharibəsi başlayan zaman
könüllü olaraq cəbhəyə yollanmış, Suqovuşan istiqamətində döyüşlərdə iştirak
edərək, 33 düşmən əsgərini məhv etmişdir.
Sentyabr ayının 29-da Suqovuşan
qəsəbəsi uğrunda döyüşdə Arizgilin içində
olduğu BMP vurularaq
yandığından
içində olan əsgərlərimiz xilas ola bilmir və
şəhid olurlar. DNT testi təyin olunduqdan
sonra Ariz Məhərrəmov oktyabr ayının
20-də Saatlı rayonunda dəfn olunmuşdur.
A.Məhərrəmov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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Fariz Şıxaliyev
illiyi 1987-2020
10

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
18 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.7.

25
10 illiyi
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Fariz Şahverdi oğlu Şıxaliyev 1987ci il dekabr ayının 10-da Xabarovsk
vilayətində anadan olmuşdur. Ailəsi
Azərbaycana köçdüyündən 19942004-cü illərdə A.A.Rəcəbov adına
Qaravəlli kənd tam orta məktəbində,
2006-2011-ci illərdə Azərbaycan Tibb
Univresitetinin Hərbi Tibb fakültəsində
“feldşer” ixtisası üzrə təhsil almışdır.
Fariz Şıxaliyev 2011-ci ildə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Beyləqan rayonunda yerləşən “N”
saylı hərbi hissəsində “gizir” hərbi
rütbəsi altında xidmətə başlamışdır.
2014-cü ildən Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin sıralarında xidmətini davam etdirmiş, 2016-cı ildə Talış

Sadıq Rəhimov
1997-2020

Sadiq Nadir oğlu Rəhimov 1997-ci il
dekabr ayının 10-da Lerik rayonunun Veri
Əliabadı kəndində anadan olmuşdur. 2004cü ildə Lerik rayonu şəhid Valeh Rəhimov
adına Veri Əliabadı kənd ümumi məktəbin
1-ci sinfinə daxil olmuş, 2013-cü ildə
həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirdikdən
sonra Astara Pedaqoji Kollecinə daxil olmuşdur. 2017-ci ildə kolleci başa vurduqdan sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış
və Goranboy rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissəyə göndərilmişdir. 2019-cu ilin
yanvar ayında xidmətini başa vurmuşdur.
Sadiq Rəhimov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan
ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün

Gizir

yüksəkliyi istiqamətində döyüşmüşdür.
Fariz Şıxaliyev 2020-ci il sentyabrın
27-də başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilanın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Fariz Şıxaliyev oktyabrın 27-də
Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlər
zamanı şəhid olmuş, Şamaxı şəhər
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən Fariz Şıxaliyev ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, 18.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər
başlanan Vətən müharibəsi zamanı könüllü olaraq Lerik rayon Hərbi komissarlığında qeydiyyatdan keçir və döyüşə
yollanmışdır. Füzuli və Xocavənd uğrunda gedən ağır döyüşlərdə böyük şücaət
və qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. 3 noyabr
2020-ci il tarixində Xocavənd istiqamətində
gedən şiddətli döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
6 noyabr tarixində doğulduğu Lerik rayonu Veri Əliabadı kəndinə dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı ilə Sadiq Rəhimov ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad
olumasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Mirzəhəsən Əlizadə
1992-2020
Mirzəhəsən Şahin oğlu Əlizadə
1992-ci il dekabr ayının 11-də Astara
rayonunun Səncərədi kəndində anadan
olmuşdur. Hərbçi olmaq Mirzəhəsənin
uşaqlıq arzusu idi. Ona görə də orta
məktəbi bitirdikdən sonra Astara Pedaqoji Kollecində “Fiziki tərbiyə və idman müəllimi” ixtisası üzrə təhslini
davam etdirib. 2009-cu ildə həqiqi
hərbi xidmətə çağırılıb. 2017-ci ildə
ordu sıralarına qayıdıb və 3 il ərzində
xidmətini davam etdirib. Müddətdən

Əsgər

artıq hərbi xidmət hərbi qulluqçusu
olub. Mirzəhəsən Əlizadə oktyabr ayının 25-də şəhid olmuşdur. Ölümündən
50 gün sonra, nəşi tapılaraq Astara rayonunun Səncərədi kəndində dəfn edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə Mirzəhəsən Əlizadə ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə
təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

12

40
illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad olunmasına görə” medalı ilə təltif
edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci
il // Azərbaycan.–2020.– 26 dekabr.– S.6-12.

6

Orxan Əkbərov
1982-2020
Polkovnik-leytenant
Orxan Nadir oğlu Əkbərov 1982-ci il dekabr
ayının 12-də Saatlı şəhərində anadan olmuşdur.
1989-1997-ci illərdə Saatlı şəhərində 3 nömrəli tam
orta məktəbdə, 1997-1999-cu illərdə isə Biləsuvar
şəhərində 1 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır. Məktəb illərindən öz vətənpərvərliyinə
görə yaşıdlarından seçilən Orxan Əkbərov orta
məktəbi bitirdikdən sonra Ali Hərbi Məktəbə daxil olmuş, 2004-cü ildə Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Ali Hərbi məktəbi Qoşun Kəşfiyyat
ixtisası üzrə bitirmiş, 2004-2005-ci illərdə TəlimTədris mərkəzində ixtisası üzrə təhsil almışdır.
2005-ci ildən N saylı kəşfiyyat bölüyündə
kəşfiyyat taqım komandiri vəzifəsində, 2007-ci
ildən kəşfiyyat bölük komandiri vəzifəsində, 2012-ci
ildən 2020-ci ilədək N saylı hərbi hissənin Kəşfiyyat
bölməsinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. 2020-ci ilin
yanvar ayından şəhid olduğu tarixədək N saylı hərbi
hissənin komandiri vəzifəsində xidmət etmiş, 2016cı ildə Aprel döyüşlərində və 2020-ci ildə Tovuz
istiqamətində gedən döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir.
2020-ci il sentyabr ayında torpaqlarımızın

azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə böyük
şücaətlər göstərib, düşmənin 200-dən çox əsgərini
və bir neçə silah dolu maşınını məhv etmişdir.
Polkovnik-leytenant Orxan Əkbərov 2 oktyabr
2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşdə
düşmənin snayperlə qəfil açdığı atəş nəticəsində
şəhid olmuşdur. Oktyabrın 6-da şəhidin nəşi
götürülərək Biləsuvar rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnikleytenantı olan O.Əkbərov III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”, II dərəcəli “Qüsursuz xidmətə
görə”, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi”, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yubiley medallarına layiq görülmüşdür.
Orxan Əkbərova Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 09.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən ölümündən sonra “Vətən
müharibəsi Qəhrəmanı” adı verilmiş, 15.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Füzulinin azad olmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Elvin Məmmədov
illiyi 1992-2020
12
Elvin Tərlan oğlu Məmmədov 1992ci il dekabr ayının 12-də Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kəndində anadan olmuşdur. Elvin Məmmədov orta
məktəbi qurtardıqdan sonra 20112012-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Sumqayıt şəhərində
yerləşən “N” saylı hərbi hissəsində
müddəli həqiqi hərbi xidmətdə olmuş, 2014-cü ildən isə DİN Daxili Qoşunların müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu olmuşdur.

Çavuş

Elvin Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsi
zamanı Cəbrayılın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 3-də şəhid olmuşdur.
Biləsuvar rayonunda dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə E.Məmmədov ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–2020.– 25 dekabr.– S.11.

40
illiyi
16
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Bakı şəhəri, 24 iyun 2021-ci il.
// Azərbaycan.–2021.– 25 iyun
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Atəm Əliyev
1982-2020
Atəm Vaqif oğlu Əliyev 1982-ci il dekabrın 16-da Ağdaş rayonunun Abad kəndində
anadan olmuşdur. Orta təhsil aldıqdan sonra
1996-cı ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi
liseyə daxil olmuş, 2000-ci ildə hərbi liseyi bitirərək Heydər Əliyev adına Azərbaycan
Ali Hərbi Məkəbinə qəbul olmuşdur.
2004-cü ildə ali hərbi məktəbi bitirən Atəm
Əliyev leytenant rütbəsi alaraq hərbi xidmətə
başlamışdır. 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında “N” saylı hərbi hissədə taqım komandiri, qərargah rəisi vəzifələrində işləmişdir.
2019-cu ildə nazirliyin qərarı ilə Göygöl rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəsinə
göndərilmişdir. 2020-ci ilin yanvarında
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Təlim Tədris
Mərkəzinə daxil olaraq, mərkəzi tabor komandiri vəzifəsi alaraq bitirmiş, 26 iyun 2020ci ildə polkovnik-leytenant rütbəsi almışdır.
Atəm Əliyev Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlər
zamanı Murovdağın, həmçinin, həmin

Polkovnik-leytenant
istiqamətdəki bir çox yüksəkliklərin işğaldan azad olunmasına başçılıq etmişdir. 2 oktyabr 2020-ci ildə Murovdağ döyüşləri zamanı şəhid olmuşdur. Uzun müddət tapılmayan
nəşi şəhid olduğu Murovdağ istiqamətində tapılmış və 2021-ci il yanvarın 24-də Ağdaş rayonunun Abad kəndində dəfn olunmuşdur.
Polkovnik-leytenant Atəm Əliyev 2008ci ildə “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90
illiyi”, 2010-cu ildə “Qüsürsuz xidmətə görə
3-cü dərəcəli, 2013-cü ildə “Azərbaycan
Sillahlı Qüvvələrinin 95 illiyi”, 2015-ci
ildə “Qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli,
2018-ci ildə “Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi” medalları ilə təltif olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin 24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən Atəm Əliyev ölümündən sonra “Vətən
uğrunda” və
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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25
16 illiyi
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Bakı şəhəri, 24 iyun 2021ci il. // Azərbaycan.–2021.–
25 iyun.

25
17 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 26 dekabr.– S.6-12.

Elşən Nurəliyev
1997-2020
Elşən Rövşən oğlu Nurəliyev 1997ci il dekabr ayının 16-da Oğuz rayonunun Sincan kəndində anadan
olmuşdur. 2006-cı ildə Əsabəli Abdulhüseynov adına Sincan kənd tam
orta məktəbə daxil olmuşdur. 2017ci ildə məktəbi bitirmişdir. 2019cu ilin aprelində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə müddətli həqiqi
hərbi
xidmətə
çağırılmışdır.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
əsgəri olan Elşən Nurəliyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Şamxal Əjdərli
1997-2020

Şamxal Marif oğlu Əjdərli 1997-ci
il dekabr ayının 17-də Şəmkir rayonunun Xulufkəndində anadan olmuşdur.
2004-2015-ci illərdə R. İsmayılov adına
2 saylı Xuluf kənd tam orta məktəbində
təhsil almışdır. Şamxal Əjdərli 20162017-ci illərdə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrin sıralarında müddətli həqiqi
hərbi xidmətdə olmuş, hərbi xidmətini
Naxçıvan şəhərində başa vurmuşdur.
Vətən müharibəsi başlayarkən
könüllü olaraq döyüşlərə qatılmış, Murovdağ uğrunda, Cəbrayıl
və Füzulinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmişdir.
Oktyabr ayının 25-də Füzu-

Əsgər
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Füzuli döyüşlərində
iştirak etmişdir. Füzuli uğrunda gedən
döyüşlərdə düşmən snayperindən açılan
atəşlə şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir.
Elşən Nurəliyev oktyabrın 12-də
Sincan kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Elşən Nurəliyev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Əsgər

li istiqamətində gedən döyüşlərdə
şəhid olmuş, Şəmkir rayonunun Xuluf
kəndində dəfn olunmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Vətən uğrunda”, 18 dekabr
2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən
”Döyüşdə fərqlənməyə görə”, 25 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.
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Şamo Kərimov
illiyi 1987-2020
17
6

Şamo Elman oğlu Kərimov 1987-ci
il dekabr ayının 17-də Cəlilabad rayonunun Maşlıq kəndində anadan olmuşdur.
Şamo Kərimov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı istiqamətində

Əsgər

gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabr ayının 8-də şəhid olmuşdur.
Şamo Kərimov ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən
“Vətən uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və “Cəbrayılın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il. // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

45
19 illiyi

Anar Cəfərov
1977-2020
Anar Eyvaz oğlu Cəfərov 1977ci il dekabr ayının 19-da Yevlax şəhərində anadan olmuşdur.
2014-cü ildən müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçusu olmuş
Anar Cəfərov Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla
döyüşmüşdür. A.Cəfərov oktyabr ayı-

Əsgər
nın 3-də şəhid olmuş, 5 oktyabr 2020ci ildə Ağcabədi şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Əsgər Cəfərov Anar Eyvaz oğlu
ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq
Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il. // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 24 iyun 2021-ci il // Azərbaycan.– 2021.– 25 iyun.– S.70.
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Xəyal Həziyev
illiyi 1987-2020

6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il. //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
21 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il. // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

Xəyal Feyruz oğlu Həziyev 1987ci il dekabrın 20-də Ağcabədi rayonunda anadan olmuşdur. Həqiqi hərbi
xidmətini Murovdağ istiqamətində
keçmişdir. Onu cəbhəyə getmək üçün
səfərbərliyə yazılarkən yaşının çox olması səbəbindən dəfələrlə geri qaytarsalar da, inadından dönməmiş, sentyabr
ayının 30-da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarına könüllü olaraq qatılmışdır. Xəyal 14 gün
Vətən müharibəsində torpaqlarımız uğrunda qəhrəmancasına vuruşmuş, hərbi
hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə

Elşən Quliyev
1992-2020
Elşən Natiq oğlu Quliyev 1992ci il dekabr ayının 21-də Daşkəsən
şəhərində anadan olmuşdur. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmət
keçmiş, sonra isə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi Azərbaycan
Silahlı
Qüvvələrində
işləmişdir.
Elşən Quluyev 2020-ci il sentyabrın 27-də
başlanan
Vətən
müharibəsi
zamanı
Murovdağ
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak
etmiş,
qəhrəmancasına
şəhidlik
zirvəsinə
ucalmışdır.
Uzun zaman axtarışdan sonra nəşi tapılan Elşən 12 dekabr
tarixində Daşkəsən rayon Şəhidlər

Əsgər

yerinə yetirmiş, Mübariz İbrahimovun
şəhid olduğu posta Azərbaycan bayrağının sancılmasında iştirak etmişdir.
Xəyal Həziyev oktyabr ayının 15də Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində
gedən şiddətli döyüşlərdə şəhid olmuş, doğulduğu Ağcabədi rayonunun Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Vətən uğrunda medalı” ilə təltif olunmuşdur.

Kİçik çavuş
xiyabanında
dəfn
olunmuşdur.
Elşən Quluyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
15.12.2020-ci il və 24.06.2021-ci il tarixli Sərəncamlarına əsasən “Vətən uğrunda” və “Kəlbəcərin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Seyfəl Rəfiyev
illiyi 1997-2020
21
6

Seyfəl Musa oğlu Rəfiyev 1997-ci il
dekabr ayının 21-də Siyəzən şəhərində
anadan olmuşdur. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra həqiqi hərbi xidmət keçmiş, hərbi xidmətdən sonra orduda qalıb
müddətdən artıq hərbi qulluğa başlamışdır. Doğma torpaqlarımızın işğaldan
azad olunması uğrunda başlanan Vətən

Əsgər

müharibəsinin ilk günündən döyüşə
qatılaraq qəhrəmanlıq göstərmişdir.
29 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Seyfəl Rəfiyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il. // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Tağıyev, A. Siyəzən şəhidləri: [Seyfəl Musa oğlu Rəfiyev] /A. Tağıyev // Ədalət.–2021.– 14 yanvar.– S.6.

35
22 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il. //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Hüseynağa Balıyev
1987-2020
Hüseynağa Salman oğlu Balıyev 1987-ci il dekabrın 22-də Salyan şəhərində anadan olmuş, buradakı orta məktəbdə təhsil almışdır. Orta
təhsilini başa vurduqdan sonra Heydər
Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbə qəbul
olmuşdur. Hüseynağa Balıyev ali
hərbi təhsilini başa vurub leytenant
kimi müxtəlif hərbi hissələrdə xidmət
etməyə başlamışdır. Bir müddət sonra isə Qarabağ ərazisindəki hərbi
hissələrdən
birinə
keçirilmişdir.
Azərbaycan Ordusunun mayoru olan Hüseynağa Balıyev 2020-ci il
sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi

Mayor
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpa olunması üçün başlanan Vətən
müharibəsi zamanı Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, oktyabrın 8-də Hadrut döyüşləri
zamanı şəhid olmuşdur. H. Balıyev
Salyan şəhərində dəfn olunmuşdur.
Mayor H. Balıyev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 09.12.2020-ci il
tarixli Sərəncamına əsasən ölümündən
sonra “Qarabağ” ordeni, 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

DEKABR
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30
Mikayıl Əlibəyli
1992-2020
23 illiyi
6

Mikayıl Xaliqverdi oğlu Əlibəyli
23 dekabr 1992-ci ildə Mingəçevir
şəhərində anadan olmuşdur. Çörək ustası işləyən Mikayıl müharibə başlamazdan öncə sentyabrın 21-də
hərbi təlimlərə qatılaraq, ilk gündən
müharibəyə qoşulmuşdur. Döyüşlərdə
böyük şücaətlə iştirak edən Mikayıl

Əsgər

oktyabrın 7-də Füzuli uğrunda gedən
döyüşlərdə başından qəlpə yarası alaraq qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Mikayıl Əlibəyli ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamına müvafiq olaraq “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il. // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
Müşfiq, Ş. Əbədiyyətdəki əziz ünvanlarımız: [Əlibəyli Mikayıl Xalıqverdi oğlu] /Ş.Müşfiq //525-ci qəzet. -2021.–18 fevral.– S.14, 15.

24

30
24 illiyi

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il. //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Zahir Feyzullayev
1992-2020
Zahir Eyvaz oğlu Feyzullayev 1992-ci il
dekabr ayının 24-də Oğuz rayonunun Muxas kəndində anadan olmuşdur. 1999-2007-ci
illərdə A.Əhmədov adına Muxas kənd tam orta
məktəbində, 2007-2010-cu illərdə isə Oğuz
şəhərində E. Abdullayev adına 2 nömrəli tam
orta məktəbdə təhsil almışdır. 2011-2012ci illərdə Daxili Qoşunların N saylı hərbi
hissəsində həqiqi hərbi xidmət keçmiş, 2013-cü
ildə Müdafiə Nazirliyinin gizir hazırlıq kursuna
qəbul olunmuş, 2014-cü ildən N saylı xüsusi
təyinatlı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı qrup komandirinin müavini, qrup komandiri olmuşdur.
2015-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində
“Görüntülü hədəf qiymətləndirmə”, 2017ci ildə “Hərbi sərbəst paraşüt”, 2018-ci ildə
Türkiyə Respublikasının Kayseri şəhərində
“Statik təməl paraşüt”, “Statik paraşütçü buraxıcı və yer ekip komutanlığı” kurslarını bitirmiş, 2019-cu ildə Türkiyənin Kars və Kayseri
şəhərlərində “Qış-2019” təlimində iştirak etmişdir. Qəhrəmanlıqlarına görə 2018-ci ilin iyul

Baş leytenant
ayının 2-də leytenant, 2019-cu ilin iyul ayının
2-də isə baş leytenant hərbi rütbəsi almışdır.
Vətən müharibəsində Füzuli, Zəngilan və
Xocavənd istiqamətlərində döyüşmüşdür. Zahir Feyzullayev oktyabrın 20-də Xocavənd
döyüşləri zamanı Tuğ istiqamətində şəhid
olmuş, Oğuz rayonunda dəfn olunmuşdur.
Vətənə göstərdiyi xidmətlərinə və
qəhrəmanlıqlarına görə “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi”, “Hərbi xidmətdə
fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli medalları və bir çox tərifnamələrə layiq görülmüşdür. Zahir Feyzullayev ölümündən sonra
Azərbaycan Prezidentinin 15.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Vətən uğrunda”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
“Şuşanın azad olunmasına görə”, 30.12.2020ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Hərbi
xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Muxtar Babayev
illiyi 1987-2020
Kiçik çavuş

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Cəsur döyüşçü” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il.
// Azərbaycan.–2020.– 19
dekabr.–S.7.

25
25 illiyi
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.
-2020.– 29 dekabr.– S.9.
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Muxtar Rəhim oğlu Babayev 25
dekabr 1987-ci ildə Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhərində anadan olmuşdur. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra hərbi xidmətə yollanmış,
xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra 2008-ci ildə yenidən müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarına qoşulmuşdur. 2016-cı ilin Aprel
döyüşlərində iştirak etmiş və yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda 27 sentyabr
2020-ci il tarixində başlayan Vətən
müharibəsində iştirak etmiş və oktyabr ayında yaralanmışdır. 10 günlük

Qərib Balacayev
1997-2020
Qərib Nəsib oğlu Balacayev 1997-ci
il dekabr ayının 25-də Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində
anadan olmuşdur. Ağdam rayonunun Mərzili kəndindən məcburi köçkün olan ailə Beyləqan rayonunun
Təzəkənd kəndində məskunlaşdığından
Q.Balacayev 2005-ci ildə həmin kənddə tam orta məktəbin 1-ci sinifinə
qəbul olunmuşdur. 2016-ci ildə həmin
məktəbin 11-ci sinfini bitirdikdən
sonra hərbi xidmətə çağırılmışdır.
2019-cu ildən müddətdən artıq
hərbi qulluqçu kimi ordu sıralarına qoşulmuşdur. Qərib Balacayev 2020-ci
il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silah-

müalicədən sonra yenidən döyüşə qayıtmış, Hadrut və Şuşa uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş və noyabrın 2-də Xocavənddə şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci
il tarixli Sərəncamına əsasən Muxtar Babayev ölümündən sonra “ Vətən
uğrunda”, 18.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən “Cəsur döyüşçü”,
29.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Şuşanın azad edilməsinə
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Əsgər
lı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın
işğalı altında olan ərazilərin azad
edilməsi zamanı həlak olmuşdur. Sentyabr ayının 28-də Beyləqan rayonunun
Təzəkənd kəndində dəfn olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən Qərib Balacayev
ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
25.12.2020-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Əlnur Gülalıyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 25 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan .
-2020.– 26 dekabr.– S.13.

30
26 illiyi
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının 3-cü dərəcəli
“Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il // Azərbaycan.–
2020.– 16 dekabr.

Əlnur Seymur oğlu Gülalıyev 25
dekabr 1997-ci ildə İmişli rayonunun Xəlfəli kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Xəlfəli kənd tam
orta məktəbində almışdır. Orta məktəbi
qurtardıqdan sonra həqiqi hərbi xidmət
yollanmışdır. Hərbi xidmət müddəti
bitdikdən sonra mülki şəxs olaraq fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Əlnur Gülalıyev 2020-ci il sentyabr ayının 27-də başlanan Vətən
müharibəsində könüllü olaraq iştirak
etmişdir. Xocavənd və Füzulinin işğaldan azad edlməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə vuruşmuş, 3 oktyabr 2020-ci

Nicat Səmədov
1992-2020
Nicat Şahin oğlu Səmədov 1992-ci
il dekabr ayının 26-da Bakı şəhərində
anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Binəqədi
rayon 297 saylı tam orta məktəbində
ibtidai təhsilə başlamış, 2005-ci ildə
Yasamal rayon Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü Respublika liseyinin 7-ci sinfinə qəbul olunmuşdur.
2008-ci ildə liseyin 9-cu sinfini bitirib, Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinə qəbul olunmuşdur.
2011-ci ilin iyul ayında həmin kollecin
mühasibat uçotu və audit üzrə təhsilini
başa vurub hərbi xidmətə getmişdir.
Hərbi xidməti DSX-nin Beyləqan
rayon 2-ci Şahsevən kəndinin sərhəd
bölüyündə tamamladıqdan sonra 6 aylıq gizirlik kursunu keçmiş, DSXnin N saylı hərbi hissəsində kiçik gi-

Əsgər

ildə Füzulidə döyüş tapşırığının yerinə
yetirilməsi zamanı şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Əlnur Gülalıyev ölümündən sonra “Vətən uğrunda,
25.12.2020-ci il tarixli sərəncamına
əsasən “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.

Gizir
zir rütbəsində çalışmağa başlamışdır.
2016-cı ildə Aprel döyüşlərində fəal iştirak etmiş, 2018-2019-cu illərdə komandanlıq tərəfindən yüksək səviyyəli
xidmətinə görə fəxri fərmanlara layiq
görülmüşdür. Nicat Səmədov Vətən
müharibəsi zamanı Zəngilanın azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş,
oktyabrın 22-də Ağbənd istiqamətində
gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.
Bakı şəhərinin Sulutəpə qəsəbəsində
dəfn olunmuşdur.
Nicat Səmədov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Zəngilanın
azad olunmasına görə” medalları, 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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İbrahim Əzizov
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası SiAzərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi
haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, 15 dekabr 2020ci il // Azərbaycan.–2020.– 16
dekabr.– S.6-12.

25
27 illiyi
6

İbrahim Şaməddin oğlu Əzizov
1997-ci ildə dekabr ayının 26-da
Cəlilabad rayonunun Soltankənd
kəndində anadan olmuşdur. 2004-cü
ildə Soltankənd tam orta məktəbinin
1-ci sinfinə daxil olub, 2015ci ildə məktəbi bitirmişdir. 20162017-ci illərdə Naxçıvan şəhərində
həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
2020-ci il sentyabr ayının 27-də
başlayan Vətən müharibəsi zamanı
döyüşlərə qatılmış, Füzuli və Qubadlının azad olunmasında iştirak etmişdir.
İbrahim döyüşlərin qızğın vax-

Sənan Səmədli
1997-2020
Sənan Fikrət oğlu Səmədli 1997-ci il
dekabr ayının 27-də Yevlax rayonunda
anadan olmuşdur.
Azərbaycan
ordusunun
giziri
Sənan Səmədli Vətən müharibəsində
Özüyeriyən Artilleriya Taqımının Top
kamandiri kimi qəhrəmanlıqla döyüşmüşdür. 2020-ci il sentyabr ayının 30-da Tərtər rayonunun Dəmirli

Əsgər

tında yaralı komandir və yoldaşlarını döyüş meydanından uzaqlaşdıraraq xilas etmişdir. İ.Əzizov
noyabrın 8-də Şuşanın Daşaltı
kəndində qəhrəmancasına döyüşərək
şəhidlik
zirvəsinə
yüksəlmişdir.
Noyabr ayının 16-da Cəlilabadın
Soltankənd kəndində dəfn olunmuşdur. İ.Əzizov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına
görə”, “Qubadlının azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Gizir

kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamları
ilə Sənan Səmədli ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, Suqovuşanın azad
edilməsinə görə”, “Cəsur döyüşçü”,
“İgidliyə görə” medallarına layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il .– [Səmədli Sənan Fikrət oğlu- gizir (ölümündən sonra)] // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.
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Nurəddin Şıxalıyev
illiyi 1997-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

30
30 illiyi
6

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.– 2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

Nurəddin Əfrəddin oğlu Şıxalıyev
29 dekabr 1997-ci ildə Salyan rayonunun
Qızılağac kəndində anadan olmuşdur.
Nurəddin Şıxalıyev 2020-ci ilin
sentyabr ayının 21-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarına qoşulmuşdur. O, 2020-ci il sentyabrın 27də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi
üçün başlanan Vətən müharibəsində
vuruşmuşdur. Nurəddin Şıxalıyev
müharibə boyunca ön cəbhədə vuruş-

Elşən Abbasov
1992-2020

Elşən Qurban oğlu Abbasov 1992ci il dekabrın 30-da Beyləqan rayonu Birinci Şahsevən kəndində sadə,
zəhmətkeş kəndli ailəsində anadan
olmuşdur. Müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət qulluqçusu olmuşdur.
2020-ci il 27 sentyabrda vətən
müharibəsi başlayan ilk gündən
döyüşlərə qatılan Elşən
bir neçə
yüksəkliklərin alınmasında qəhrəmanlıq göstərməklə, Füzulinin Qərvənd
kəndindəki döyüşlərdə fəal iştirak etmişdir. Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında igidlik göstərən E.Abbasov

Əsgər

muş, Şuşanın azad edilməsi uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. O,
döyüşlərdə yaralanmış, buna rəğmən
digər yaralı əsgərlərə yardım etmişdir. Nurəddin Şıxalıyev noyabrın 6-da
Şuşa yaxınlıqlarında şəhid olmuş,
noyabr ayının 7-də dəfn edilmişdir.
Nurəddin Şıxalıyev ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Sərəncamlarına əsasən “Vətən
uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Əsgər

2020-ci il sentyabrın 28-də Füzuli
istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur. O, sentyabrın 29-da Birinci Şahsevən kəndində dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə Elşən Qurban oğlu Abbasov
ölümündən sonra “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif olunmuşdur.
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İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidləri
35
Ruslan Sadıqov
illiyi 1987-2020

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda”
medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
15 dekabr 2020-ci il //
Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.– S.6-12.

35
31 illiyi
6

Ruslan Amiraslan oğlu Sadıqov
1987-ci il dekabr ayının 31-də Şəkinin
Təpəcənnət kəndində anadan olmuşdur. O, təhsilə 1994-cü ildə Təpəcənnət
kənd orta məktəbində başlayıb, 1995ci ildə yaşayış yerinin dəyişməsi ilə
əlaqədar Cəfərabad kənd tam orta
məktəbində davam etdirmiş, 2004cü ildə Şəki şəhər 5 nömrəli tam orta
məktəbin 11-ci sinfinə qəbul olunub
və 2005-ci ildə məktəbi bitirmişdir.
2006-cı ilin yanvarında hərbi xidmətə
çağırılıb, 2007-ci ildə xidmətini başa
vurmuş, 2008-ci ildən Daxili Qoşunların “N” saylı Hərbi hissəsinin Zaqatalada yerləşən bölməsində xidmətə
başlamışdır. 2020-ci ilin yanvar ayından Hacıqabulda yerləşən bölmələrdə
XTQ-nin Baş çavuşu kimi işini davam

Şahlar Nağıyev
1987-2020

Şahlar Nüsrət oğlu Nağıyev 1987-ci
il dekabr ayının 31-də Gəncə şəhərində
anadan olmuşdur. Hərbi sahəyə olan
marağı onu hərbi xidmətdən sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmətə sövq etmişdir. Aprel və Tovuz döyüşlərində iştirak etmişdir.
Vətən müharibəsinin ilk günlərindən
cəbhənin ən qaynar nöqtələrində vuruşmuşdur. Ş. Nağıyev oktyabr ayının

Baş çavuş

etdirmişdir. Həmin müddətdə “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli
medal və “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
İlk gündən Vətən müharibəsinə qatılan Ruslan Füzuli, Cəbrayıl və Şuşa
uğrunda gedən döyüşlərdə aktiv iştirak
edib, noyabrın 7-də Şuşa uğrunda gedən
döyüşlərdə 18 qəlpə yarası ilə şəhid olmuşdur. Noyabrın 10-da ailəsinin yaşayış yerinə uyğun olaraq Şəkinin
Cəfərabad kəndində dəfn olunmuşdur.
Ölümündən sonra Azərbaycan Prezidenti İ.Əliyevin sərəncamı ilə döyüşdə
göstərdiyi şücaətə görə “Vətən uğrunda” və “Şuşanın azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Əsgər

2-də Tərtər rayonunun Əskipara kəndi
yaxınlığında gedən döyüşlərdə şəhid
olmuşdur. Oktyabr ayının 3-də Gəncə
Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur.
Şahlar Nağıyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamlarına
əsasən “Vətən uğrunda” və “ İgidliyə
görə” medalları ilə təltif olunmuşdur.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 15 dekabr 2020-ci il.– [Nağıyev Şahlar Nüsrət oğlu- əsgər (ölümündən sonra)] // Azərbaycan.–2020.– 16 dekabr.
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “İgidliyə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 18 dekabr 2020-ci il.– [Nağıyev Şahlar Nüsrət oğlu- əsgər (ölümündən sonra)] //Azərbaycan.– 2020.– 19 dekabr.– S.5.
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70
Oruc Zalov
illiyi 1952
Oruc İbrahim oğlu Zalov 1952-ci
il dekabrın 7-də Naxçıvan şəhərində
anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix
fakültəsini, 1990-cı ildə isə SSRİ DİNin Volqoqrad Ali İstintaq Məktəbini bitirmişdir. Silahlı Qüvvələrin sıralarında
müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmişdir.
1979-cu ildən daxili işlər orqanlarında xidmət edir. 1994-cü ildə Babək
rayon Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsinə
irəli çəkilmiş, 1995-1998-ci
illər
Azərbaycan Respublikası DİN-in
Qərargah rəisi vəzifəsində xidmət etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 1998-ci il tarixli 757
nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini
təyin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 dekabr 1999-cu il tarixli
54 nömrəli Fərmanı ilə polis generalmayoru, 17 yanvar 2002-ci il tarixli 647 nömrəli Fərmanı ilə polis
general-leytenantı rütbəsi verilmişdir.

General-leytenant
Cinayətkarlığa qarşı mübarizə işinin təşkilində, dövlətin Konstitusiya
və dövlət quruluşunun müdafiəsində,
əmin-amanlığın təmin edilməsində
uğurlu nəticələrinə görə müxtəlif mükafatlara layiq görülmüşdür. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 1995-ci il tarixli 424 nömrəli
Fərmanı ilə “Azərbaycan Bayrağı”,
2014-cü il 598 nömrəli Sərəncamı ilə
2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordenləri, 2006-cı il 30 iyun tarixli 1545 nömrəli Sərəncamı ilə “Vətən
uğrunda” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Oruc Zalov1998-ci ildən Azərbaycan
Respublikasının Daxili İşlər nazirinin müavini vəzifəsində çalışır.

Ədəbiyyat
Zalov, O. “İctimai polislə sovet dövrünün “drujinaçılar”ı arasında heç bir oxşarlıq yoxdur” / O.Zalov // Təzadlar.–2009.– 4-6 iyun.– S. 7.
“Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi günlərdə Azərbaycan polisinin qarşısında duran əsas vəzifə ictimai asayişi və əminamanlığı
nümunəvi qorumaqdır: [Daxili işlər nazirinin müavini Oruc Zalov Avstriya Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin və Vyana polisinin nümayəndələri ilə
görüşmüşdür] //Azərbaycan.– 19 aprel.– S.5
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155
Səməd ağa Ağamalıoğlu
illiyi 1867-1930
Dövlət xadimi
27
Səməd ağa Həsən oğlu Ağamalıoğlu 1867-ci il dekabr ayının 27-də Qazax qəzasının (Ağstafa rayonu) Qıraq
Kəsəmən kəndində anadan olmuşdur.
1887-ci ildə Vladiqafqaz hərbi progimnaziyasını bitirmişdir.
1905-1907-ci illər inqilabında iştirak etmişdir.
1917-ci ilin aprelindən RSDFPnin birləşmiş Komitəsi İcraiyyə
Komitəsinin və Yelizavetpol Sovetinin üzvü olmuşdur.
1918-ci ilin fevralında Tiflisə köçmüş, yerli menşevik “Hümmət”
təşkilatının, sonra isə Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyasının üzvü olmuşdur.
1918-ci ilin sonunda Bakıya gəlmiş,
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
Parlamentində sosialistlər fraksiyasının lideri və aqrar komissiyasının sədri olmuşdur.
1920-ci il aprel işğalından sonra antisovet Gəncə üsyanının (1920, may)
yatırılmasında fəal iştrak etmiş, 1920ci ildən Sovet İKP üzvü olmuşdur.
1921-ci ildə yaradılmış Ümumittifaq Yeni Türk Əlifbası Komitəsinin
sədri olan Ağamalıoğlu, Azərbaycanda

və Sovet Şərqinin digər respublikalarında yeni latın əlifbasına keçilməsinə
rəhbərlik etmişdir. O, həmçinin publisistik fəaliyyət ilə də məşğul olmuşdir.
Azərbaycan SSR-də Xalq Torpaq
Komissarı (1920-1922), 1921-ci ildə
Azərbaycan SSR MİK sədrinin müavini, SSRİ MİK-in sədri (1922-1929),
habelə ZSFSR MİK-in sədrlərindən
biri və SSRİ MİK-in Rəyasət Heyətinin
üzvü olmuşdur. 1927-ci ildə yaradılmış Ümumittifaq Yeni Türk Əlifbası
Komitəsinin sədri, Azərbaycan və
SSRİ-nin digər türk respublikalarında yeni latın əlifbasına keçilməsinə
rəhbərlik etmişdir. “Gələcək” və “Pobujdeniye” qəzetlərinin redaktoru olmuşdur.
Səməd ağa Ağamalıoğlu 1930cu il oktyabr ayının 6-da Moskvada vəfat etmiş, əvvəlcə orada, sonra isə nəşi Bakıya gətirilərək
Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.

Ədəbiyyat
Xəlilov, B. Səməd Ağamalıoğlu: Yeni əlifba islahatçısı / B. Xəlilov // Ədəbiyyat qəzeti.–2016.– 5 mart.– S.28.
Xəlilov, B. Türkologiyanın dünənindən: dil və yazı məsələləri: [ictimai xadim Səməd Ağamalıoğlu haqqında] / B. Xəlilov // Kaspi.–2016.– 7-10 may.–
S.23; 24-30 may.–S.11.
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Tarix
95
Cəmil Quliyev
illiyi 1927-2010
16

Ədəbiyyat
Quliyev, C. Teymur Əhmədov
/ C.Quliyev // Ədəbiyyat
qəzeti.–2010.– 24 dekabr.–
S.4;
Alim və müəllim: [akademik
Cəmil Quliyev haqqında] //
Elm.–2018.– 12 yanvar.– S.4;
Dünyaminqızı, Q. “24-lər”dən
on doqquzuncusu: O, ömrünün sonuna kimi elmi
fəaliyyətini davam etdirib /
Q.Dünyaminqızı // Kaspi.–
2018.– 20 sentyabr.– S.15;
Cəmil Bahadur oğlu Quliyev
// Azərbaycan.– 2010.– 28 dekabr. - S. 6.

Cəmil Bahadur oğlu Quliyev 1927ci il dekabr ayının 16-da Ağdamda anadan olmuşdur. Ağdam şəhəri 1
nömrəli məktəbdə orta (1934-1944),
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetinin tarix fakültəsində
(1946-1949) ali təhsil almışdır. 19491952-ci illərdə isə həmin ali təhsil ocağının aspiranturasında oxumuş, 1952-ci
ildə namizədlik, 1971-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1972-ci ildə Azərbaycan EAnın müxbir üzvü, 1980-ci ildə
isə
həqiqi
üzvü
seçilmişdir.
Bakı Dövlət Universitetində Tarix
kafedrasının müəllimi (1952-1953),
Az. KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitunun baş elmi işçisi (1953-1958),
1958-ci ildən isə bu institutda elmi hissə
üzrə direktor müavini, Azərbaycan Sovet İKP Tarixi kafedrasının dosenti (1953-1959), Partiya Tarixi İnstitutunda elmi işlər üzrə direktor müavini
(1958-1972) vəzifələrində çalışmışdır.
1972-1978-ci illərdə Azərbaycan
SSR EA-nın Tarix İnstitutunun direktoru, 1972-1978-ci illərdə M.Ə.Rəsulzadə
adına Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, Azərbaycan SSR EA-nın vitseprezidenti (1981-1990), Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun baş elmi işçisi (1990-1997),
1997-ci ildən ömrünün sonunadək
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin üzvü,
AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin
akademik-katibi (1997-2001), 2007ci ildən etibarən isə Milli Elmlər

Akademik
Akademiyasının müşaviri olmuşdur.
400-ə yaxın məqalənin müəllifidir.
Onun rəhbərliyi və yaxından iştirakı
ilə bir sıra fundamental əsərlər işıq üzü
görmüşdür. 1975-ci ildən Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyasının baş redaktoru olmuş, ömrünün on üç ilini Azərbaycan Ensiklopediyasının yaradılmasına həsr etmişdir. İkicildlik
“Uşaq Ensiklopediyası”nın və “Naxçıvan Ensiklopediyası”nın redaktoru olmuşdur. Cəmil Quliyevin ölkəmizdə
ictimai elmlər sahəsində araşdırmaların
daha geniş miqyasda öyrənilməsi, onların dövrün tələblərinə uyğun aparılması
və Azərbaycan tarixinin yeni mənbələr
əsasında tədqiq edilməsində xidmətləri
əvəzolunmazdır. İyirmi ilə yaxın bir
müddətdə doktorluq dissertasiyalarının
müdafiəsi üzrə Elmi Şuranın sədri olmuşdur. Alim bir sıra beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda çıxışları ilə
Azərbaycanı layiqincə təmsil etmişdir.
Cəmil Quliyev ölkəmizdə tarix elminin inkişafına töhfələr verən alim
kimi “Qırmızı Əmək Bayrağı” ordeni
(1982), Azərbaycan SSR-in “Əməkdar
elm xadimi” (1982) fəxri adına layiq görülmüşdür. “Əmək veteranı”
(1986) medalı, “Şöhrət” (1997) və “İstiqlal” ordenləri ilə təltif olunmuşdur.
Akademik Cəmil Quliyev 2010cu il dekabr ayının 27-də, ömrünün 84-cü ilində vəfat etmişdir.
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Tarix
85
Arif Abbasov
illiyi 1937-2005
22

Ədəbiyyat
Abbasov Arif Akim
oğlu //Azərbaycan Milli
Ensiklopediyası.–Bakı, 2010.–
S.17; Abbasov, A. Hər daşın altında bir tarix yatır /
A.Abbasov // Panorama.–
1998.– 15 oktyabr.– S.4; Abbasov, A. Azərbaycanda arxeologiya elmi yüksəliş
mərhələsindədir / A.Abbasov
// Xalq qəzeti.–2004.– 15 sentyabr.– S.7; AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Arif Akim oğlu
Abbasov // Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası.–
2005.– №1.– S.3-8.

806

Arif Akim oğlu Abbasov 1937ci il dekabr ayının 22-də Naxçıvan
şəhərində anadan olmuşdur. 1961-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini
bitirmiş, 1974-cü ildə “Azərbaycanın
dağ-mədən sənayesi fəhlələrinin müasir məişət və mədəniyyəti” mövzusunda namizədlik, 1995-ci ildə
“Azərbaycanın yeni şəhərlərinin həyat
tərzi (etnososioloji tədqiqatlar üzrə)”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Moskvada keçmiş
SSRİ Elmlər Akademiyasının Etnoqrafiya İnstitutunda təcrübə keçmişdir.
Azərbaycan EA-da müxtəlif vəzifələrdə
– Tarix İnstitutunun direktor müavini
və etnososioloji tədqiqatlar şöbəsinin
müdiri (1978-1993), Arxeologiya və
Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru
(1993-2005) işləmişdir. 2001-ci ildə
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
A.Abbasovun rəhbərliyi altında
institut bir sıra beynəlxalq elmi konfranslar təşkil etmiş, müxtəlif xarici ölkələrlə elmi əməkdaşlıq əlaqələri
qura bilmişdir. Bundan başqa, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun YUNESKO-nun “Böyük İpək
Yolu” və İNTAS-2000 proqramlarında yaxından iştirak etməsində də
A.Abbasovun böyük əməyi olmuşdur.
Arif Abbasov 100-dən artıq elmi
məqalənin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın, 3 elmi broşürun müəllifidir. 10 nəfər
elmlər namizədinə rəhbərlik etmişdir.
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun nəşrə hazırladı-

Tarixçi-etnoqraf
ğı Azərbaycanlılar monoqrafi-yasının
müəlliflərindən biri və baş redaktoru
olmuşdur.
Beynəlxalq elmi məclislərdə uzunömürlük problemlərinə həsr olunmuş II Sovet-Amerika simpoziumunda
(ABŞ, 1982), SSRİ-nin türkdilli xalqlarının problemlərinə dair konqresdə
(ABŞ, 1988), antropoloq və etnoqrafların beynəlxalq konqresində, (Zaqreb,
Yuqoslaviya, 1988), Türkiyənin sosial və iqtisadi tarixinə dair konqresdə
(Türkiyə, 1989), Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin nizama salınması məsələlərinə (Fransa, 1989),
Qafqazda münaqişə vəziyyəti problemlərinə (İngiltərə) dair konfranslar, folklorçu və etnoqrafların II
Avropa konqresində (Suzdal, Rusiya, 1983 və s.) məruzələr etmişdir.
A.Abbasov Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyətinə aid bir
neçə monoqrafiyanın və yüzdən artıq elmi məqalənin müəllifidir.
AMEA-nın müxbir üzvü Arif Abbasov 21 aprel 2005-ci ildə Naxçıvan
şəhərində vəfat etmişdir.
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115
Həsən Əliyev
illiyi 1907-1993

Ədəbiyyat
Mirzəliyev, M. Akademik
Həsən Əliyevin həyat və yaradıcılığı / M. Mirzəliyev
// Hürriyyət.– 2019.– 16-18
noyabr.– S.14; Quliyev, Ə.
Vətənpərvər alim, ictimaisiyasi xadim, qayğıkeş insan:
Elm xadimləri / Ə.Quliyev //
Azərbaycan.–2019.– 15 dekabr.– S.6; Hüseynov, B. Böyük təbiətşünas alim, müdrik insan / B. Hüseynov //
Xalq qəzeti.–2019.– 15 dekabr.– S.6;
Azərbaycanda coğrafiya və
torpaqşünaslıq elmlərinin inkişafında akademik Həsən
Əliyevin müstəsna xidmətləri
olub // İki sahil.–2021.– 3 fevral.– S.4.

Həsən Əlirza oğlu Əliyev 1907-ci il
dekabr ayının 15-də Zəngəzur qəzasının
(Sisyan) Comərdli kəndində anadan olmuşdur. 1917-1924-cü illərdə Naxçıvan şəhərində müxtəlif işlərdə işləmiş,
həmçinin kənd axşam məktəbində təhsil
almışdır. 1924-cü ildə Naxçıvan Kənd
Təsərrüfatı Texnikumuna daxil olmuş,
1930-1932-ci illərdə Azərbaycan Kənd
Təsərrüfatı İnstitutunda təhsilini davam etdirmiş, oxumaqla yanaşı Gəncə şəhərində
Qarayeri sovxoz və partiya məktəblərində
müəllim işləmişdir. 1932-1934-cü illərdə
Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutunun aspirantı olmuşdur.
1934-cü ildə Ucar rayonunda yerləşən
Azərbaycan KTPİ Şirvan Zona – Təcrübə
Stansiyasında direktor işləmiş, 1935-ci ildə
SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan
filialının Torpaqşünaslıq bölməsinin elmi
işçisi vəzifəsinə təyin olunmuş, 1941-ci
ilə qədər eyni zamanda həmin bölmənin
elmi katibi vəzifəsini də icra etmişdir.
1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
İnstitutunun coğrafiya fakültəsində assistent vəzifəsində işləmiş, 1939-cu ildə keçmiş Ümumittifaq Coğrafiya Cəmiyyətinin
üzvlüyünə daxil olmuşdur. Böyük Vətən
müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur. 19441949-cu illərdə Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, eyni zamanda Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim
(1945-1949), Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası Botanika İnstitutunun direktoru (1949-1952), Azərbaycan SSR
Kənd Təsərrüfatı nazirinin birinci müavini və Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi (1952),

Akademik
Azərbaycan SSR EA-nın akademik katibi
(1952-1957), Azərbaycan SSR EA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitunda laboratoriya müdiri (1957-1967), Azərbaycan
SSR EA Coğrafiya İnstitunun direktoru
(1968–1993), Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (10-cu, 11-ci çağırış) deputatı, Az.SSR
EA-nın həqiqi üzvü (1952) və s. kimi
bir çox yüksək mövqelərdə çalışmışdır.
Alim 1945-ci ildə “Qırmızı ulduz” ordeni və “Əmək igidliyinə görə”, 1946-cı
ildə “Böyük Vətən müharibəsində əmək
rəşadətinə görə 1941-1945-ci illər” medalları ilə, 1950-ci ildə “Şərəf nişanı” ordeni ilə, 1982-ci ildə “50 il Sov.
İKP-də” fəxri döş nişanı və bir çox başqa orden və medallarla təltif edilmişdir.
H.Əliyev coğrafiya elmləri üzrə bir
sıra problem şuralarının sədri və üzvü
olmuşdur. Azərbaycan
Respublikası
Təbiəti Mühafizə Komitəsinin yaradıcısı
və cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti (19751990), “Azərbaycan təbiəti” məcmuəsinin
baş redaktoru (1975-ci ildən) olmuşdur.
Görkəmli alim Yunanıstan (1958),
Polşa (1960), ABŞ (1964, 1977), Rumıniya (1966), İsveçrə (1966), Avstraliya (1968), Kanada (1978), Yaponiya
(1980), Almaniya (1981) və s. ölkələrdə
keçirilmış
beynəlxalq
konqreslərdə
məruzələr etmişdir.
Həsən Əliyev 1993-cü il fevral ayının 2-də Bakıda vəfat etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir.
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90
Şəmsəddin Axundov
illiyi 1932
Şəmsəddin Əşrəf oğlu Axundov 1932-ci il dekabr ayının 3-də
Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şəhərinin 51 saylı orta
məktəbini əla qiymətlərlə başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) jurnalistika şöbəsinə daxil olmuş,
1956-cı ildə universiteti bitirmişdir.
Şəmsəddin Axundov 1956-1965ci illərdə Mədəniyyət Nazirliyində
metodist-inspektor, baş metodist, şöbə
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1965cı ildən Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsində məsul
katib, 1967-ci ildən sədr vəzifələrində
çalışan Ş.Axundov 1969-1981-ci
illərdə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasında şöbə müdiri işləmişdir.
Ş.Axundov 1981-1987-ci illərdə
M.F.Axundzadə adına Azərbaycan
Milli Kitabxanasının Elmi işlər üzrə
direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. 1988-ci ildə o, Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəni-maarif Müəssisələri
İdarəsinə
rəis
təyin
olunmuş,
1991-2001-ci illərdə nazir müavi-

İctimai xadim
ni vəzifəsində işləmiş, həmçinin
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Mədəniyyət Nazirliyi
Kollegiyasının üzvü təyin olunmuşdur.
Ş.Axundov 2005-ci ildən Milli Aviasiya Akademiyasında prorektor vəzifəsində çalışır. O, burada Aviasiya Tarixi Muzeyinin fəal
qurucularından biri və ilk direktoru olmuşdur. Onun gərgin əməyi
sayəsində Muzeydə Azərbaycanda
aviasiya tarixinə dair, xalqımızın ilk
qəhrəman aviator oğlan və qızları haqqında zəngin material toplanmışdır.
Topladığı məhz bu dəyərli materiallar əsasında Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq Azərbaycan və rus dillərində
aviasiya tarixinə dair “Azərbaycanda
aviasiyanın tarixi: Biblioqrafiya” adlı
fundamental kitab tərtib etmişdir.
Şəmsəddin Axundov “Şərəf nişanı”,
“Qırmızı əmək bayrağı” ordenləri, “Əla
mədəniyyət işçisi” medalı, Azərbaycan
SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə
təltif edilmiş, “Əməkdar mədəniyyət
işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Ədəbiyyat
Azərbaycanda aviasiyanın tarixi: Azərbaycan dilində materialların biblioqrafiyası /Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya
Akad., Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Naz-yi, M.F.Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; baş məsləhətçi A.M.Paşayev; elmi red. N.Paşayeva; tərt.
Ş.Axundov; ixtisas red. və buraxılışa məsul. K.M.Tahirov.– Bakı: [s. n.], 2012.– 252, [4] s.
Arif Paşayev (Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev): biblioqrafiya / Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası; tərt. ed.: X. Abdullayev, L. Miryaqubova; elmi red. K.Tahirov; məsləhətçi Ş.Axundov. – Bakı: [Zərdabi-Nəşr], 2019. – 407, [1] s.
Axundov, Ş. “Qədim musiqi alətlərinin tədqiqatçısı”: [Xalq artisti Məcnun Kərimovun 70 illiyinə həsr etdiyi “Qədim musiqi alətlərinin tədqiqatçısı” adlı
kitabı haqqında] / Ş.Axundov // Kredo.–2015.– 6 noyabr.– S.13.
Axundov, Ş. Sənətinə məhəbbəti, işinə məsuliyyəti ilə seçilirdi: [qədim musiqi alətlərinin bərpası ilə məşğul olan Məcnun Kərimovla bağlı xatirələr] /
Ş.Axundov // Azərbaycan.– 2014.– 27 avqust.– S. 7.
İbadov, S. O, ömrün səksəninci payızını da bahar həvəsi ilə yaşayır / S.İbadov // Azərbaycan.– 2012.– 2 dekabr.– S.6.
Vahid, T. “Həyat çətin bir imtahandır”: [Bir Çin atalar məsəlində deyilir: “Bu qısa ömrü əbədi həyat kimi yaşamaq lazımdır”] / T.Vahid // Mədəniyyət.–
2012.– 5 dekabr.– S. 6.
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Nərgiz Paşayeva
illiyi 1962

Ədəbiyyat
Paşayeva, N. İnsan bədii
tədqiq obyekti kimi: xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığı
əsasında / N.Paşayeva; elmi
red. K.Talıbzadə. – Bakı: XXIYNE, 2003. – 256 s.; Paşayeva, N. Yeniləşən ədəbiyyatın
yeni insanı: Xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığı əsasında
/ N.A.Paşayeva; elmi red.
K.Talıbzadə. – Bakı: ATİ,
2004. – 224 s.; Paşayeva, N.
Nasir Elçin...:[Xalq yazıçısı
Elçinin yubileyi münasibətilə
müəllifin təbriki ] / N. Paşayeva // Ədəbiyyat qəzeti:
xüsusi buraxılış.– 2018.–
5 may.– S.4; Paşayeva, N.
Akademik Nərgiz Paşayeva: “İdrakın ilhamı mənəvi
impulslardan güc alır”:
[“Universitetlər, cəmiyyət və
bəşəriyyətin gələcəyi” mövzusunda forumdakı məruzəsi]
/ N. Paşayeva // Ədəbiyyat
qəzeti.–2019.– 6 aprel.– S.2;
İqtisadiyyat.–2019.– 11–17
aprel.– S.3; iyun.– S.2–3.

İnternetdə
http://science.gov.az/az/forms/
deystvitelnyie-chlenyi/3055

Nərgiz Arif qızı Paşayeva 13 dekabr 1962ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1968-1978-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təhsil almışdır. 1978ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsinin əyani
şöbəsinə daxil olmuş və 1983-cü ildə həmin
fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1983-cü ildə əyani aspiranturaya qəbul olmuş
və “Sabirin novatorluğu” adlı dissertasiya işini
müdafiə edərək 23 sentyabr 1987-ci ildə filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
1987-ci ilin mart ayından Bakı Dövlət
Universitetinin
Filologiya
fakültəsinin
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” kafedrasında assistent, müəllim, baş müəllim, dosent
vəzifələrində, 1994-2008-ci illərdə isə Bakı
Musiqi Akademiyasının “Dil və ədəbiyyat”
kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2004-cü ildə “Müasir Azərbaycan
ədəbiyyatında insanın bədii-estetik dərki (xalq
yazıçısı Elçinin yaradıcılığı əsasında)” doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, 11
fevral 2005-ci ildə filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə, 30 mart 2005-ci ildə
isə professor elmi adına layiq görülmüşdür.
2006-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor vəzifəsində işləmişdir.
2006-cı
ildən
BDU-nun
nəzdində
fəaliyyət göstərən filologiya elmləri doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiəsini keçirən Dissertasiya Şurasının sədri, 2007-ci ildən Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
23 iyun 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.Əliyevin 2886 saylı
sərəncamı ilə M.V.Lomonosov adına Moskva
Dövlət Universitetinin Bakı filialına rektor təyin
olunmuş, 2009-cu ilin oktyabr ayından Bakı
Dövlət Universitetinin “Klassik Azərbaycan
ədəbiyyatı” kafedrasının müdiridir. 30 iyun
2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü, 2 may
2017-ci ildə AMEA-nın həqiqi üzvü, 8 iyun
2018-ci ildə AMEA-nın vitse-prezidenti, 27
fevral 2019-u ildə akademik V.Sadovniçinin
təqdimatına əsasən, Rusiya Təhsil Akademiyasının akademiki (xarici üzvü) seçilmışdir.

İctimai xadim
18 noyabr 2008-ci ildə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiya Beynəlxalq
elmi və mədəni əməkdaşlıq Mərkəzi tərəfindən
Rusiya-Azərbaycan dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərində göstərdiyi xidmətlərə görə
“Dostluqda göstərdiyi xidmətlərə görə” nişanı ilə təltif olunmuş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 avqust 2009-cu il
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan elminin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə Əməkdar
elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
Mədəniyyət
sahəsində
göstərdiyi
xidmətlərə görə 2011-ci ilin aprel ayında
YUNESKO-nun
“Mədəniyyətlərin
müxtəlifliyinə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur. Rusiya Federasiyasının Prezidenti
D. Medvedevin 20 aprel 2011-ci il tarixli 483
saylı Sərəncamına əsasən Rusiya-Azərbaycan
mədəni əlaqələrinin inkişafında və xaricdə rus
incəsənətinin təbliğində göstərdiyi xidmətlərə
görə Rusiya Federasiyasının ali dövlət mükafatı
– “Dostluq” ordeni ilə, Macarıstan Prezidenti
Pal Şmidtin 11 mart 2012-ci tarixli Sərəncamı
ilə 30 aprel 2012-ci ildə Macarıstanın dövlət
mükafatı “Xidmətlərə görə” Komandor xaç ordeni ilə, 2012-ci ildə “Ticarət, kommersiya və
sənaye Avropa iqtisadi palatası”nın (“European Chamber of Trade, Commerce and İndustry
– EEİG”) Qızıl ordeni ilə, Azərbaycan və
Fransa əməkdaşlığının inkişafında göstərdiyi
aramsız fəaliyyətinə görə 2013-cü ildə zabit
dərəcəli “Akademik Palma” fransız ordeni ilə
təltif olunmuş, 26 yanvar 2015-ci ildə Moskva
Dövlət Universitetinin fəxri professoru diplomuna, 19 aprel 2017–ci ildə Azərbaycanda elm
və təhsil sahəsində həyata keçirilmiş mühüm
beynəlxalq layihə olan Oksford Universitetində
Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi Mərkəzinin yaradılması və
səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsindəki
xidmətlərinə görə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Qızıl medalına layiq görülmüşdür.
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100 İmran Seyidov
illiyi 1922-2001
İmran Sultan oğlu Seyidov
1922-ci il dekabr ayının 16-da
Quba şəhərində anadan olmuşdur.
Ədəbi fəaliyyətə “Yeni iliniz
mübarək” şeiri ilə başlamışdır. Şeir
1939-cu ildə “Gənc fəhlə” qəzetində nəşr
olunmuşdur. Bundan sonra mətbuatda
müntəzəm dərc olunmağa başlamışdır.
1940-cı ildə Bakıda 1 saylı orta
məktəbi bitirmişdir, 1940-1945-ci
illərdə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan
Dövlət Sənaye İnstitutunun Energetika fakültəsində təhsil almışdır.
1945-1946-cı illərdə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Energetika
İnstitutunda kiçik elmi işçi, 1946-1948ci illərdə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, 1948-1970ci illərdə ictimai elmlər bölməsində
elmi katib, 1959-1987-ci illərdə “Sovetskaya türkologiya” jurnalı redaksiyasında baş redaktorun müavini, 19871995-ci illərdə Azərbaycan EA Nizami
adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi
işçi, 1995-2001-ci illərdə Azərbaycan
EA Milli Münasibətlər İnstitutunda
baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
1943-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1966-cı

Ədəbiyyatşünas
ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının rus bölməsinin rəhbəri olmuşdur. 1977-ci ildən Jurnalistlər Birliyinin üzvü seçilmişdir.
Bakı, Moskva, Penza, Minsk, Tbilisi və s. şəhərlərin dövri mətbuat orqanlarında əsərləri işıq üzü görmüşdür.
İmran Seyidov tərcümə işi ilə
də məşğul olmuşdur. “Koroğlu” dastanını Azərbaycan dilindən
rus dilinə filoloji tərcümə etmişdir.
1981-ci ildə “Şərəf nişanı” ordeni,
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif
edilmişdir. 1982-ci ildə “Əməkdar
mədəniyyət işçisi” fəxri adına, 1984-cü
ildə “Əmək veteranı” və başqa medallara layiq görülmüşdür. “Kamil sənətkar”,
“Səməd Vurğun – 90”, “Gənclərin
hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində fəal
iştirakına görə” (1995) fəxri diplomlarla təltif olunmuş və “Qızıl qələm”
mükafatına layiq görülmüşdür (1996).
İmran Seyidov 2001-ci il may ayının 10-da vəfat etmişdir.

Ədəbiyyat
Hicran F. Qarabağda talan var / Fəridə Hicran (Vəliyeva); tərcümə edən. İ.Seyidov; Red. N.Həsənzadə, M.Əvəz qızı, R.Paşabəyova. Bakı: Gənclik,
1992.–160 s.
Mirəhmədov, Ə. Zəhmətli illər / Ə.Mirəhmədov // Ədəbiyyat qəzeti.–1994.– 20 may.– S. 4.
Arzumanlı, V. Səməd Vurğunun zəmanəti ilə... / V.Arzumanlı // Ədəbiyyat qəzeti.–1998.– 23 yanvar.–S.6.
İmran Seyidov // Əhmədov T. Azərbaycan Yazıçıları (XX-XXI yüzilliklərdə).– Bakı, 2011.– S.473.
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Xalid Əlimirzəyev
illiyi 1932-2016
Ədəbiyyatşünas-alim

Ədəbiyyat
Əlimirzəyev, X. Ədəbitənqidi məqalələr: 1960-1980ci illər / X. Əlimirzəyev; elmi
red. A. Abasov. – Bakı: Elm
və təhsil, 2011. – 668, [4]
s.; Əlimirzəyev, X. Mənəvi
borc: Mir Cəlal haqqında
xatirələr / X. Əlimirzəyev;
red. T. Mütəllimov. 2-ci nəşr,
təkmilləşdirilmiş. – Bakı: Elm
və təhsil, 2014. – 331, [5] s.;
Mənəvi ucalıq: [görkəmli alim
Xalid Əlimirzəyev haqqında] // Respublika. – 2016. –
22 may. – S.6; Cəbrayıloğlu,
E. Müəllimləri kimi müəllim:
Həmişə ehtiramla xatırlanan
professor Xalid Əlimirzəyev
/ E.Cəbrayıloğlu // Ədalət. –
2018. – 27 yanvar. – S.10;
Professor Xalid Əlimirzəyevə
həsr edilən “Zirvəyə doğru” filmi nümayiş olunub: [Beynəlxalq Mətbuat
Mərkəzində ] // Ədəbiyyat
qəzeti. – 2018. – 6 may. –
S.27; Nasir, Ş. Unudulmaz
ədəbiyyatşünas alim və milli
təhsil fədaisi / Ş.Nasir // Respublika. – 2018. – 7 oktyabr.
– S.7.

Xalid Əlimirzə oğlu Əlimirzəyev
1932-ci il dekabr ayının 16-da Qəbələ
rayonunun Qəmərvan kəndində anadan olmuşdur.
Mirzəbəyli kənd orta məktəbini
bitirdikdən
sonra
1947-1951-ci
illərdə Bakı Dəmiryol Texnikumunda təhsilini davam etdirmişdir.
1951-ci ildə ADU-nun (indiki BDU) fililogiya fakültəsinə daxil olmuş, 1956-cı ildə təhsilini
bitirdikdən sonra Qəbələ rayonunun
Hacallı kənd orta məktəbində müəllim
və dərs hissə müdiri işləmişdir.
1960-cı ildə ADU-nin aspiranturasına daxil olmuşdur. 1964-cü ildə
“C.Məmmədquluzadənin
ədəbiictimai
görüşləri”
mövzusunda namizədlik, 1972-ci ildə isə
“C.Məmmədquluzadənin dramaturgiyası” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir.
1963-1966-cı illərdə Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi kafedrasının baş
müəllimi, 1966-1973-cü illərdə dossenti və 1973-cü ildən isə Azərbaycan
ədəbiyyatı kafedrasının professoru olmuşdur.
1971-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyasının akademiki Xalid Əlimirzəyev 1992-1993-cü
illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil
nazirinin birinci müavini vəzifəsində
işləmiş, müxtəlif illərdə bir çox ictimai təşklatların, elmi və müdafiə şuralarının, Akademik Dövlət Dram Te-

atrının bədii şurasının üzvü olmuşdur.
300-dən artıq elmi məqalənin,
20-dən artıq kitabın müəllifidir.
Əsərlərində “Dədə Qorqud” dastanını,
Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi,
İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Fətəli
Axundov, Nəcəf bəy Vəzirov, Cəlil
Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı və müasir
dövr yazıçılarının yaradıcılığını tədqiq
və təhlil etmişdir. Teatr sənətinin ardıcıl
və istedadlı təbliğatçılarından biri kimi
tanınmışdır. Onun televiziyada, radioda apardığı silsilə verilişlər, müxtəlif
konfranslarda etdiyi çıxışlar ictimaiyyət
tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
X.Əlimirzəyev elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı, bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, “Səadət sorağında” pyesi Akademik Dövlət Dram
Teatrında, “Daşa dönmüş ürəklər”
əsəri Bələdiyyə Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. 2008-ci ildə povest, hekayə, pyes və ssenarilərindən
ibarət “Bələdçi” adlı seçilmiş əsərləri
çap olunmuşdur.
Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim Xalid Əlimirzəyev 2016-ci il yanvar ayının 30-da Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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95
İmamverdi Əbilov
illiyi 1927-2016

Ədəbiyyat
Paşayev, Q. Sadə və ləyaqətli:
İddiasız və təmənnasız yaşamağı bacarırdı / Q. Paşayev
// Ədəbiyyat qəzeti.–2017.–
8 aprel.– S.16; Cavadov,
S. Ədəbiyyatımızda izi qalan alim / S.Cavadov //
Azərbaycan.–2017.– 8 aprel.– S. 7; Yusifli, V. İşıq kimi
bir ömür: İmamverdi Əbilov:
“Köhnə kişilər” silsiləsindən /
V.Yusifli // Ədalət.– 2018.– 4
avqust.–S. 20-21; 22 avqust.–
S.15; Cümşüd, S. Neftçalada yanan məşəl / S.Cümşüd
// Ədalət.– 2019.– 21 noyabr.– S.7.

812

İmamverdi Xankişi oğlu Əbilov
1927-ci il dekabr ayının 19-da Neftçala rayonunun Qoltuq kəndində anadan olmuşdur. Qoltuq kənd yeddiillik məktəbini bitirdikdən sonra
1946-cı ildə Buzovna Pedaqoji məktəbinə göndərilmiş, sonra isə S.M.Kirov
adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunun (indiki Bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1942-ci
ildə balıq vətəgəsində başlamışdır.
1946-1955-ci illərdə Neftçala Rayon Partiya Komitəsinin Təbliğattəşviqat şöbəsinin müdiri, 2-ci katibi, ədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət
göstərmişdir. İ.Əbilov elmi-ədəbi
publisistik fəaliyyətlə məşğul olmuş,
1960-cı ildə ilk “Rəsul Rza” kitabı
kütləvi tirajla çapdan çıxmış və həmin
il o, respublikanın “Qabaqcıl maarif xadimi” adına layiq görülmüşdür.
1970-ci ildə namizədlik, 1991-ci ildə
doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, professor elmi rütbəsini almışdır.
1988-ci ildə Moskvada keçirilən
Ümumittifaq təhsil işçilərinin qurultayında, 1989-cu ildə isə pedaqoji cəmiyyətlərin təsis qurultayında
(Moskva) nümayəndə olmuşdur. Publisistik əsərlərindən bəzi nümunələr
orta məktəblərdə tədris olunan
“Ailə” dərsliyinə daxil edilmişdir.
Moskvada, Tehranda, Bağdadda, Zaqafqaziya respublikalarının
paytaxtlarında keçirilən elmi simpozium və konfranslarda respublika
elmi-ədəbi ictimaiyyətini təmsil etmişdir. Yeni dərsliklər yaradılması
üzrə respublika komissiyasının üzvü

Alim
olan İ.Əbilovun Respublika və keçmiş ittifaqın bir sıra mətbuat orqanlarında elmi, ədəbi, nəzəri, pedaqoji
məsələlərdən bəhs edən 700-dən artıq məqalə və resenziyası dərc olunmuşdur. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Rəyasət heyətinin Neftçalada
keçirdiyi “Yeni dövr və ziyalı mövqeyi”, “Ziyalı və zaman”, “Elmlər Akademiyası – 50”, “Füzuli – 500”, “İlk
milli Konstitusiyamız və Azərbaycan
dili”, “Dədə Qorqud – 1300” mövzularına həsr olunmuş elmi–nəzəri konfranslar İmamverdi Əbilovun təşəbbüsü
və yaxından iştirakı ilə keçirilmişdir.
“Zamanla Vaxt arasında”, “Xalqla xidmət-el məhəbbətinə körpüdür”, “Ömrün anları”, “Təbiətin
və təfəkkürün möcüzəsi”, “Dünənin... Sabahın... Çağdaş dahisi”
və s. bir çox əsərlərin müəllifidir.
1985-ci ildə SSRİ maarif əlaçısı olmuş, 1990-cı ildə isə Krupskaya adına
Ümumittifaq pedaqoji mükafatına layiq görülmüşdür. Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası EA-nın üzvü
seçilmiş, “Fəxri xeyriyyəçi” qızıl medalına, bir çox təltiflərə, diplomlara layiq
görülmüşdür. 1993-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının “Əməkdar müəllimi”
fəxri adına layiq görülmüşdür. 2002ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi.
İmamverdi Əbilov 2016-cı il aprel ayının 9-da Neftçala rayonunda, 89 yaşında vəfat etmişdir.
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150 Ömər Faiq Nemanzadə
illiyi 1872-1937
İctimai-siyasi xadim
24

Ədəbiyyat
Nemanzadə, Ö. F. Xatirələrim
/ Ö. F. Nemanzadə; red. D.
Əhməd; lay. rəhbəri Ş. Sadiq;
naşir M. Xan; mətn tərtibatı
P. Fazilqızı; dizayn və qrafika
T. Fərzi; rəssam V. Səftərov.
[Bakı]: XAN, [2014].–
166, [2] s.; Nemanzadə,
Ö. F. Xatirələrim / Ö. F.
Nemanzadə; red. D. Əhməd;
lay. rəhb. Ş. Sadiq; naşir M.
Xan; mətn tərtibatı P. Fazilqızı; dizayn və qrafika T. Fərzi;
rəssam V. Səftərov.– [Bakı]:
XAN, [2015].– 166, [1] s.;
Vahabova, S. Ömər Faiq
Nemanzadə / S.Vahabova //
Azərbaycan.– 2016.– №1.–
S.199–205; Ömərov, V. Ömər
Faiq Nemanzadə qadın hüquqları haqqında / V. Ömərov
// Səs.–2018.– 12 oktyabr.–
S.15;
Ələkbərli, F. Ömər Faiq
Nemanzadənin yaradıcılığında
milli maarifçilik: türkçülük və
azərbaycançılıq / F. Ələkbərli
// Türküstan.–2020.– 6–12;13–
19; 22–26 oktyabr.– S.10; 27
oktyabr–2 noyabr.– S.10.

Ömər Faiq Nemanzadə 1872-ci ilin
24 dekabrında Axaltsixe qəzasının Azğur kəndində kəndli ailəsində anadan
olmuş, bir neçə il molla məktəbinə getmiş, sonra isə rus məktəbində oxumuşdur. Anasının təkidi ilə 1882-ci ildə
İstanbulda “Fateh” məktəbində, sonra “Dar-üş Şəfəq” məktəbində təhsilini
davam etdirmişdir. 1891-ci ildə məktəbi
bitirdikdən sonra Qalata poçt və teleqraf idarəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Ömər Faiq 1894-cü ildə Şəkidə,
1900-cu ildə Şamaxıda milli məktəbin
təşkil edilməsinə yardım etmiş və tarix, coğrafiya, hesab və türk dilindən
dərs demişdir. 1902-ci il yanvar ayının
31-də Şamaxıdakı güclü zəlzələdən
sonra Ömər Faiq Tiflisə getmişdir.
1905-ci ildə “Şərqi Rus” bağlandıqdan sonra Ömər Faiq Cəlil
Məmmədquluzadə ilə birlikdə qəzetin
mətbəəsini alıb “Qeyrət” adı ilə burada
zamanla hesablaşan kitablar nəşr etməyə
başlayırlar. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr edilməsində müstəsna rolu olmaqla bərabər, “Açıq söz”, “Tərəqqi”,
“İrşad”, “Həyat”, “Rəncbər”, “Adıgün kolxozçusu”, “Kommunist”, “Qızıl bayraq”, “Bağban” və s. qəzet və
jurnallardada çıxış etmişdir. Yazıları Ömər Faiq Nemanzadə, Ümidvar,
Ümid, Faiq Nemanzadə, Lağlağı, Mozalan və s. ad və təxəllüslərlə çıxmışdır.
Ö.Nemanzadə 1906-1917-ci illərdə
Bakıda jurnalist-yazıçı və müəllim
işləmiş, müxtəlif mövzularda qələmə
aldığı məqalələrdə milləti düşündürən,
həyəcanlandıran problemləri qələmə almışdır. 1917-ci ildə vətəni Axaltsixeyə
dönərək buradakı türklərin mil-

li mənafelərinin müdafiəçisi olmağı
seçmişdir. Gürcüstan Respublikasının
anti-türk siyasi şiddətinə qarşı çıxan
Ömər Faiq 1918-ci ildə üç dəfə həbs
olunmuşdur. Həbsdən çıxdıqdan sonra
Bakıya gələrək 1919-cu ildə Bakı Polis
idarəsində çalışmış, 1920-ci ildə Gəncə
Zəraət (kənd təsərrüfatı) Texnikumunun direktoru olmuşdur. 1920-ci ildə
“Zəhmətkeşin gözü” jurnalının redaktoru, “Yeni fikir” redaksiya heyətinin
və Gürcüstan İnqilab Komitəsinin üzvü
olmuş, Gürcüstanda müsəlman işləri
üzrə komitənin sədri təyin edilmişdir.
1924-cü ildə Azərbaycan SSR Xalq
Maarif Komissarlığında işləmişdir.
Sovet dövründə də müəllimlik və
dramaturgiya fəaliyyətini davam etdirmiş, dərs kitablarının hazırlanmasında
daha fəal çalışmışdır. 1927-ci ildə pensiyaya çıxdıqdan sonra “Xatirələrim”
üzərində çalışmış, lakin bitirə bilməmişdir. Öməq Faiq Nemanzadə 1937ci il iyulun 16-da Axaltsixe rayon prokuroru Odabaşyanın sərəncamı ilə
həbs olunmuş və 3 ay sonra oktyabrın 10-da Gürcüstan SSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığının nəzdindəki
“Üçlüyün” qərarı ilə güllələnmişdir.
1958-ci ildə Gürcüstan SSR Ali
məhkəməsi ona bəraət vermişdir.
Ömər Faiqin həyatının öyrənilməsinə
və zəngin külliyyatının toplanaraq nəşr olunmasına ancaq 1980-ci
illərin ortalarından sonra başlanmışdır.
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85 Əliyar Səfərli
illiyi 1937-2017

Ədəbiyyat
Yusifli, V.Mənim tanıdığım
Əliyar Səfərli / V.Yusifli //
Ədalət.– 2018.– 13 yanvar.–
S.15; Ədəbiyyatşünas alimin 80 illiyinə həsr olunan
elmi konfrans:[AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat
İnstitutunda Əliyar Səfərlinin
yubileyinə həsr olunmuş
“Mənəvi sərvətlərimizin sorağında...” mövzusunda
keçirilən konfrans haqqında] // Mədəniyyət.–2018.– 10
yanvar.– S.11; Elm.–2018.–
12 yanvar.– S.3; Kazımov,
Q. Çıraq kimi işıq saçır /
Q.Kazımov // Kredo.–2020.– 2
yanvar.– S.5; Fərəcov, S. Klassik ədəbi irsimizin görkəmli
tədqiqatçısı / S.Fərəcov //
Mədəniyyət.– 2021.– 13 yanvar.– S.6.

814

Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli 1937ci il dekabr ayının 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Anabad kəndində anadan olmuşdur.
İbtidai təhsilini 1943-1947-ci illərdə
Anabad kənd məktəbində almış, 19471951-ci illərdə Gənzə kənd yediillik
məkətbində və Ordubad şəhər Pedaqoji məktəbində təhsilini uğurla davam
etdirmişdir. Bu uğurun davamı olaraq 1955-1960-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq
fakültəsini bitirdikdən sonra, 1960cı ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və
Dil İnstitutunun Qədim və orta əsrlər
Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində baş
laborant vəzifəsinə təyin edilmişdir.
1966-cı ildə “Məsihi və onun
“Vərqa və Gülşa” poeması” mövzusunda namizədlik, 1983-cü ildə
isə “XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan
epik ədəbiyyatı” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. 1989-cu ildə Azərbaycan
EA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
1992-1994-cü illərdə Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyində
Ədəbiyyatşünaslıq bölməsinin sədri
vəzifəsində çalışdıqdan sonra, 19941998-ci illərdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri olmuşdur.
1997-ci ildə İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşklatının (EKO) Daimi Nümayəndələr Şurasının yanında Azərbaycan
Respublikasının daimi nümayəndəsi
təyin olunmuşdur.

Ədəbiyyatşünas
1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru elmi
rütbəsini almışdır.
2000-2004-cü illərdə AMEAnın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna baş elmi işçi, 2001-2002ci illərdə BDU-nun M.Cəlal adına
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının kafedra müdiri, Nizami ad.
Ədəbiyyat İnstitutunda Orta əsrlər
Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsində baş
elmi işçi və s. vəzifələrdə çalışmışdır.
Ə.Səfərlinin yaradıcılığı 50-dən
artıq elmi kitab və 500-dən artıq
elmi məqalədə əks olunmuşdur. O,
“Xətayi. Əsərləri” (2005), “Məsihi.
Divanı” (1998), “M.Füzuli. Qoy
məni dərdimlə” (1960), “Şah İsmayıl
Xətayi. Keçmə namərd körpüsündən”
(1988), “M.Füzuli. Hədiqətüs-süəda”
(1993),
“Məhəmməd
Şəhriyar”
(1987, 2006) və s. kimi elmi tədqiqat
əsərlərinin
müəllifidir.
Ədəbiyyatşünas, mətnşünas, maarif xadimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Ə.Səfərli 2007ci ildə AMEA Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmiş,
2015-ci ildə AMEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən “İlin
alimi” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Əliyar Səfərli 4 yanvar 2017-ci
ildə 80 yaşında ürək tutmasından dünyasını dəyişmişdir.
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95
Xudu Məmmədov
illiyi 1927-1988

Ədəbiyyat
Məmmədov, X. Bayatılar /
X. Məmmədov // Ədəbiyyat
qəzeti.–2018.– 14 iyul.–
S.20-21; Millətoğlu, Y.
Xudu Məmmədov dünyası... / Y.Millətoğlu // Ədalət.–
2017.– 19;20 iyul.– S.3; Xudu
Məmmədov xalqımızın yetişdirdiyi böyük şəxsiyyətlərdən
biridir: Görkəmli kristalloqraf
alimin anadan olmasından 90
il ötür // Azərbaycan.–2017.–
15 dekabr.– S.7; Mədətoğlu,
Ə. Xudu Məmmədov
möcüzəsi / Ə.Mədətoğlu //
Ədalət.–2019.– 22 iyun.– S.4;
25 iyun.–S.7; Nazim Muradov: Xudu Məmmədovun bir
bayatısı üzərinə // Ədalət.–
2019.– 11 iyul.– S.6.

Xudu Surxay oğlu Məmmədov
1927-ci il dekabr ayının 14-də Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olmuşdur. Kəndlərində dördüncü sinfi bitirdikdən sonra Novruzlu
kəndində yeddiillik məktəbə getmişdir.
Ağdamda orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin geologiya-coğrafiya fakültəsinin
geologiya şöbəsinə daxil olmuş,
1951-ci ildə təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurduqdan sonra
müəllimi Heydər Əfəndiyevin təkidi
ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kimya İnstitutuna təyinat almışdır.
SSRİ EA-nın Kristalloqrafiya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş,
1955-ci ildə kristalloqrafiya və kristallofizika ixtisası üzrə “Ksonolit və
vollastonit minerallarının kristal quruluşu” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş, 1970-ci
ildə isə geologiya-mineralogiya üzrə
elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1973-cü ildə professor elmi rütbəsini
almış, 1976-cı ildə Azərbaycan SSR
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
seçilmişdir.
1957-ci ildən Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Qeyri-üzvi və Fiziki Kimya İnstitutunun Struktur kimya laboratoriyasının müdiri
vəzifəsində çalışmışdır.
Bir neçə illik tədqiqatların yekunu olaraq, 1960-cı ildə “Kalsiumsilikatları və hidrosilikatların kristallokimyası” monoqrafiyasını yazmışdır.

Geoloq-mineroloq
Əsas elmi işləri kristallokimyəvi
sahəsində olmuşdur. Silikat birləşmələrindən bir çoxunun quruluşunu
müəyyənləşdirmiş,
həmin
birləşmələr sinfi ilə boratlar, karbonatlar, yarımkeçiricilər və s. arasında kristallokimyəvi qohumluq olmasını aşkara çıxarmış, 50-dən artıq
üzvi liqandlı kompleks birləşmənin
molekul və kristal quruluşunu
öyrənmiş, tədqiqatlarında elektronoqrafiya, rentge-spektral analiz və
hidrotermal sintez üsullarından geniş
istifadə
etmişdir.
Xudu Məmmədovun Azərbaycan
televiziyasında uzun müddət aparıcısı olduğu “Elm və həyat” verilişi
neçə-neçə gəncin elmə marağının formalaşmasında böyük rol oynamışdır.
Milli Azadlıq Qərargahı təşkilatının
qurucularından biri olmuş (1969), Böyük Britaniya Kral Akademiyasının
fəxri üzvü (1957) seçilmişdir. “Şərəf
nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir.
Xudu Məmmədov 1988-ci il oktyabr
ayının 15-də Bakıda vəfat etmişdir.
Bakı
şəhərindəki
küçələrdən
biri Xudu Məmmədovun adını daşıyır. Haqqında “Dünya vətəndaşı.
Xudu Məmmədov” adlı qısametrajlı sənədli televiziya filmi çəkilmişdir.

815

DEKABR

8

Riyaziyyat. Fizika. Astronomiya
85
Akif Hacıyev
illiyi 1937-2015

Ədəbiyyat
Hacıyev, A. Dünya şöhrətli
alim, unudulmaz şəxsiyyət:
Akademik İbrahim İbrahimov100 / A.Hacıyev // Elm.–
2012.– 24 fevral.– S.25;
Əliyev, S. Görkəmli alim, qayğıkeş insan / S. Əliyev //
Elm.–2012.– 29 dekabr.– S.12;
Mərdanov, M. Şərəfli alim
ömrü: Akademik Akif Hacıyevin xatirəsinə / M. Mərdanov
// Respublika.–2017.– 8 dekabr.– S.8; Quliyev, V. Elmin cəfakeşi: Elm xadimləri
/ V.Quliyev // Azərbaycan.–
2017.–8 dekabr.– S.7.

816

Akif Cəfər oğlu Hacıyev 1937-ci
il dekabr ayının 8-də Bakı şəhərində
anadan
olmuşdur.
1955-1960-cı illərdə Azərbaycan
Dövlət Universitetində (indiki – Bakı
Dövlət Universiteti) təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsində kiçik elmi işçi kimi başlamışdır.
1961-1967-ci illərdə elmi katib, 1967-1978-ci illərdə baş elmi
işçi, 1978-1992-ci illərdə Həqiqi
dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi
şöbəsinin müdiri olmuşdur.
A.Hacıyev 1964-cü ildə fizika riyaziyyat elmləri üzrə “Bəzi operatorlar
ailələrinin yaxınlaşma xüsusiyyətləri”
mövzusunda namizədlik, 1982-ci ildə
“Çoxölçülü bürünmə tipli operatorlar
nəzəriyyəsi üzrə tədqiqatlar” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə
etmişdir. 1985-ci ildən riyazi analiz
ixtisası üzrə professor, 1989-cu ildə
AEA-nın müxbir üzvü, 2001-ci ildən
isə AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.
1992-1999-cu illərdə Türkiyə
Dövlətinin dəvəti ilə Ankara Universitetinin professoru kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Həmin illərdəAnkara Universitetinin “riyaziyyat” bölməsində
“Xətti müsbət operatorlar və yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi”, “Harmonik funksiyalar”, “Delta nüvəli inteqral operatorlar”, “Fürye çevirmələri” və s.
kimi kurslar üzrə mühazirələr oxumuş
və həmin müddətdə çoxlu sayda magistr, fəlsəfə doktorları hazırlamışdır. 1995-ci ildə türkiyəli alim, profes-

Riyaziyyatçı alim

sor H.Hacısalihoğlu ilə birlikdə “Xətti
müsbət operatorlar ardıcıllığının yığılması” adlı kitab çap etdirmişdir.
1999-cu ildə yenidən ölkəmizə
qayıdaraq Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda şöbə müdiri, 2001-ci ildən AMEA
Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri
bölməsinin akademik katibi seçilmişdir. 2004-2013-cü ilə qədər AMEA
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru işləmiş, 2013-cü ildən
AMEA-nın vitse-prezidenti olmuşdur.
Dörd monoqrafiyanın, 210-dan artıq
elmi əsərin müəllifidir. Alim ölkəmizdə
və bir sıra xarici ölkələrin mühüm nüfuzlu orqanlarında çap olunmuş, sinqulyar inteqral operatorlar nəzəriyyəsi
sahəsində aldığı mühüm nəticələr
görkəmli riyaziyyatçılar S.Q.Mixlin
və S.Prössdorfun 1986-cı ildə ABŞda çap etdirdikləri “Sinqulyar inteqral
operatorlar” kitabına daxil edilmişdir.
27 nəfər riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru və fizika-riyaziyyat üzrə elmlər
doktorları hazırlamışdır. Müxtəlif Respublika və Beynəlxalq simpozium,
konfrans və forumlarda çıxış etmişdir.
Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni, “Əməkdə fərqlənməyə görə” və
“Əmək veteranı” medalı, “Əməkdar
elm xadimi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin Fəxri
Fərmanı ilə mükafatlandırılmışdır.
Akif Hacıyev 2015-ci il fevral ayının 3-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.
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Kimya. Biologiya. Tibb
85
Tamara Hüseynova
illiyi 1937

Ədəbiyyat
Hüseynova Tamara Hacıbaba qızı //Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.–
Bakı.–1987.–X cild.–S.291;
Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşlarına fəxri
adların verilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
20 sentyabr 2010-ci il: [Hüseynova Tamara Hacıbaba qızı - əməkdar həkim] //
Azərbaycan.–2010.– 21 sentyabr.– S.1.

Tamara Hacıbaba qızı Hüseynova 14 dekabr 1937-ci ildə Quba rayonunda anadan olmuşdur.
1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Tibb
İnstitutunun
Stomatologiya fakültəsinə daxil olub, 1960-cı
ildə institutu bitirmişdir.
1955-ci ildən 1960-cı ilə qədər Bakı
elmi-tədqiqat ortopediya və travmatologiya institutunun cərrahi stomatologiya
şöbəsində tibb bacısı işləmişdir. 19601962-ci illərdə Qusar şəhər poliklinikasında həkim-stomatoloq, 1962-1969cu illərdə Ə.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə
İnstitutunun stomatologiya kafedrasında assistent, 1969-1975-ci illərdə
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun cərrahiyyə fakültəsində elmi katib,
dekan, 1971-1973-cü illərdə Seçenov
adına I Moskva Tibb İnstitutunda doktoranturada baş elmi işçi, 1975-ci ildə
Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda tədris işləri üzrə prorektor, 1976cı ildə Ə.Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda elmi işləri üzrə prorektor,
1977-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin IV Baş İdarəsində
baş
mütəxəssis-stomatoloq,1981-ci
ildə ATU-nun cərrahi stomatologiya kafedrasında müdir, 1987-ci ildən
ATU-nun stomatologiya (müalicəprofilaktika,
pediatriya,
tibbiprofilaktika fakültələri üçün) kafed-

Həkim-stomatoloq

rasının
müdiridir.
Azərbaycanlı qadınlar arasında stomatologiya sahəsində ilk alim olan
Tamara Hüseynova 1975-ci ildə tibb
elmləri doktoru, 1982-ci ildə professor
adına layiq görülmüşdür. Stomatologiyaya aid bir neçə kitabın həmmüllifi,
250-dən çox elmi işin müəllifidir.
“Stomatologiya”, “Azərbaycan səhiyyəsinin nailiyyətləri” jurnallarının
redaksiya heyətinin, Azərbaycan,
Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan Stomatoloqlar Assosiasiyasının, Rusiya Revmatoloqlar Assosiasiyasının,
Gender məsələlərinə aid cəmiyyətin,
Azərbaycan Tibb Universitetinin Böyük Elmi Şurasının, Stomatologiya
fakültəsi üzrə Dissertasiya Şurasının,
Stomatologiya üzrə Müdafiə Şurasının, Stomatologiya fakültəsinin Elmi
Şurasının üzvüdür.
Tamara Hüseynova “Səhiyyə əlaçısı” fəxri nişan, VDNX-nin (Moskva)
gümüş və bürünc medalları, “Əmək veteranı” fəxri nişan, Amerika Biblioqrafiya İnstitutunun (ABİ) stomatologiya:
stomatorevmatologi-ya, stomatomamalıq, stomatohemato-logiya, stomatonarkologiya, stomatohepato-logiya
sahələrində elmi-praktiki nailiyyətlərinə görə 2 – medal, Azərbaycan
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən fəxri
fərman ilə təltif olunmuş, 20 sentyabr 2010-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar həkimi” fəxri
adına layiq görülmüşdür.
817
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Texnika. Mühəndis işi
60
Əminağa Sadıqov
illiyi 1962

Ədəbiyyat
Sadıqov, Ə. Elm və təhsilin
uğurlu inteqrasiyası /
Ə.Sadıqov // Azərbaycan.–
2018.– 3 fevral.– S.7;
Şəldiyev, S. Həmyerlimiz
Moskvada elmi simpoziumda məruzə ilə çıxış edib / S.
Şəldiyev // Paritet.– 2010.–
20–21 aprel.– S. 9; Tağısoy, N.
Türkmənistanda “Bəxtiyarlıq
dövründə elm, texnika və innovasiya texnologiyaları”
mövzusunda konfrans: [konfransda ölkəmizdən fizikariyaziyyat elmləri doktoru
Əminağa Sadıqov və filologiya elmləri doktoru Nizami
Məmmədov – Tağısoy, fəlsəfə
doktoru Cavid Kazımov iştirak etmişlər] / N.Tağısoy //
Xalq Cəbhəsi.– 2018.– 7-9
iyul.– S.13.
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Əminağa Bəhmən oğlu Sadıqov 18 dekabr 1962-ci ildə Lerik rayonunun Blaband
kəndində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.
1978-ci ildə Blaband kənd orta məktəbinin
8-ci sinfini bitirib, 1979-cu ildə Bakı şəhərində
1 saylı respublika fizika-riyaziyyat təmayüllü
orta məktəbinə qəbul olunmuşdur. 1980-ci
ildə fizika fənni üzrə məktəblilərin respublika
olimpiadasının qalibi olmuş, Riqa şəhərində
keçirilən ümumittifaq olimpiadasında 3-cü
yeri tutmuş, 1980-ci ilin yekunlarına görə
Moskvada nəşr olunan “Kvant” jurnalının
qaliblərindən biri olmuş, Ümumittifaq Gənclər
Təşkilatının Medalı ilə təltif olunmuşdur.
1980-ci ildə Dnepropetrovsk Dövlət Universitetinin Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinə
qəbul olunmuş, 1985-ci ildə Universiteti bitirmişdir. 1992-ci ildə həmin Universitetdə
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almış, 2013-cü ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə
Sistemləri İnstitutunda “Fövqəladə hallarda idarəetmə məsələlərinin həlli üçün riyazi modellər və informasiya texnologiyaları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını
müdafiə etmiş və texnika elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 2010-cu ildə dosent,
2016-cı ildə professor elmi adını almışdır.
Əmək fəaliyyətinə 1985-ci ildə AMEAnın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi başlamışdır. 1988-ci ildən
AMEA-nın Rəyasət Heyətində elmi katib,
baş mütəxəssis, 1998-ci ildən AMEA Rəyasət
Heyəti Elmi-Təşkilat Şöbəsinin rəisi, 2013cü ildən isə AMEA Rəyasət Heyəti ElmiTəşkilat İdarəsinin rəisi, 2015-ci ildən AMEA
Rəyasət Heyəti aparatının Elm və Təhsil Baş
İdarəsinin rəisi vəzifələrində işləmişdir. 2 may
2017-ci ildə “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvü,1 may 2019-cu ildə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının akademik-katibi
seçilmişdir. 11 dekabr 2020-ci ildə AMEAnın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun direktoru təyin edilmişdir. Ana dilindən başqa ingilis, rus, ukrayn və türk dillərini bilir. Müxtəlif
illərdə Azərbaycanın aparıcı universitetlərində
pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda
Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya İctimai Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikası Elmi
Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının
məsul katibi, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri

Alim
İnstitutunda və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasınında fəaliyyət göstərən dissertasiya şuralarının üzvü, Milli Məclisin Elm
və Təhsil Komitəsinin işçi qrupunun üzvü,
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının
eksperti, Amerika Mülki Araşdırmalar Fondunun eksperti, Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları
Assosiasiyasının
İntellektual
mülkiyyətin qorunması və texnologiyaların
ötürülməsi üzrə Məsləhət Şurasının və Elmşünaslıq üzrə Elmi Şurasının üzvü, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının elm
və texnologiyalar üzrə işçi qrupunun üzvüdür.
Əminağa Sadıqov dünyanın 40-a yaxın ölkəsində keçirilmiş 60-dan çox nüfuzlu beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan
Respublikasını
və
Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasını təmsil etmişdir.
Ə. Sadıqov 123 elmi əsərin, o cümlədən 3
elmi monoqrafiyanın, 3 kitabın, habelə 2 patentin və 2 ixtiranın müəllifidir. Onun elmi
rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru, 4 fəlsəfə doktoru dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. Hazırda elmlər doktoru pilləsi üzrə 3 doktorantın elmi məsləhətçisi, fəlsəfə doktoru
pilləsi üzrə 5 doktorantın elmi rəhbəridir.
Ə.Sadıqov “Elm haqqında”, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının, Azərbaycanda Elmin İnkişaf Strategiyasının və Dövlət Proqramının, Elmin İnkişaf
Doktrinasının, elm və təhsil sferası ilə bağlı çoxsaylı normativ–hüquqi sənədlərin hazırlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 dekabr 2005-ci il tarixli sərəncamı ilə
Ə.Sadıqov Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.
Səmərəli elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə
görə 3 dəfə AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə, Ukrayna Milli Elmlər Akademiyası prezidentinin təqdimatına əsasən “Zolotaya Fortuna”
Beynəlxalq Reytinq Akademiyasının “Честь,
Слава, Труд” medalı ilə təltif olunmuşdur.
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Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
55
Ədibə İsmayılova
illiyi 1967
Kitabxanaşünas
22

Ədəbiyyat
İsmayılova, Ə. Oxuculara
xidmətin əsas istiqamətləri, innovativ yeniliklərin tətbiqi
təcrübəsi: Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi əsasında
/Ə.İsmayılova; red. K.Tahirov;
Azərb. Resp. Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi, Azərb.
Milli Kitabxanası. ‒Bakı:
Azərbaycan Milli Kitabxanası,
2016. ‒ 55, [1] s.
İsmayılova, Ə. Azərbaycan
Milli Kitabxanasında koronavirus (COVİD-19) pandemiyası şəraitində elektron informasiya xidmətinin təşkili
/Ə.İsmayılova; elmi red.
K.Tahirov; red. E.Nəciyev; [ön
söz əvəzi Ə.Əsgərli]; Azərb.
Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası. ‒
Bakı: [n. y.], 2021.‒ 231, [1] s.
İsmayılova, Ə. Milli Kitabxana fəaliyyətini virtual rejimdə
davam etdirir / Ə.İsmayılova
// Azərbaycan.– 2020.– 19 ap
rel.– S.6; 525-ci qəzet.–
2020.– 22 aprel.– S.9;
Milli Kitabxana Direktorları Konfransının növbəti iclası
Yunanıstanın Afina şəhərində
keçirilib: [Milli Kitabxana
Direktorları Konqresinin illik iclasında Azərbaycan Milli Kitabxanasını direktor müavini Ədibə İsmayılova təmsil
etmişdir] //Azərbaycan.–
2019.–29 avqust.– S.5; Kredo.– 2019.– 30 avqust.– S.15.

Ədibə İmaş qızı İsmayılova 1967-ci il dekabr ayının 22-də Füzuli rayonunda anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu (indiki ADU) bitirmişdir.
1991-ci ildən 2010-cu ilə qədər Azərbaycan
Milli Kitabxanasında (AMK) kitabxanaçı, böyük kitabxanaçı, bölmə müdiri, baş kitabxanaçı vəzifələrində işləyib. 2010-cu ildə Oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin
olunmuşdur. Oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri vəzifəsində işlədiyi müddətdə kitabxanada Elektron resurslardan istifadənin təşkili
bölməsi, Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu
zalı kimi yeni xidmət sahələrinin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. İşlədiyi
müddətdə Kitab fondlarının mühafizəsi, inkişafı sahəsində fəal çalışmış, oxuculara
verilən rədd cavablarının aradan qaldırılması işlərinə yüksək bacarıqla rəhbərlik etmişdir.
2014-cü ildə Oxuculara xidmət işləri üzrə
direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Milli Kitabxanada informasiya texnologiyalarının və innovasiyaların oxuculara
xidmət proseslərinə fəal tətbiqi, kitabxanabiblioqrafiya proseslərinin elektronlaşdırılması, kitabxananın nəzdində kreativ iş forması olan “Açıq Kitabxana” layihəsinin
həyata keçirilməsinə bilavasitə rəhbərlik etmişdir. Milli Kitabxanada tətbiq olunan onlayn xidmət formalarının ideya rəhbəri olmuş və onların uğurla həyata keçirilməsini
təmin etmişdir. Eyni zamanda müvafiq mövzular üzrə elmi məruzələrlə beynəlxalq və
respublika əhəmiyyətli elmi seminarlarda və elmi konfranslarda çıxışlar etmişdir.
2017-2019-cu illərdə AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq (tarix) ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru
hazırlığı üzrə doktoranturasında təhsil almış
və bu müddət ərzində “Kitabxana-informasiya xidmətinin elektronlaşdırılması: müasir
vəziyyəti və perspektivləri (M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi
əsasında)” mövzusunda dissertasiya işini tamamlamış və elmi işi Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyəsi ilə AMEA-nın Tarix
İnstitutu nəzdindəki dissertasiya şurasında ilkin müdafiəsi keçirilmişdir. 2014-cü ildən Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin
Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzinin

müdavimlərinə “İnnovasiyaların kitabxana
təcrübəsinə tətbiqi” mövzusunda mühazirələr
oxuyur, təqdimatlarla çıxış edir. Bаkı Dövlət
Univеrsitеti ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası arasında uzun müddət davam edən qarşılıqlı
əməkdaşlıq əsasında BDU-nun Kitаbхаnаçılıqinfоrmаsiyа fаkültəsinin “Kitаbхаnаçılıq-in
fоrmаsiyа” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin
istehsalat
təcrübəsinə
rəhbərlik
edir.
2019-cu ildə kitabxana sahəsində ən nüfuzlu Beynəlxalq təşkilat olan İFLA Biblioqrafiya bölməsinin Daimi Komitəsinə 2019-2023cü illər müddəti üçün üzv seçilmişdir. 2019-cu
ildə Afina şəhərində keçirilən İFLA Beynəlxalq
Kitabxana Təşkilatının konfransında iştirak etmiş və sertifikatla təltif olunmuşdur. 2019-cu
ildə Milli Kitabxanada Kitabxana-informasiya
xidməti və beynəlxalq əlaqələr üzrə direktor
müavini-İstifadəçilərə xidmət şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Bu vəzifədə
çalışdığı müddətdə Milli Kitabxanada Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın və 13 ölkənin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndələrinin və milli kitabxanalarının rəhbərlərinin iştirakı ilə təntənəli
şəkildə açılan “Beynəlxalq əməkdaşlıq
zalı”nın təşkili işlərinə rəhbərlik etmişdir.
Koronavirus (COVİD-19) pandemiyası şəraitində Milli Kitabxanada elektroninformasiya xidmətinin təşkilatçısı olmuş və
bilavasitə bu xidmətlə bağlı işlərə rəhbərlik etmişdir. İnnovativ və kreativ iş növlərinin milli kitabxanalarda tətbiqinə dair 3 kitabın və
35 məqalənin müəllifidir. Milli Kitabxananın
Elmi Şurasının və “Elmi əsərləri”nin redaksiya heyətinin üzvüdür. 2021-ci ildə “Pandemiya şəraitində milli kitabxanalarda oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili“
mövzusunda elmi məruzəsi Avropa Milli Kitabxanaları Konfransı təşkilatı(CENL)
tərəfindən bəyənilərək həmin təşkilatın keçirdiyi vebinarda CENL üzvü olan milli kitabxanalar üçün qabaqcıl təcrübə kimi
dinlənilərək yüksək qiymətləndirilmişdir
Ədibə İsmayılova Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 2013-cü il tarixli
Sərəncamı ilə kitabxana işi sahəsində səmərəli
fəaliyyətinə görə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür. Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və Milli Kitabxana üzrə ilk təşkilatının sədridir.
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Ədəbiyyat

Laçın rayonu işğaldan azad olundu!
1992-2020
Laçın rayonu 1924-cü ildə təsis
edilmiş, mərkəzi Laçın şəhəridir. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə (Qayğı qəsəbəsi), 125 kənd vardır.
Laçın rayonu Azərbaycanın cənubqərbində, dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan
Qubadlı rayonu ilə, qərbdən isə
Ermənistanla həmsərhəddir. Rayon
mərkəzinin Bakı şəhəri ilə şosse yolla
ara məsafəsi 450 km, Xankəndi dəmir
yolu stansiyası ilə ara məsafəsi isə
60 km²-dir. Ərazisi 1.84 min km²-dir.
Laçın rayonu 18 may 1992-ci
ildə Ermənistan Respublikası Silahlı
Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir.
İşğaldan əvvəl əhalisi 65 430
nəfər olmuşdur. Birinci Qarabağ
müharibəsində 264 nəfər laçınlı şəhid
olmuş, 65 nəfər girov götürülmüş, 103
nəfər əlil olmuş,18 uşaq şəhid, 225 nəfəri
əlil olmuş, 1071 nəfəri bir, 31 nəfəri
hər iki valideynindən yetim qalmışdır.
Rayonun 6 Milli Qəhrəmanı vardır.
İşğala qədər orada 48 sənaye,
63 kənd təsərrüfatı, 217 mədəniyyət,
101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi,
462 ticarət, 96 məişət, 30 rabitə, 2
avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı

istehsal
müəssisələri
fəaliyyət
göstərmişdir. Əhalisi son statistikaya görə 80 mindən çoxdur, laçınlılar respublikanın 57 şəhər və rayonunda müvəqqəti məskunlaşmışlar.
Azərbaycan ordusu 2020-ci il sentyabr ayının 27-də başlayan 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı 4 rayonumuzu – Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan
və Qubadlını, həmçinin Şuşa şəhəri,
Hadrut qəsəbəsi və Qarabağdakı bir
çox torpaqlarımızı işğaldan azad
etməsinin ardından noyabrın 9-da Laçının da Güləbird, Səfiyan, Türklər
kəndlərini də işğalçılardan təmizləmiş,
bu məğlubiyyətdən sonra Ermənistan
ağ bayraq qaldıraraq təslim olmuşdur.
Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya Prezidentlərinin, Ermənistanın
baş nazirinin imzaladıqları birgə
bəyanata əsasən, Ermənistan silahlı qüvvələri imzalanmış müqaviləyə
uyğun olaraq Laçın boşaldılmış, 1
dekabr 2020-ci ildən etibarən 28
il sonra Laçın azad edilmişdir.

Əliyev, İ. İlham Əliyev: “Laçın bizimdir”: Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti / İ.Əliyev // Azərbaycan.– 2020.– 2 dekabr.– S.2-3.
Salmanlı, R. İlham Əliyev: “Laçın bizimdir!”: Laçından Qarabağ daha işıqlı görünür / R.Salmanlı; M.Nərimanoğlu //Azərbaycan.– 2020.– 12 dekabr.–
S.10.
Şükürzadə, İ. Laçın – ərənlər yurdu / İ.Şükürzadə // Ədalət.– 2021.– 3 mart.–S.7.
Aslan, Q. Laçın zəngin təbiəti, tarixi abidələri, yeraltı sərvətləri ilə məşhurdur / Q.Aslan // Respublika.– 2021.– 10 fevral.– S.5.
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Bеynəlxalq Əlillər Günü
1992
1992-ci il oktyabrın 14-də BMT
Baş Məclisi dekabrın 3-nün “Əlilliyi
olan insanların Beynəlxalq günü” kimi
qeyd olunması haqqında Bəyannamə
qəbul etmişdir. Bu günün məqsədi
cəmiyyəti əlillik problemlərinin həllinə
cəlb etmək, əlilliyi olan bütün insanların hüquqlarını qorumaqdır. İndi dünya əhalisinin təxminən 10 faizini fiziki cəhətdən qüsurlu insanlar təşkil
edir. Əlilliyi olan insanların 20 faizi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yaşayır.
Azərbaycanda dövlət tərəfindən
bu qəbildən olan insanların sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində
mühüm addımlar atılır. Azərbaycan
BMT Baş Məclisi tərəfindən 2006-cı
ildə qəbul edilmiş “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyaya qoşulmuş, ölkədə əlillərin sosial müdafiəsi
ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanmışdır. Həmin proqramda əlilliyin qarşısının alınması, əlillərin reabilitasiyası və sosial müdafiəsi haqqında

qanunun bütün müddəaları öz əksini
tapmış, Bakıda və regionlarda əlillər
üçün reabilitasiya mərkəzləri, protezortopedik müəssisələr yaradılmışdır.

Ədəbiyyat
Zümrüd. 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü / Zümrüd // Səs. – 2018.–1 dekabr.– S. 11.
Musayeva, Y. Həyata dönüş: 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günüdür / Y.Musayeva // Azərbaycan. – 2018.–2 dekabr.– S.1; 4.
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Tar alətinin hazırlanması və tar ifaçılıq sənəti YUNESKOnun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir
2012

Ədəbiyyat

Tar, əsasən, muğam üçlüyünün tərkibində (tar, kamança, qaval) aparıcı alət kimi istifadə edilib
və bu gün də muğam sənətinin inkişafında müstəsna rol oynayır. Muğam operalarında solo oxumaları tarın müşayiəti ilə aparılır. Azərbaycan
bəstəkarları tar ilə orkestr üçün bir
çox irihəcmli konsertlər yazmışlar.
Quruluş və forma etibarilə başqa simli alətlərdən fərqli olan tar,
əsasən üç hissədən – çanaq, qol
və kəllədən ibarətdir. Tarın çanaq
hissəsi tutdan, qol və kəllə hissələri
isə qoz ağacından hazırlanır. Ümumi uzunluğu 850 mm, çanağının hündürlüyü 165 mm, eni 185 mm-dir.
Qoluna 22 pərdə bağlanır. Çanağının üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir.
Müxtəlif diametrli 11 metal simləri vardır. Sümük və ya ebonitdən hazırlanmış kiçik mizrabla səsləndirilir. Simlər
üç qrupa bölünür: Ağ, sarı və kök
simlər (hər biri cüt olur), Kök sim (tək
qalın sim yalnız muğamla ifa olunur),
Zəng simlər (cingənə – iki cüt olur).
Mirzə Sadıq (Sadıqcan), Mirzə
Mansur Mansurov, Məşədi Zeynal

Haqverdiyev, Məşədi Cəmil Əmirov,
Məmmədxan Bakıxanov, Sərvər İbrahimov, Bəhram Mansurov, Həbib Bayramov, Ramiz Quliyev, Zamiq Əliyev,
Elçin Həşimov və başqaları Azərbaycan
tar ifaçılıq sənətini dünyaya tanıtmışlar.
2012-ci il dekabrın 3-dən etibarən
Fransanın Paris şəhərində keçirilmiş
YUNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni
İrsin qorunması üzrə Hökumətlərarası
Komitəsinin 7-ci sessiyasının dekabrın 7-də yekun iclasında YUNESKOnun
Bəşəriyyətin
Qeyri-Maddi
Mədəni İrs üzrə Reprezentativ siyahısı müzakirə olunmuş, “Simli musiqi aləti tarın hazırlanma və ifaçılıq
sənəti” YUNESKO-nun Bəşəriyyətin
Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir.
Bu Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin xalqımızın mədəniyyətinə
göstərdiyi yüksək qayğısı, həmçinin
I-ci vitse prezident Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsləri və dəstəyi
ilə həyata keçirilən silsilə tədbirlər
nəticəsində
mümkün
olmuşdur.

Vəliyev, Y. “Oxu tar, səni kim unudar”: [Mədəniyyət Nazirliyi Regional Siyasət şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Tar alətinin tədrisi və problemləri” mövzusunda keçirilən seminar haqqında] / Y.Vəliyev //Azad Azərbaycan.– 2019.– 31 dekabr.– S.7.
Tara həsr edilmiş elmi–praktik konfrans: [Muğam Mərkəzində “Azərbaycan tarının, tar ailəsinin ölçü sistemləri və əmsallarının təyin edilməsi
məsələləri” mövzusunda keçirilən konfrans haqqında] // Mədəniyyət.– 2019.– 24 aprel.– S.2.
Mirzəliyev, M. Şərqin ürəyi olan tar: “...Simləri xalqın ürək telləri ilə həmahəng səslənən çox qiymətli musiqi aləti” / M. Mirzəliyev //Hürriyyət .–
2020.– 9–10 yanvar.– S.14.
Əflatun, E. Tarımız da repressiya olunurdu / E.Əflatun //Kredo. – 2020. – 6 noyabr.– S.14;16.

822

DEKABR

Digər tarixi hadisələr

7

Ədəbiyyat
Bayramov, Z. Qubanın xalçası da gözəldir; [Qubada V– ci “Alma bayramı”
və I–cı “Xalça festivalı”ının
keçirilməsi haqqında] /
Z.Bayramov //Respublika.–
2017.–11 oktyabr.– S.6;
Salmanlı, R. Xalçaçılığın inkişafına dövlət qayğısı ildən–ilə artırılır: 7
dekabr Xalça bayramı günüdür / R.Salmanlı //
Azərbaycan.–2019.–7 dekabr.– S.7; İmanquliyev,
B. Azərbaycan xalçalarının sehri / İ.İmanquliyev //
Azərbaycan.–2020.–29 fevral.– S.1; 8.

Xalça bayramı
2004
Azərbaycanda
xalçaçılığı
qorumaq məqsədilə müxtəlif yönlü
tədbirlərlə yanaşı, rəsmi şəkildə Xalça Bayramı keçirilməyə başlamışdır. Bu bayram Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 dekabr 2004-cü
il tarixli, 799-IIQD saylı fərmanı
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının
qanunu”nun
altıncı maddəsinin birinci bəndinin
ikinci hissəsinə əsasən keçirilir.
Xalça bayramının keçirilməsində
əsas məqsəd xalça sənətinin elm
sahəsi kimi öyrənilməsi və yaranmış
müəyyən
çatışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün müxtəlif
tədbirlər
həyata
keçirilməsidir.
Azərbaycanda xalçaçılığa münasibət
istər sadə insanlar, istərsə də dövlət
tərəfindən həmişə qayğı ilə əhatə olunmuş, xalçaçılığı qorumaq məqsədilə
hələ 1967-ci ildə Azərbaycanda Xalça
və Tətbiqi Sənət Muzeyi yaradılmışdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrlərdə
mədəni irsin, o cümlədən xalçaçılığın
inkişafına xüsusi dəstək göstərmişdir.
Bu siyasəti uğurla davam etdirən
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il
5 may tarixli sərəncamına əsasən,
“Azərxalça” ASC yaradılmış, Xalça
Muzeyi üçün müasir standartlara cavab verən bina, rayonlarda yerli xalçaçılıq ənənələrini əks etdirən xalça
muzeyləri inşa edilmişdir. Azərbaycan
Prezidentinin 28 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qo-

runmasına və inkişaf etdirilməsinə
dair
2018-2022-ci
illər
üçün
Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir.
Dünyada xalça istehsalçısı olan
ölkələr arasında xalça çeşnilərinin
elektron variantının hazırlanması, ilk
dəfə olaraq Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Xalçaçı-rəssamlar tərəfindən
hazırlanmış elektron çeşnilər Bakı,
Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan, Təbriz,
Şirvan, Quba, Gəncə, Qazax-Borçalı
qrupları
üzrə
kataloqlaşdırılmışdır. Daha çox dünya muzeylərində və
şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan nadir
Azərbaycan xalça və xalça məmulatları
əsasında çeşnilərin hazırlanmasına üstünlük verilmişdir. İndiyədək 600dən çox xalça çeşnisi hazırlanmış və
onların əsasında “Azərxalça”nın filiallarında xalçalar toxunmuşdur.
Dünyanı heyrətə gətirən Azərbaycanın xalçaçılıq sənəti 2010-cu ildə
UNESKO-nun Bəşəriyyətin QeyriMaddi Mədəni İrsin reprezentativ siyahısına daxil edilməklə bəşəriyyətin
irsi, sərvəti sayılır. Prezident İlham
Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə
əsasən, “Azərxalça” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti ölkədə bu istiqamətdə
güclü sənaye potensialı yaratmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.
Azərbaycan Prezidentinin tapşırıq və tövsiyələrinə əsasən, Sumqayıt Kimya Sənaye parkında yunəyirici boya fabriki tikilmişdir.
Azərbaycan xalçalarına dünya bazarında maraq güclüdür. Yaponiyanın
2 ixtisaslaşmış şirkəti “Azərxalça”nın
məhsullarını Yaponiyaya ixrac edir.
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“YAŞAT” Fondu yaradılmışdır
2020
“YAŞAT”
Fondu Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 8 dekabr 2020-ci il tarixli Fərmanı əsasında yaradılmışdır.
Fond
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi
ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçular və şəhid olmuş şəxslərin ailələrinin üzvləri, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti
vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə
hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində
əlilliyi müəyyən olunmuş dövlət orqanlarının (qurumlarının) əməkdaşları
və ya həlak olmuş əməkdaşların ailə
üzvlərinə sosial müdafiə sahəsində
dövlət tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlərə əlavə dəstək verilməsi
(maliyyə yardımlarının göstərilməsi
və digər dəstək tədbirlərinin həyata
keçirilməsi) üçün şəffaf, effektiv
və əlçatan platformanın formalaş-

dırılması məqsədilə yaradılmışdır.
Fondun vəsaitinin formalaşdırılmasına və idarə olunmasına ümumi nəzarəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı Himayəçilik
Şurası
həyata
keçirir.
Fondun
vəsaitinin sərəncamçısı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyidir.
Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının, xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızın, digər fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü olaraq
maliyyə vəsaiti şəklində verdiyi yardımlar (ianələr), habelə qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına formalaşdırılır. “YAŞAT”
Fondunun vəsaitinin formalaşdırılması, idarə olunması və ondan istifadə
olunması qaydası təsdiq edilmişdir.

Ədəbiyyat
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun (“YAŞAT” Fondu)
Himayəçilik Şurasının tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 dekabr 2020-ci il //Azərbaycan.– 2020.–
9 dekabr.– S.2.
Muradlı, X.“YAŞAT” humanizm prinsiplərinə sadiqliyin təzahürüdür / Xəyalə Muradlı // Azərbaycan.– 2020.– 10 dekabr.– S.1;5.
Rzayeva, M. Onlar qürurumuzdur: “YAŞAT” həmişə şəhid ailələrinin, qazilərin yanında olacaq / Məlahət Rzayeva // Şərq.– 2021.– 16 fevral.– S.11.
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Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü
1948
1948-ci il dekabr ayının 10-da BMTnin Baş Məclisi tərəfindən “İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə”
qəbul edilmişdir. 1950-ci ildən başlayaraq isə hər il dekabr ayının 10-u bütün dünyada “Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü” kimi qeyd olunmağa
başlanmışdır. Avropada əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün
Azərbaycan Respublikasının da qoşulduğu 4 noyabr 1950-ci il tarixli “Avropa İnsan Hüquları Konvensiyası” mövcuddur. Bu konvensiyanın beynəlxalq
müqavilələrdən başlıca fərqi ondan
ibarətdir ki, Avropada bu konvensiyaya
əsaslanan və eyni zamanda real işləmə
mexanizminə malik əsas insan hüquq və
azadlıqlarını qoruyan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi fəaliyyət göstərir.
Respublikamızda həyata keçirilən
hüquqi islahatların ən mühüm mərhələlərindən biri Ombudsman təsisatının
yaradılması olmuşdur. İnsan hüquqlarının təmin olunmasını ümumdövlət
vəzifəsi hesab edən ulu öndər Heydər
Əliyevin ilk dəfə insan hüquqları üzrə

müvəkkil institutunun təsis edilməsi
üçün 1998-ci il 22 fevral tarixli “İnsan
və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər
haqqında” fərmanı, habelə 1998-ci
il 18 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilən Dövlət Proqramında İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili təsisatının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. BMT
və Azərbaycan hökuməti arasında
1998-ci ilin avqustunda “İnsan hüquqları və demokratiyanın dəstəklənməsi
sahəsində birgə layihə haqqında” Memorandum imzalanmışdır.
Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları günü 18 iyunda qeyd olunur. Azərbaycan dünyada öz Milli İnsan Hüquqları Gününü qeyd
edən yeganə ölkədir. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 17 iyun tarixli Fərmanı ilə Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü təsis edilmişdir.

Ədəbiyyat
Bakıda Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr olunan konfrans keçirilib: [“Hər bir kəsin insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi: qanunvericilik
və Azərbaycan təcrübəsi” mövzusunda] //Azərbaycan.–2016.– 10 dekabr.– S.2.
Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqları yüksək səviyyədə təmin olunub: 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günüdür / E.Hacalıyev// Azərbaycan.–
2016.– 10 dekabr.– S.7.
Cavid. Ermənilər tarixən azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədiblər: Dekabrın 10-u Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür / Cavid // Xalq Cəbhəsi.–2018.–
11 dekabr.– S.9.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Anım Günü
12
2003

Ədəbiyyat

Heydər Əlirza oğlu Əliyev
1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olmuşdur. 1944-cü ildən
təhlükəsizlik orqanları sistemində
çalışan H.Əliyev 1964-cü ildən
Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi
sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə
sədri vəzifəsində işləyib, generalmayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir.
Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev
Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun
üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilib, SSRİnin rəhbərlərindən biri olmuşdur.
Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və baş katib Mixail Qorbaçovun
yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq, tutduğu vəzifələrdən istefa vermiş, 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet
qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar Azərbaycanın
Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin
təşkilatçıları və icraçılarının cəza-

landırılmasını
tələb
etmişdir.
O, Dağlıq Qarabağda yaranmış
vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin
ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq,
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
sıralarını tərk edib, Azərbaycana qayıtmış, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sədri, Azərbaycan Respublikası Ali
Soveti sədrinin müavini olmuşdur.
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan
Ali Sovetinin sədri seçilən Heydər
Əliyev iyunun 24-də Milli Məclisin
qərarı ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirməyə başlamış, 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi
nəticəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş, 2003cü il oktyabrın 15-də keçiriləcək
prezident seçkilərində namizədliyi
irəli sürülsə də
səhhətində yaranmış
problemlərlə
əlaqədar
seçkilərdə iştirakdan imtina etmişdir.
Uzun müddət ABŞ-ın Klivlend klinikasında müalicə olunan Heydər Əliyev
2003-cü il dekabrın 12-də dünyasını
dəyişmişdir. Məhz həmin gündən dekabrın 12-si xalqımızın ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin
anım günüdür. Ümummilli Liderin
xatirəsi Azərbaycanda, o cümlədən
xarici ölkələrdə ehtiramla yad edilir.

Həsənov, Ə. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyevin ideyaları yaşayacaq...: Ümummilli liderin həyat yolunun möhtəşəm salnaməsini vərəqləyərkən
göz önündə Azərbaycan tarixinin çətin və şərəfli bir dövrünün dolğun mənzərəsi canlanır / Ə. Həsənov // Kaspi.–2019.– 12 dekabr.– S.4-5.
İbrahimov, A.Ürəklərdə yaşayan insan/ A. İbrahimov //Ədalət.– 2019.– 12 dekabr.– S.3.
Bağırova, S. Ürəklərdə yaşayan dahi insan / S.Bağırova //Palitra.– 2019.– 13 dekabr.– S.10.
Nəsiboğlu, S.Azərbaycanın özü qədər əbədi...:[Mədəniyyət Nazirliyi, YAP Səbail rayon Təşkilatı və Milli Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin anım günü keçirilib] / S.Nəsiboğlu //Kredo.– 2019.– 25 dekabr.– S.13.
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Həmrəylik Günü
31
1991

Ədəbiyyat

Tarixən dünyada gedən müxtəlif ictimai-siyasi proseslər nəticəsində
Azərbaycan
parçalanmış,
azərbaycanlıların bir qismi öz yurdyuvalarından didərgin salınmış, deportasiyalara məruz qalmış, bir-birindən
ayrı düşmüşdürlər.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün əsası 1989-cu ilin noyabrında Şimali və Cənubi Azərbaycan
arasında humanitar, mədəni, iqtisadi
əlaqələri bərpa etmək məqsədilə əsassız
çəkilmiş sərhədlərə qarşı xalqın etiraz
etməsi əsasında qoyulmuşdur. “Sərhəd
hərəkatı” adı ilə başlanan bu siyasi aksiya 1989-cu il dekabrın axırlarında
Arazın hər iki sahilində sərhəd yürüşü, Naxçıvanda sərhədlərin (SSRİ-İran
sərhədləri) dağılması kimi hadisələrlə
tarixdə iz qoymuşdur. 1990-cı il noyabrın 3-5-də Türkiyədə keçirilən Birinci Millətlərarası Azərbaycan Türk
dərnəkləri qurultayı isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında başlamış hərəkatın
davamı kimi milli birlik və həmrəylik
yolunda atılan mühüm addım olmuşdur.
1991-ci il dekabr ayının 16-da
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri, Heydər Əliyev – “Biz
azərbaycançılığın dövlət rəmzlərini

yaşadan müstəqil dövlətimiz ətrafında
daha sıx birləşməli, onun tərəqqisi üçün
əlimizdən gələni əsirgəməməliyik”
ideologiyasını rəhbər tutaraq dünya
azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü elan etmişdir. Bu
bayram hazırda dünyanın 70-dən çox
ölkəsində yaşayan əlli milyona yaxın
azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur.
YUNESKO-nun 2011-ci il məlumatına
görə azərbaycanlılardan 30 milyon Cənubi Azərbaycanda, 3 milyon
Türkiyədə, 2 milyondan artıq Rusiyada,
1,5 milyon ABŞ–da, 500 min Ukraynada, 300 min Almaniyada, 180 min Fransada, 175 min Kanadada, 350 min Hindistan və Pakistanda, 700 min İraqda,
430 min nəfəri Əfqanıstanda yaşayır.
2001-ci il noyabrın 10-da Bakı
şəhərində Dünya azərbaycanlılarının
birinci qurultayı keçirilmiş, Türk dünyasının böyük lideri Heydər Əliyev minillik tariximizdə dünya azərbaycanlılarını
ilk dəfə bir araya gətirən böyük
dövlət xadimi kimi tarixə düşmüşdür.

İsmayılbəyli, S. Heydər Əliyevin bizlərə ərməğan etdiyi şanlı tarix: Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü / S.İsmayılbəyli // Olaylar.– 2019.– 31
dekabr–8 yanvar.– S.9.
Məhərrəmli, Z. Yumruqtək birləşmək nümunəsi: 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür / Z.Məhərrəmli //Azərbaycan.– 2020.– 31
dekabr.– S.5.
Musayeva, Y. Həmrəyliyimizin Zəfər tağı: 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür / Y.Musayeva //Azərbaycan.– 2020.– 31 dekabr.–
S.5.
Feyziyev, C. Ümummilli həmrəyliyimiz dünənki, bugünkü və gələcək qələbələrimizin mənəvi zəminidir: 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günüdür / C.Feyziyev //Xalq qəzeti.– 2020.– 31 dekabr.– S.1.
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Bu bölmədə 2022-ci ildə qeyd ediləcək, lakin
tarixi dəqiq bilinməyən yubileylər haqqında
məlumat əldə edəcəksiniz.

ŞUŞA - 270 il

Azərbaycanın XVIII əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli şairi, məşhur siyasi və ictimai xadimi, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Cavanşirin baş vəziri
Molla Pənah Vaqifin 1957-ci ildə tuncdan hazırlanan büstü 1958-ci ildə Cıdır düzünə yaxın ərazidə qəbirüstü abidə kimi yerləşdirilib, daha sonra 1976cı ildə şairin Şuşadakı evinin yaxınlığına köçürülüb. 1982-ci ildə Vaqifin
məqbərəsinin açılışından əvvəl büst və onun ətrafı təmir edilib, abidənin postamenti dəyişdirilib. Büst 1992-ci ildə Şuşa şəhərinin işğalı zamanı erməni
vandalizminə məruz qalaraq dağıdılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
göstərişinə əsasən, abidə 2021-ci ildə onun müəllifi, Əməkdar incəsənət xadimi Həyat Abdullayevanın ilkin eskiz layihəsi əsasında yenidən qurulub.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bürüncdən hazırlanan büst öz əvvəlki
yerinə qaytarılaraq Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı evinin yaxınlığında quraşdırılıb. 2021-ci il Avqustun 29-da Şuşa şəhərində dahi Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin büstünün açılışı olub.
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2022

Milli ədəbiyyat
Şair Qətran Təbrizi Əbu Mənsurun (1012-1088)
аnаdаn оlmаsının 1010 illiyi....................................................................................834
Şair Vaqif Molla Pənah Mehdi ağa oğlunun (1717-1797)
аnаdаn оlmаsının 305 illiyi......................................................................................835
Şair Nəbati Seyid Əbdülqasım Möhtərəm oğlunun (1812-1873)
аnаdаn оlmаsının 210 illiyi
Əməkdar incəsənət xadimi Babayev Əbdülhüseyn
Mikayıl oğlunun (1877-1961) аnаdаn оlmаsının 145 illiyi

Folklor
Aşıq-şair Talıb Ələsgər oğlunun (Aşıq Talıb) (1877-21.05.1979)
аnаdаn оlmаsının 145 illiyi

Dünya ədəbiyyatı
İspan yazıçısı Servantes Saavedra Migel denin (1547-1616)
аnаdаn оlmаsının 475 illiyi
Qazax şairi, bəstəkarı Aset Naymanbayulının (1867-1922/1923)
anadan olmasının 155 illiyi......................................................................................836
İraq şair və tədqiqatçısı, ədəbiyyatşünas Bəndəroğlu Əbdüllətifin
(1937-07.02.2008) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Rəssamlıq. Heykəltəraşlıq. Memarlıq
Memar Hacıbababəyov Qasım bəy Hacıbaba bəy oğlunun (1812-1874)
anadan olmasının 210 illiyi
Görkəmli memar Qarabaği Kərbəlayı Səfixan Sultanhüseyn oğlunun
(1817-1910) anadan olmasının 205 illiyi
Rəssam Nəzərli Nəcəfqulu Cavad oğlunun (Nəcəf Rasim)
(1882-1929) аnаdаnоlmаsının 140 illiyi
Heykəltəraş Quliyev İbrahim Hilal oğlunun (1902-1938)
аnаdаn оlmаsının 120 illiyi......................................................................................837
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Musiqi. Opera. Balet
Xanəndə Fərzəliyev Məşədi Məmməd oğlunun (1872-1962)
аnаdаn оlmаsının 150 illiyi......................................................................................838
Əməkdar incəsənət xadimi, tarzən Məşədibəyov Ağası
Abutalıb oğlunun (1912-1984) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi....................................839
Xalq artisti Məlikaslanov Ramiz Lütfəli oğlunun (1942)
anadan olmasının 80 illiyi

Teatr. Kino
Aktyor, rejissor Vəliyev Əbülfət Məhəmmədhəsən oğlunun
(Əbülfət Vəli) (1867-03.12.1918) anadan olmasının 155 illiyi
Aktyor Məhəmməd bəy Əlvəndinin (Məhəmməd bəy Mahmud oğlu Məlikov)
(1872-1918) anadan olmasının 150 illiyi.................................................................840
Əməkdar artist, aktyor Kazımovski Mirmahmud Mirələkbər oğlunun
(1882-01.12.1940) аnаdаn оlmаsının 140 illiyi........................................................841
İlk qadın aktrisa Gövhər Əhməd qızı Qazıyeva (Göyərçin xanım)
(1887-1960) аnаdаn оlmаsının 135 illiyi ................................................................842
Əməkdar artist Salahlı Əhməd Musa oğlunun (Məmmədov)
anadan olmasının (1897-1953) 125 illiyi
Əməkdar artist Kələntərli Münəvvər Səməd qızının
(1912-05.02.1963) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi.......................................................843

Siyasət. Hərbi iş
Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, səyyah Oruc bəy Bayatın
(1567-1605) аnаdаn оlmаsının 455 illiyi
Dövlət xadimi, siyasətçi Behbud ağa Azad ağa oğlu Cavanşir
(Behbud ağa Cavanşir) (1877-18.07.1921) аnаdаn оlmаsının 145 illiyi..................844
Xalq qəhrəmanı Məmmədov Məmməd Əli oğlunun (Qatır Məmməd)
(1887-18.09.1919) аnаdаn оlmаsının 135 illiyi
Görkəmli siyasi xadim Vəkilov Rəhim bəyin (1897-1934)
anadan olmasının 125 illiyi
Dövlət xadimi və alim Aydınbəyov Salam Müqtədir oğlunun
(1912-1967) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi

Mədəniyyət. Maarif. Təhsil
Azərbaycan milyonçusu Ağa Musa Hacı Nağı oğlu Nağıyevin
(Musa Nağıyev) (1842/49-04.03.1919) anadan olmasının 180 illiyi.......................845
Azərbaycanın ilk maarifpərvər qadınlarından biri, publisist,
yazıçı Əfəndizadə Şəfiqə Məhəmmədəmin qızının
830

(1882-29.07.1959) аnаdаn оlmаsının 140 illiyi.......................................................846
Maarifçi, ictimai xadim Qayıbov Cahangir Hüseyn oğlunun
anadan olmasının (1882-1937/1938) 140 illiyi........................................................847

Fəlsəfə. İqtisadiyyat
Azərbaycan alimi, filosof Səəd əd-Din Mahmud ibn Əbdul Kərim ibn
Yəhya Şəbustəri Təbrizinin (Mahmud Şəbüstəri) (1287-1320)
anadan olmasının 735 illiyi......................................................................................848
Neftçi, SSRİ-nin Əməkdar mühəndisi Əliyev Məmmədəli
Dostəli oğlunun (1912-1965) аnаdаn оlmаsının 110 illiyi

Coğrafiya. Geologiya
Əməkdar elm xadimi, geodezist Əliyev Məmmədqasım
Hüseyn oğlunun (1882-20.07.1967) аnаdаn оlmаsının 140 illiyi
Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor Ağayev Vahid
Bəhram oğlunun (1937) аnаdаn оlmаsının 85 illiyi

Kimya. Biologiya. Tibb
Böyük Vətən müharibəsi Qəhrəmanı, həkim Rüstəmbəyova
Aliyə Fətulla qızının (1907-1942) аnаdаn оlmаsının 115 illiyi...............................849

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
Əməkdar mədəniyyət işçisi Rzaquliyev Həsənağa Ağaəli oğlu
(1912-1983) anadan olmasının 110 illiyi
Cəlilabad Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1922) 100 illiyi
M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının
yaradılmasının (1922) 100 illiyi...............................................................................850
Nəsimi Rayon MKS-nin X.R.Ulutürk adına 3 saylı filial kitabxanasının
yaradılmasının (1927) 95 illiyi
Suraxanı Rayon MKS-nin O.Sarıvəlli adına 5 saylı Əmircan qəsəbə
filial kitabxanasının yaradılmasının (1932) 90 illiyi
Gədəbəy Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1932) 90 illiyi
Quba Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1932) 90 illiyi
Şəmkir Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1932) 90 illiyi
Sabunçu rayon MKS-nin 10 saylı Bilgəh qəsəbə filial kitabxanasının
yaradılmasının (1937) 85 illiyi
Culfa Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1937) 85 illiyi
Şüvəlan qəsəbə Kütləvi Kitabxanasının yaradılmasının (1947) 75 illiyi
İmişli Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1947) 75 illiyi
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İsmayıllı Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1947) 75 illiyi
Abşeron Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1952) 70 illiyi
Göygol Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1962) 60 illiyi.................850
BDU-nun Kitаbхаnаçılıq-informasiya fаkültəsinin
yаrаdılmаsının (1947) 75 illiyi.................................................................................851
Bərdə Rayon Mərkəzi Kitabxanasının yaradılmasının (1967) 55 illiyi
Şuşa Rayon MKS-nin yaradılmasının (1977) 45 illiyi
Şərur Rayon MKS-nin yaradılmasının (1977) 45 illiyi
Daşkəsən Rayon MKS-nin yaradılmasının (1982) 40 illiyi
Tərtər Rayon MKS-nin yaradılmasının (1982) 40 illiyi
Samux Rayon MKS-nin yaradılmasının (1992) 30 illiyi
Siyəzən Rayon MKS-nin yaradılmasının (1992) 30 illiyi

Digər tarixi hadisələr
Bizans memarlığının görkəmli abidəsi, Ayasofiya –
Müqəddəs Sofiya Məbədinin (532–537) yaradılmasının 1490 illiyi........................852
Araz çayı üzərində Xudafərin körpüsünün salınmasının (1027) 995 illiyi...............852
Şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin (1369-1417) vəfatının 605-ci ildönümü
Ağa Məhəmməd şah Qacar Şuşaya ikinci dəfə hücum etmiş və qala təslim
olmuşdur (1797)
Cənubi Qafqazda alman yaşayış məntəqələrinin salınmasının (1817) 205 illiyi
Qarabağ xanlığı ləğv edilməsinin (1822) 200 illiyi
Şəkidə ilk ipək emalı fabrikinin təsis olunmasının (1827) 195 illiyi
Mirzə Camal Cavanşir “Qarabağ tarixi” əsərini yazmışdır (1847)
“Böyük İpək Yolu” termini İlk dəfə alman coğrafiyaşünası Ferdinand fon Rixthofen
tərəfindən işlədilmişdir (1877)
İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı yaradılmışdır (1882)..................................853
Bakıda Atlı-dəmiryol Səhmdar Cəmiyyəti (Bakı konkası) təşkil edilmişdir (1887)
Bakıda ilk Rus - Azərbaycan məktəbinin əsası qoyulmuşdur (1887)
M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən “Müsəlman gənclik təşkilatı”nın yaradılmasının (1902)
120 illiyi
“Leyli və Məcnun” operasının yazılmasının (1907) 115 illiyi.................................854
“Səadət” Xeyriyyə Cəmiyyətinin açılmasının (1907) 115 illiyi
Tanınmış xeyriyyəçi Hacı Əjdər bəy Aşurbəyov tərəfindən Bakı şəhərində
Hacı Əjdər bəy məscidi (Göy məscid) tikilib istifadəyə verilmişdir (1912)............855
Bakıda birinci sirk açılmışdır (1912)
Bakı-Tiflis arasında birbaşa teleqraf xətti çəkilmişdir (1912)
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının yaradılmasının (1932) 90 illiyi
“Badamlı” Mineral Sular Zavodu fəaliyyətə başlamışdır (1947)
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Ermənistanda yaşayan 150 min nəfərdən artıq azərbaycanlı SSRİ rəhbərliyinin qərarı
ilə Azərbaycana köçürülmüşdür (1947–1953)
İçərişəhərin qala divarları bərpa edilmişdir (1952–1957)
Televiziya və radio verilişlərinin həftəlik proqramı çap olunmağa başlamışdır
(aprel 1957)
Bakı-Krasnovodsk bərə yolunun açılmasının (1962) 55 illiyi
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin sədri seçilmişdir (1967)
“Mədəni-mааrif” (indiki “Mədəniyyət.az”) jurnаlının nəşrinin (1967) 55 illiyi
Azərbaycanda Novruz bayramının ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirilməsinin
(1967) 55 illiyi
“Ulduz ” jurnalının nəşrə başlamasının (1967) 55 illiyi
Nəriman Nərimanovun Xatirə Muzeyinin yaradılmasının (1977) 45 illiyi
Ulu öndər Heydər Əliyev Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçilmiş və SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin I müavini təyin edilmişdir (1982)
Moskva rəhbərliyinin qərarı ilə Qazax rayonunun İncədərə yaylağı, Kəmərli, Aslanbəyli,
Qaymaqlı kəndləri ərazilərinin bir hissəsi Ermənistana verilmişdir (1982)
Xankəndində Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistanın
nəzarəti altına keçməsi məqsədi güdən bədnam erməni seperatçıları baş qaldırmışdır
(11.1987)
“Bakı-Novorossiysk” neft-boru kəməri çəkilmişdir (1987)
Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyasının sonuncu mərhələsinin başlanması
(1987 noyabr)
Parisdə keçirilən erməni ümummilli konqresində Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi (1987)
Qurban bayramı (1992)............................................................................................856
Ümumdünya “Planeti zibildən təmizləyək” aksiyası keçirilmişdir (09.1993)
Ramazan bayramı (1992).........................................................................................856
Bakı Kommersiya Məktəbinin (1912) 110 illiyi
Ağdam Dövlət Dram Teatrının (1937) 85 illiyi
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Milli ədəbiyyat
1010
Qətran Təbrizi
illiyi 1012-1088

Ədəbiyyat
Qətran Təbrizi - 1000 /toplayıb tərt. ed. və ön söz
müəl. S.Xəyal; elmi red. T.
Həsənzadə.–Bakı: [MBM],
2012.–159 s.; Seçilmiş
əsərləri/ Q. Təbrizi.– Bakı:
Nafta-Press, 2020.–211, [1] s.;
“Qətran adlı gözəl bir şair...”:
Təbrizdən Gəncəyə yolçuluq...
//Azadlıq.– 2013.– 27 mart.–
S.14; Qasımov, R. Türkislam mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan və XI əsr şairimiz
Qətran Təbrizi / R. Qasımov // 525-ci qəzet.–2018.–
18 may.– S.6; İsmayılova, M.
XI əsr Azərbaycan şairi Qətran
Təbrizi və Naxçıvan ədəbi
mühitində onun rolu / M. İsmayılova // Azərbaycanın
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Xəbərləri: İctimai və humanitar elmlər seriyası.–2019.–
№1.– S.184-188.
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Qətran Əbu Mənsur Təbrizi 1012ci ildə Təbriz yaxınlığındakı Şadiabad
kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini
Şadiabadda almış, sonra Təbrizdə oxumuşdur. Təhsilini başa vurduqdan
sonra Şəddadilər dövlətinin paytaxtı olan, inkişaf etmiş Gəncə şəhərinə
gəlmiş, tezliklə Şəddadilərin sarayına dəvət olunaraq az bir vaxtda böyük nüfuz qazanmışdır. Həmin dövrdə
Qətran bir çox şeirlərini ölkənin hökmdarı Əbdülhəsən Ləşkəriyə və onunla
əlaqədar baş vermiş hadisələrə həsr etmişdir. Sonra bir müddət Naxçıvanda,
yerli hakimlərin saraylarında yaşadıqdan sonra vətəni Təbrizə dönmüş, 1046cı ildə Təbrizdə böyük İran şairi və filosofu Nasir Xosrovla görüşmüşdür. Hələ
sağlığında ikən istedadlı şair, müdrik
filosof və alim kimi bir çox ölkələrdə
şöhrət qazanmışdır. Özünün yazdığına görə, onu Xorasanda və İraqda yaxşı tanıyır və sevirdilər. Qətran poeziya ilə gənc yaşlarından məşğul olmağa
başlamış və bu sahədə böyük yaradıcılıq uğurları qazanmışdır. “Tövsnamə”,
“Quşnamə”, “Vamiq və Əzra” adlı
əsərlərin və əsasən qəsidələrdən ibarət
irihəcmli divanın müəllifidir. XII əsrdə
yaşamış Orta Asiya şairi Rəşid Vətvat
yazır ki, o ömrü boyu bircə həqiqi şair
tanımışdır - həkim (müdrik) Qətran
Təbrizini. Şeir yaradıcılığında əsas
yeri dövrün müxtəlif hökmdarlarını
tərif edən qəsidələr tutur. Əsərlərində
Azərbaycan dilinin ifadə formalarından, xüsusən atalar sözlərindən,

Şair
xalq deyimlərindən geniş istifadə etmişdir. Bu əsərlər müasir oxucu və
tədqiqatçılar üçün qəsidələrdə mədh
olunan qəhrəmanların saraylarında baş
verən tarixi hadisələri, onları tarix baxımından öyrənmək üçün çox qiymətlidir.
Orta əsr mənbələrinə əsaslanan
Azərbaycan tədqiqatçıları qeyd edirlər
ki, Qətran Təbrizi fars leksikoqrafiyası tarixində fars dilinin ilk izahlı
lüğətinin yaradıcısı olmuşdur. Fars dili
Qətranın ana dili deyildi və o, farsca
yazan ilk Azərbaycan şairi olmuşdur.
Alimlərin əksər qismi bu lüğəti yaradıcısının adı ilə sadəcə “Lüğəti-Qətran”,
yaxud “Fərhəngi-Qətran” (hər iki ifadə
“Qətranın lüğəti” anlamına gəlir) kimi
qeydə almışlar. Sonralar isə bu lüğət
“Təfasir fi lüğatül-fürs” (“Fars dili
sözlərinin izahları”), yaxud qısa şəkildə
“Təfasir” (“İzahlar”) adlandırılır.
Qətran Təbrizi 1088-ci ildə
Təbrizdə dünyasını dəyişmiş və Surxab məhəlləsindəki məşhur Şairlər
məqbərəsində
dəfn
olunmuşdur.
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Milli ədəbiyyat
305
Molla Pənah Vaqif
illiyi 1717-1797

Ədəbiyyat
Ağayev, R. 38-il öncəki 29
iyul günü Şuşada: 29 iyul
1982-ci il: Şuşa Vaqif poeziya
günləri / R.Ağayev; N.İsayev
// 525-ci qəzet.–2020.– 29
iyul.– S.7; Eminov, A. M.P.
Vaqifdə ali müdriklik hissi və
gözəllik anlamı / A.Eminov
// Ədalət.– 2020.– 27 fevral.–
S.7; 29 fevral.– S.4;3;5 mart.–
S.6; 7 mart.– S.7;11mart S.6;
Aydınoğlu, T. Vaqif məqbərəsi
Şuşada milli varlığımızın pozulmaz möhürüdür /
T.Aydınoğlu // Xalq qəzeti.–
2021.– 19 yanvar.– S.6;
Fərəcova, Z. Şuşada bu il Vaqif poeziya günləri keçiriləcək
/ Z.Fərəcova // Azərbaycan.–
2021.–13 fevral.– S. 6.

Molla Pənah Mehdi ağa oğlu Vaqif 1717-ci
ildə Qazax mahalının Qıraq Salahlı kəndində
anadan olmuşdur. 1759-cu ildə ailəsi ilə Qarabağ xanlığına - Tərtərbasar kəndinə köçmüşdür. Şairin bu dövr yaradıcılığında maddi və
mənəvi sıxıntıları öz əksini tapmış və məşhur
“Bayram oldu” qoşmasının məhz həmin dövrdə
qələmə alındığı bildirilir. Bir müddət sonra Vaqif Şuşa şəhərinə köçmüş və burada məktəb
açaraq müəllimlik fəaliyyətini davam etdirmişdir. Şairin hörmətini eşidən Qarabağ hökmdarı İbrahim xan Vaqifi sarayına dəvət edərək,
eşikağası (vəzir) təyin etmişdir. O, sarayda böyük nüfuz qazanaraq 27 il müddətində sarayın
ən mötəbər adamlarından biri kimi tanınmışdır. 1797-ci ildə Şah Qacar ikinci dəfə Şuşaya
hücum etmiş və nəticədə Vaqif həbs edilərək
zindana salınmışdır. Qacarın ölümündən sonra
xanlıqda hakimiyyəti müvəqqəti ələ alan İbrahim xanın qardaşı oğlu Məhəmməd bəy Cavanşir 1797-ci ildə şairi oğlu Əli ilə birlikdə Şuşa
şəhərində edam etdirir. Vaqifin ölümündən
sonra onun evi talan olunur, əsərlərinin çox
hissəsi məhv edilir. XVIII əsrdə Azərbaycan
poeziyasına ideya-sənətkarlıq və janrüslub cəhətdən yeni keyfiyyətlər qazandıran
görkəmli şair Molla Pənah Vaqif Şərq poeziyasının bütün klassik formalarında: qəzəl, təcnis,
müxəmməs, müstəzad, müəşşərə, müşairə,
məsnəvi, mərsiyələr yazmışdır. “Heyran olmuşam”, “Sonalar kimi”, “Tel nazik”, “Ala gözlü, sərv bоylu dilbərim”, “Yasəmən tеllərin,
nərgiz gözlərin” və s. şeirlər bu gün də dillər
əzbəridir. O, nə qədər saray mühitində yazıbyaratsa da, şeirlərində xalq ruhunun ifadəsi
mühüm yer tutur. Yaradıcılığında ərəb-fars
sözlərinə az yer vermiş, xalq dilinin obrazlı ifadələrindən istifadə edərək poeziya dilimizi zənginləşdirmiş, yeni çalarlar bəxş
etmişdir. 1856-cı ildə Temurxan-Şurada Vaqifin ilk kitabı çap olunmuşdur. Daha sonralar
Mirzə Fətəli Axundov çox zəngin bir material toplayaraq məşhur şərqşünas Adolf Berjeyə
vermiş, o, bu əsəri 1867-ci ildə Leypsiq
şəhərində nəşr etdirmişdir. Vaqifin əsərlərinin
еlmi nəşri 1945-ci ildə Azərbaycan Milli
Еlmlər Akadеmiyasının Nizami adına Dil və

Şair
Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən həyata keçirilmişdir. Şeirlərini ilk dəfə rus dilinə XIX əsrin
40-cı illərində polyak şairi və tərcüməçisi Tadeuş Zabloski tərcümə etmişdir. Görkəmli
bəstəkarlardan C.Cahangirov, Q.Hüseynli,
V.Şirinov, Ə.Abbasov, G.Muradova şeirlərinə
musiqi bəstələmiş, Ramiz Mustafayev “Vaqif” operasını, Xalq şairi Səməd Vurğun “Vaqif” dramını yazmış, müxtəlif illərdə haqqında sənədli filmlər çəkilmişdir. 2016-2017-ci
illərdə YUNESKO-nun yubileylər proqramı
çərçivəsində Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyi beynəlxalq səviyyədə qeyd olunmuşdur.
Hələ 1967-ci ildə Heydər Əliyev Şuşada Vaqifin məzarını ziyarət edərkən bərbad
halda olduğunu görmüş, onun göstərişi ilə
məzarın üstündə memar A.V.Salamzadə və
E.İ.Kanukovun layihəsi əsasında 1977-ci ildə
abidə və türbə tikilməyə başlanılmışdır.1982ci il yanvar ayının 14-də Heydər Əliyevin iştirakı ilə Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin
və Şuşada Poeziya Evinin təntənəli açılışı olmuş, həmin tədbir zamanı hər il Vaqif poeziya günlərinin keçirilməsi barədə
göstəriş verilmişdir. Beləliklə 1982-ci ildən
etibarən hər il avqust ayında Vaqif poeziya
günləri təşkil olunmuş, Şuşanın erməni quldurları tərəfindən işğalınadək davam etmişdir. 1992-ci ildə erməni qəsbkarları Şuşadakı milli-mənəvi, dini və tarixi-memarlıq
abidələrimizi talayaraq məhv edib, həmçinin
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini dağıdıblar.
2020-ci ilin noyabr ayının 9-da Şuşa işğaldan
azad olmuş, bir çox tikililərlə yanaşı Vaqifin
məqbərəsinin təmir olunmasına başlanılmışdır.
2021-ci il yanvar ayının 5-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Anar Kərimovu Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri təyinatı ilə əlaqədar
qəbul edərkən Şuşa şəhərini Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi, bu
il Şuşada “Xarı Bülbül” festivalının və “Vaqif Poeziya Günləri”nin keçirilməsi və digər
məsələlər barədə önəmli mesajlar verdi. 2021ci il avqustun 29-da isə Molla Pənah Vaqifin
muzey-məqbərə kompleksinin təmir-bərpa və
yenidənqurma işlərindən sonra açılışı oldu.
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Dünya ədəbiyyatı
155
Aset Naymanbayulı
illiyi 1867-1923

İnternetdə
ru.wikipedia.org/wiki/Асет_
Найманбайулы
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Aset Naymanbayulı 1867-ci il
ildə Qazaxıstanın indiki Karqanda
vilayətinin Aktoqay rayonunda anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini İmam
Zeynollahın mədrəsəsində almışdır.
O, mədrəsədə təhsil alarkən ərəb dili
və şərq poeziyası ilə maraqlanmış, 1415 yaşları olarkən bəstəkar və müğənni
kimi öz karyerasına başlamışdır.
Buna baxmayaraq A.Naymanbayulı
daha
çox
şair
kimi
tanınır.
Müğənni və şair olan Aset həm
də musiqi bəstələyirdi. Onun mahnıları və melodiyaları xalq arasında geniş yayılmış, lakin vaxtında notlara köçürülmədiyinə görə ifalarının
müxtəlif versiyaları mövcuddur. Bu
mahnılardan “Aset”, “Kısmet”, “Ülken ardak”, “Kişi ardak”, “Erkemai”,
“İnzhu-marzhan” (və ya “Pesnya Aseta”), “Karakoz”, “Shama”, “Kaishakbay” və s. adlarını çəkmək olar.
A.Naymanbayulı “Saliha-Səmən”,
“Taxta at”, “Perizat”, “Üç yetim qız”,
“Nyiman-Nağım”,
“Məlik-Daray”,
“Zhamsap” və “Keşubai”, “Son söz”
adlı hekayələrin (kissa-dastanların)
müəllifidir. Onun əsərlərində doğma yurd sevgisi, ailə, qadın və kişi
bərabərliyi mövzuları geniş şəkildə əhatə
olunur, insanlar biliyə, mədəniyyətə,
həyatın mənasını dərk etməyə çağırılır.
A.Naymanbayulı şərq ədəbiyyatı ilə
yanaşı rus ədəbiyyatına da müraciət etmişdir. Belə ki, o, A.S.Puşkinin “Yevgeni Onegin” romanını dastana köçürmüşdür. K.Xalidi tərəfindən qeyd edilmişdir

Qazax yazıçısı

ki, 1910-cu ildə Aset Naymanbayulının mahnıları nəşr olunmuşdur.
Asetin şair və musiqi istedadının
daha da inkişaf etməsinə 1916-cı il siyasi hadisələri təsir göstərmişdir. O, doğma yurdunu tərk edib Çində yerləşmək
məcburiyyətində qalmışdır. 1917-ci il
Oktyabr İnqilabı şairə qayıdış ümidi aşılasa da, bu xəyalı reallaşmamış, 1923cü ildə Gülcə şəhərində vəfat etmişdir.
Aset Naymanbayulının əsərləri ilk
dəfə 1925-ci ildə S.Seyfullin tərəfindən
nəşr olunmuşdur. Onun həyat və yaradıcılığından bəhs edən ilk məqalə
1936-cı ildə B.İskakov tərəfindən nəşr
edilmişdir. Tərtibçisi B.Adambaev
olan ilk toplusu isə 1968-ci ildə nəşr
olunmuşdur və buraya 34 şeir (mahnı da daxil olmaqla), 4 kəlam, 4
hekayə (kissa-dastan) daxil edilmişdir. 1988-ci ildə nəşr edilmiş “Aset”
(tərtibçisi B. Nurzhanov) toplusuna isə 29 mahnı, 71 şeir, 10 kəlam, 8
hekayə (kissa-dastan) daxil edilmişdir.
1990-cı il sentyabr ayının 19-da
Makanşı kəndində Qazaxıstan Hökumətinin qərarına əsasən, Aset Naymanbayulyin anadan olmasının 125 illiyi
şərəfinə ədəbi-xatirə muzeyi açılmışdır. 2017-ci ildə anadan olmasının 150
illik yublieyi münasibətilə TÜRKSOYda anım mərasimi keçirilmişdir.
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İbrahim Quliyev
illiyi 1902-1938
Heykəltəraş

Ədəbiyyat
Hüseynoğlu, S. “Baş nə
çəkdi?..” / S.Hüseynoğlu //
Ədəbiyyat qəzeti.–2008. – 6
iyun.– S.6; Quliyev İbrahim
Hilal oğlu // Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.– Bakı,
1979.–III cild.– S.267;
Quliyev, A. Üç qardaş-üç
heykəltəraş: İbrahim, Səlim
və Hilal Quliyev qardaşları haqqında // İncəsənət.–
1991.–30 noyabr.–S.4.

İbrahim Hilal oğlu Quliyev 1902ci ildə Bakıda dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur. Ailədə beş qardaş, iki
bacı olublar. 1920-ci ildə Bakıda 18
nömrəli məktəbi bitirmişdir. Qardaşlardan üçü - İbrahim, Ağasəlim, Rəhim
heykəltəraş olmuşdur. İlk Azərbaycan
heykəltəraşlarından biri olan İ.Quliyev
1920-1922-ci illərdə Bakıda Daşyonma və Heykəltəraşlıq Emalatxanası
studiyasında (sonralar Politexnik texnikumunun heykəltəraşlıq fakültəsi)
heykəltəraş Y.Keyxlisin yanında oxumuş, 1925-1927-ci illərdə Moskva Alitexniki Emalatxanasında heykəltəraş
Çaykovun rəhnbərliyi altında heykəltəraşlıq sənətinin incəliklərini öyrənmişdir. Lakin ali təhsil almaq ona
nəsib olmamışdır. İbrahim Quliyevin Mirzəbala Məmmədzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə dostluq
etdiyindən, onun müsavatçı olduğunu, əksinqilabi fəaliyyət göstərdiyini
bəhanə edərək, 1927-ci ildə həbs
edərək Kola yarımadasının cənubunda
yerləşən Solovets adalarına sürgün
edilmişdir. Beş il sonra bu cəhənnəm
məşəqqətindən qulaqları tutulmuş, kar
halda qayıtsa da, Bakıda yaşamağına
icazə verilmədiyindən Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarında, daha sonra Bakıdakı bağ evlərində yaşamış, boş vaxtlarını kamança çalmaqla keçirmişdir.
İ.Quliyev 1920-ci ildə Bakıda
K.Marksın büst abidəsinin yaradılmasında iştirak etmişdir. Mirzə Ələkbər
Sabirin 1922-ci ildə Bakının qala divar-

larıyla üzbəüz salınmış Sabir parkında
qoyulmuş heykəlinin ilk variantı, İndi
Balaxanı qəsəbəsində böyük şairin adını daşıyan parkda qoyulmuş heykəl də
İ. Quliyevə məxsusdur. Onun “Fəhlə və
kəndli” baralyefi, 1923-cü ildə gəcdən
hazırlanmış “Kamança çalan qız”, “Bulaqdan su içən qız” fiqurları (əfsus ki
bu əsərlər itmişdir), məşhur fransız yazıçısı Volterin ağacdan yonulmuş portreti və s. əsərləri kompozisiya sadəliyi,
dinamikliyi və formaların plastikliyi ilə fərqlənmişdir. “Volterin portreti” hazırda Azərbaycan İncəsənət muzeyinin eksponatıdır. İ.Quliyev həbs
olumarkən yaşadıqları ev əllərindən
alınmış, əsərləri də həmin vaxt itmişdir. 1953-cü ildə qardaşı Səlim təsadüf
nəticəsində “Volterin portreti” əsərini
əldə etmiş və muzeyə təhvil vermişdir.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında İbrahim Quliyevin ölüm tarixi kimi 1940-cı il göstərilsə də qohumlarının dediyinə görə əslində 5
yanvar 1938-ci ildə güllələnmişdir.
1958-ci ildə SSRİ Ali Məhkəməsi
kollegiyası tərəfindən İbrahim Quliyevin işində cinayət olmadığından
ona bəraət verilmişdir.
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Məşədi Məmməd Fərzəliyev
illiyi 1872-1962
Xanəndə

Ədəbiyyat
Hüseynoğlu, S. Məşədi
Məmməd Fərzəliyev / S.
Hüseynoğlu; [burax məsul.
S. İsmayılova; dizayn. Z. Abbasov].– Bakı:Şərq-Qərb,
2017. -117, [3] s.; Qarabağ xanəndəlik məktəbinin
görkəmli nümayəndəsinin
irsi üzə çıxarılıb: [xanəndə
Məşədi Məmməd Fərzəliyev
haqqında] // Mədəniyyət.–
2020.– 12 iyun.– S.6;
Müşfiq, Ş. Böyük xanəndənin
90 il sonra aşkarlanan sənət
inciləri / Ş.Müşfiq // 525ci qəzet.–2020.– 17 iyun.–
S.16; “Qarabağın musiqi xəzinəsi”ndə tanınmış
muğam ustadı yada salınıb: [Beynəlxalq Muğam
Mərkəzinin eyniadlı layihəsi
Məşədi Məmməd Fərzəliyevə
həsr olunub] // Mədəniyyət.–
2021.– 8 yanvar.– S.4.

838

Məşədi Məmməd Fərzəliyev 1872ci ildə qədim Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. İlk musiqi təhsilini Şuşada, Xarrat Qulunun məktəbində
almışdır. Toy məclislərində və xalq
şənliklərində çıxış etmiş, ilk dəfə Şuşada Xandəmirovun teatrında verilən
“Şərq konserti”ndə böyük uğur qazanmışdır. O, nadir hallarda təsadüf
edilən güclü nəfəsə, geniş diapazonlu
gur səsə malik olmuşdur. Erkən yaşlarından doğma şəhərini tərk etmiş, bir
müddət Gəncədə, sonralar Zaqafqaziyada, Orta Asiyada, Türkiyədə, hətta
Avropanın bir çox ölkələrində yaşamış, xanəndəlik etmiş, şan-şöhrət qazanmışdır. Oxuduğu “Bayatı-Kürd”,
“Rast”, “Şur”, “Çahargah”, “ZabulSegah”, “Kürd Şahnaz” muğamdəsgahları, “Heyratı”, “Mənsuriyyə”,
“Səmayi-Şəms”, “Qarabağ şikəstəsi”,
“Arazbarı”, “Kərəmi”, “Əfşarı” zərbimuğamları dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Xüsusilə,
xanəndəlik sənəti tarixində “Şüştər”
muğamının mahir ifaçısı kimi tanınmışdır. O, qədim Azərbaycan mahnıları və təsniflərini: “Qarabağda bir
dənəsən”, “Alma”, “Nəbi”, “Vətən
şərqisi”, “Mən bir türkəm”, “Axşam
oldu” mahnılarını böyük məharətlə ifa
etmişdir. M.M.Fərzəliyev Azərbaycan
xanəndəsi kimi milli musiqimizi xaricdə geniş təbliğ etmiş, 19121915-ci illərdə “Sport-Rekord” (Varşava) və “Ekstrafon” (Kiyev) səhmdar
cəmiyyətlərinin dəvəti ilə tarzən Qur-

ban Pirimovun müşayiəti ilə 40-a
qədər muğam, təsnif və mahnı oxuyub
vala yazdırmışdır. M.M.Fərzəliyev
həmçinin geniş konsert fəaliyyəti ilə də
məşğul olmuş, teatr tamaşalarında çıxış etmişdir. 1913-cü ilin yazında Zubalov adına xalq evi tərəfindən Tiflisə
dəvət edilmiş, Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında Zeyd rolunu oynamışdır. 1923-cü ildə Gəncədə
açılan şəhər musiqi məktəbində muğamatdan dərs demək üçün dəvət almış,
gənc xanəndələrin yetişməsinə böyük
töhfələr vermişdir. M.M.Fərzəliyev
1926-cı ildən muğam üçlüyünün
müşayiəti ilə Polşa, Almaniya, Fransa, Belçika, İngiltərə, Avstriya, Rumıniya, Türkiyə, İran və Rusiyanın bir
çox şəhərlərində dəfələrlə konsertlər
vermişdir. Keçmiş Sovet hökumətinin,
onun repressiyalarının ağır təzyiqlərinin
əlindən qaçan Məşədi Məmməd
Fərzəliyev 1929-cu ildə Türkiyənin İstanbul şəhərinə qastrol səfərinə çıxmış,
bir daha Azərbaycana qayıtmamışdır.
Uzun illər İstanbulda yaşayan xanəndə
1962-ci ildə, 90 yaşında vəfat etmişdir.
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Ağası Məşədibəyov
illiyi 1912-1984

Ədəbiyyat
Azəri, L. O, böyük Üzeyir bəyin tələbəsi idi...:
[Əməkdar incəsənət xadimi Ağası Məşədibəyov
haqqında] / L.Azəri //
Mədəniyyət.–2019.– 8 mart.–
S.7.
Zöhrabov, R. Müəllifi yaşadan əsərlər: Ağası Məşədibəyov-80 /
R.Zöhrabov // Mədəniyyət.–
1992.– 9 yanvar.

Ağası Abutalıb oğlu Məşədibəyov
1912-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur.
Musiqi texnikumunda tar ixtisası üzrə
təhsil almışdır. Tələbə ikən o, Radio
Verilişləri Komitəsi nəzdində fəaliyyət
göstərən xalq çalğı alətləri orkestrində
ikinci tarçılar qrupunun konsertmeysteri kimi çalışmışdır. 1935-ci ildə
təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən
sonra Üzeyir bəyin təklifi ilə məktəbin
notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin
dirijoru və xalq musiqisi şöbəsinin
müdiri
vəzifələrini
daşımışdır.
Həm müəllim, həm də orkestrdə konsertmeyster olan A. Məşədibəyovun
musiqiçi kadrların meydana gəlməsində az rol oynamamışdır.
Böyük Vətən müharibəsi illərində
A.Məşədibəyov konsert briqadaları ilə cəbhədə tez-tez çıxış etmiş,
döyüşçüləri qələbələrə ruhlandırmışdır. Müharibədən sonrakı illərdə
A.Məşədibəyov Gəncə Dövlət Filarmoniyasının bədii rəhbəri, sonra Şəki Musiqili-Dram Teatrının
musiqi hissə müdiri işləmişdir. Şəki teatrında çalışdığı dövrlərdə Azərbaycan
bəstəkarlarının bir neçə səhnə əsərini:
Z. Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” operasını, S.Rüstəmovun “Beş manatlıq gəlin”, “Durna”, F.Əmirovun “Gözün aydın” musiqili komediyalarını
tamaşaya hazırlamış, eyni zamanda
dram tamaşalarına musiqi yazmışdır.
A.Məşədibəyov 1939-cu ildə açılmış Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının təşkilində
bilavasitə yaxından iştirak etmiş, burada əvvəl tarzən-solist, sonra isə ikinci dirijor kimi işləmişdir. O, “Toy

Bəstəkar
kimindir?” adlı musiqili komediyasını məhz bu teatr üçün yazmışdır.
A.Məşədibəyov 40-cı illərin əvvəllərindən müxtəlif səpgili mahnılar
yazmışdır. “Azərbaycanı sevdim”, “Üç
gül”, “Bakı”, “Hardasan?”, “Doymur
ürək” mahnıları dinləyicilərin rəğbətini
qazanmışdır. Onun 50-dən çox mahnısını respublikanın tanınmış müğənniləri
ifa etmişlər. A.Məşədibəyov 19751979-cu illərdə “Azərbaycan təranələri”
xalq çalğı alətləri ansamblına rəhbərlik
etmişdir. Bu ansambl 1953-cü ildə
məşhur xanəndə Həqiqət Rzayevanın təşəbbüsü ilə təşkil olunmuşdur.
Ağası Məşədibəyov ömrünün yarım əsrə bərabər dövrünü musiqi sənətinə həsr etmişdir. Bu illər
ərzində o, xalq sənəti ənənələrinə
əsaslanan peşəkar musiqini (muğam,
təsnif, rəng) Azərbaycanın müxtəlif
guşələrində, keçmiş müttəfiq respublikaların şəhər və rayonlarında təbliğ
etmiş, “Bayram” süitasını, “Şur”
və “Çahargah” muğamı mövzularında süitalar, “Rəqs fantaziyası”nı,
bir
çox
mahnıları
bəstələmiş,
eyni
zamanda
müəllim-pedaqoq
kimi xanəndə və instrumentalçısazəndələr yetişdirmişdir.
9 iyun 1959-cu ildə “Əməkdə
fərqlənməyə görə” medalı, 18 may
1963-cü ildə “Azərbaycan SSR
Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı,
11 yanvar 1982-ci ildə Azərbaycan
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.
A.Məşədibəyov 1984-cü ildə vəfat
etmişdir.
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Məhəmməd bəy Əlvəndi
illiyi 1872-1918

Ədəbiyyat
Məhəmməd bəy Əlvəndi //
Rəhimli, İ. Azərbaycan Teatr ensiklopediyası.– Bakı.–
2017.– II cild.– S.265; Qaliboğlu, E. Milli teatrımızın
fanat aktyorları: Məhəmməd
bəy Əlvəndi və Ələkbər Seyfinin yaradıcılığına bir baxış / E.Qaliboğlu // Xalq
Cəbhəsi.– 2010.– 16 fevral.– S.14; Məlikovların teatr fədaisi Məhəmməd bəy:
“Sözün əsl mənasında səhnə
dəlisi...” // Azadlıq.– 2012.– 1
dekabr.– S.14.

840

Məhəmməd bəy Mahmud oğlu
Məlikov (Məhəmməd bəy Əlvəndi)
1872-ci ildə Şamaxı quberniyasının
Zərdab bölgəsinin Əlvənd kəndində
anadan olmuşdur. Məhəmməd bəy
H.Zərdabinin qardaşı oğludur. Uşaqlıqdan mütərəqqi ziyalıların əhatəsində
olmuş, Azərbaycan və Rus dilini
mükəmməl bilmişdir. XIX əsrin sonlarında Bakıya gələn Məhəmməd
bəy dövrün qabaqcıl, ziyalı insanları ilə ünsiyyət yaratmış, bir müddət
müstəntiq yanında dilmanc işləmiş,
vəkillik etmiş, eyni zamanda teatra
ciddi rəğbət bəsləmişdir.
Məhəmməd bəy səhnə fəaliyyətinə
1890-cı illərdə başlamış, tamaşalarda zəngin obrazlar yaratmışdır. Bu teatr fədaisi gah inzibatçı, gah rejissor
olmuş, bəzən aktyorların geyimlərini
hazırlamış, hətta qrimçini əvəz etmişdir. Səhnə sənətinin Azərbaycanın rayonlarında geniş yayılması üçün Hüseyn Ərəblinski ilə çiyin-çiyinə və
ciddi səylə fəaliyyət göstərmişdir.
H.Zərdabinin bir vaxtlar redaktoru olduğu “Kaspi” qəzetində 1908ci il noyabrın 4-də Məhəmməd bəy
bir dəstə müsəlman ziyalısı ilə “Nicat” cəmiyyəti nəzdində teatr qrupu
təşkil etmək təşəbbüsü ilə çıxış etmiş,
imkanlı müsəlmanları bu işə maddi və mənəvi kömək göstərməyə çağırmış, noyabrın 6-da Bakı şəhər teatrında Qoqolun “Müfəttiş” əsərini
tamaşaya qoymuşlar. Məhəmməd
bəy Osip, H.Ərəblinski Dobçins-

ki

Aktyor

rolunu oynamışlar.
Məhəmməd bəy Mehdi bəy Hacınski, Cahangir Zeynalov və başqa
teatr nəhəngləri ilə birlikdə dəfələrlə
səhnəyə çıxmışdır. O illərdə Bakı teatrlarında Məlikov soyadlı Mahmud bəy, Əhməd bəy kimi aktyorların olması səbəbindən Məhəmməd
Əlvəndi öz doğma kəndinin adını
təxəllüs kimi götürmüşdür.
M.Əlvəndi müxtəlif vaxtlarda
M.F.Axundovun “Hacı Qara” komediyasında Heydər bəy, N.B.Vəzirovun
“Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”
və
“Müsibəti-Fəxrəddin”
əsərlərində
Əşrəf bəy və Rüstəm
bəy, N.Nərimanovun “Nadir şah”
faciəsində şah Təhmas, Ə. Haqverdiyevin “Ağaməhəmməd Şah Qacar”
dramında Murtuzaqulu xan, Ş. Saminin “Dəmirçi Gavə” əsərində Qəhtan,
N.Qoqolun
“Müfəttiş”
əsərində
Osip, V.Şekspirin “Otello” faciəsində
Yaqo, J. Molyerin “Zorən təbib” komediyasında təbib və digər tamaşalarda parlaq obrazlar yaratmışdır.
Qüvvətli səhnə obrazları ilə insanları ədalətə və birliyə çağıran Məhəmməd
bəy Əlvəndi irtica qüvvələri tərəfindən
səhnədən qovulmuş, təqib edilmiş,
həyatının son illərində küskün, incik bir ömür yaşamışdır. 1918-ci
ilin mart soyqırımını gözləri ilə görmüş, erməni vəhşiliyindən, bu soyqırımdan sarsılmış, havalanmış, ruhi
xəstəliyə düçar olaraq ağlını itirmiş,
tənhalıq içərisində vəfat etmişdir.
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Mirmahmud Kazımovski
illiyi 1882-1940

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. O, səhnəni
müqəddəs məbədgah hesab
edirdi...: Azərbaycanın XX
əsr mədəniyyət salnaməsində
aktyor, rejissor, pedaqoq, dramaturq, Əməkdar artist Mirmahmud Kazımovskinin adı
hörmətlə çəkilir / S.Fərəcov
// Mədəniyyət.–2016.– 3
iyun.– S. 13; Fərəcova,
Z. Sənətdə davam edən
həyatlar: [Mirmahmud Kazımovski və Rauf Kazımovski haqqında ] / Z.Fərəcova //
Azərbaycan.–2018.– 27 aprel.– S.10; Aydınoğlu, T.
Qədirbilənlik milli dəyərlərin
mötəbər qoruyucusudur:[teatr
xadimi Mirmahmud Kazımovski haqqında] / T. Aydınoğlu // Xalq qəzeti.–
2019.– 15 yanvar.– S.10;
Kazımzadə, A.Baba, oğul və
nəvə Kazımovskilər: Tanınmış ailələr / A. Kazımzadə
// Xalq qəzeti.–2021.– 7 fevral.– S.7.

Mirmahmud Mirələkbər oğlu Kazımovski 1882-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. Hələ uşaq yaşlarından teatra maraq göstərmiş, məktəb
illərində dram dərnəklərinə gedərək
bir sıra tamaşalarda epizodik rollar yaratmışdır. Səhnə fəaliyyətinə
1898-ci ildə M.F.Axundovun “Lənkəran xanının vəziri” tamaşasında oynadığı nökər rolu ilə başlamışdır. 1906-cı ildə o, Bakı müsəlman
dram cəmiyyətinin təşkilatçılarından
biri, həm də üzvü olmuşdur.
Azərbaycanda aktrisa olmayanda
bir sıra qadın rollarında da çıxış etmişdir. N.Nərimanovun yaxından köməyi
və iştirakı ilə 1921-ci ilin noyabr ayında Bakıda açılmış Tənqid və Təbliğ
Teatrında mədəni tərəqqi naminə
mübarizə yolunu seçən sənətkarlar arasında Mirmahmud Kazımovski də olmuşdur. Unudulmaz aktyor Qoqolun
“Müfəttiş” (Filippoviç), N.Vəzirovun
“Pəhləvani zəmanə” (Cahangir bəy),
“Müsibəti-Fəxrəddin” (Əhməd), Ş.Saminin “Gavə” (zabit və kəndli), eləcə
də bir sıra Qərbi Avropa dramaturqlarının əsərlərində uğurla çıxış etmiş, maraqlı obrazlar yaratmışdır.
Mütəxəssislərin fikrincə, Mirmahmud
Kazımovskinin yaratdığı obrazlar arasında V.Şekspirin “Otello” faciəsindəki
rolu xüsusi yer tutur. M.Kazımovski
səhnə üçün müxtəlif həcmli əsərlər
də yazmışdır. Əsərlərinin əksəriyyəti:
“Vurhavur”, “Daşım-daşım”, “Vəfasız
məşuqə”, “Molla Cəbi”, “Səməd bəy”,

Aktyor

“Həmişəri mənzili”, “Qadın və zülm”,
“Əyalət divanı” və s. dəfələrlə tamaşaya qoyularaq rəğbətlə qarşılanmışdır.
Hətta bəzi əsərləri Orta Asiyanın bir
çox şəhərlərində də tamaşaya qoyulmuş, tamaşaçı məhəbbəti qazanmışdır.
Mirmahmud Kazımovski opera teatrı üçün dörd operetta, dram teatrı üçün
“Kəndxuda”, “Nadanlar”, “Uşaqlar
mənimdir” pyeslərini də qələmə almışdır. Onun həm də çox gözəl səsi olmuş,
Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasında Leylinin anası rolunu ifa
etmiş, eləcə də altıncı, yeddinci ərəb
rollarında çıxış etmişdir. Çoxcəhətli
yaradıcılığa malik olan Mirmahmud
Kazımovski Azərbaycanda idmana
aid yazılmış ilk dərsliyin müəllifidir.
Ömrünün 42 ilini Azərbaycan
səhnəsinə bağlayan M.Kazımovski
Azərbaycan kino sənətinin inkişafında da fədakarlıqla çalışmış, “Neft
və milyonlar səltənətində”, “Bismillah”, “Bakılılar”, “Kəndlilər”, “Sovqat” adlı filmləri çəkmişdir. Görkəmli
pedaqoq, dramaturq və rejissor 1938ci ildə Azərbaycan SSR-in “Əməkdar
artist”i fəxri adına layiq görülmüşdür.
Mirmahmud Kazımovski 1940cı il dekabr ayının 1-də 58 yaşında
vəfat etmişdir.
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Gövhər Qazıyeva
illiyi 1887-1960

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Sənət tariximizdə
iz qoyanlar: Gövhər Qazıyeva /S.Fərəcov //Mədəniyyət.–
2015.– 30 oktyabr.– S.15;
Qəhrəmanov, Ə. Azərbaycan
səhnəsinin ilk qadın aktyorları: [məqalədə Gövhər Qazıyevadan da bəhs olunur] /
Ə.Qəhrəmanov // AMEAnın Naxçıvan bölməsinin
xəbərləri: İctimai və humanitar elmlər seriyası.–2016.–
C.12, № 3.– S.310-315;
Fərəcov, S. Azərbaycan
səhnəsinin Gövhəri /
S.Fərəcov // Mədəniyyət.–
2017.– 3 fevral.– S.11.
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Gövhər Əhməd qızı Qazıyeva
(Göyərçin xanım) 1887-ci ildə Tiflis şəhərində, ziyalı ailəsində anadan
olmuşdur.
İlk olaraq rus məktəbində təhsil almış, orta təhsilini başa vurduqdan sonra Tiflisdə Nəcib Qızlar İnstitutuna daxil olmuş, rus və Azərbaycan dillərində
mükəmməl təhsil almışdır. Bu dövrdə
Tiflisdə Azərbaycan teatr truppası, Mirzə Əli Abbasovun rəhbərlik
etdiyi “Dram cəmiyyəti” yaradılmış, sonra Həbib bəy Köçərlinskinin
rəhbərlik
etdiyi
“Səadət”
teatr truppası fəaliyyətə başlamışdır.
1906-cı ildən səhnə fəaliyyətinə
başlayan Gövhər Qazıyeva hər iki
truppanın tamaşalarında uğurla çıxış
etmişdir. Onun Tiflis zadəgan teatrında iştirak etdiyi ilk tamaşa 1910-cu il
oktyabrın 9-da səhnələşdirilmiş Nəcəf
bəy Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin”
faciəsi olmuşdur. Həmin il oktyabrın
30-da “Səadət” dram truppasının tamaşaya hazırladığı Şəmsəddin Saminin “Gaveyi-ahəngdar” pyesində isə
Gövhər xanım Xubçöhr rolunda çıxış
etmişdir. 1911-ci ildə Tiflisdə aktrisanın benefisi keçirilmişdir. Bu gecədə
ilk dəfə Zülfüqar Hacıbəyovun “On bir
yaşlı arvad” pyesi göstərilmiş, Gövhər
xanım da əsas rolu canlandırmışdır.
Bir-birinin ardınca oynadığı uğurlu
rollar onu Tiflisin mədəni həyatında
çox tez tanıtmış və Bakı qəzetlərində
haqqında məqalələr dərc edilmişdir.
Bakıda da bir çox tamaşalarda çıxış

Aktrisa
edən Gövhər xanım Azərbaycan teatrının ilk qadın Leylilərindəndir. Aktrisanın repertuarı geniş və əhatəli olmuşdur. O, H.Heynenin “Əlmənsur”,
N.Kamalın “Qara bəla”, Azərbaycan
dramaturqlarından
N.Nərimanovun
“Nadir şah”, Ə.Haqverdiyevin “Pəri
cadu”, Z.Hacıbəyovun “Evliykən
subay”
əsərlərində
rol
almış,
Ü.Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun” tamaşasında Gülnaz obrazını
özünəməxsus şəkildə canlandırmışdır.
Gövhər Qazıyeva Azərbaycan teatr
səhnəsinin bir çox görkəmli aktyorları
- Hüseyn Ərəblinski, Mirzağa Əliyev,
Hüseynqulu Sarabski, Mir Seyfəddin
Kirmanşahlı və başqaları ilə birgə tərəf
müqabili olmuşdur. 1913-cü ildə Polşaya getmiş, Varşavada “Müqəddəs
Sofiya” tibb məktəbinə daxil olmuş,
1915-ci ildə təhsilini başa vuraraq Bakıya qayıtmış, tibb ixtisası üzrə çalışmışdır. Bir müddət keçdikdən sonra
İrana köçmüş və uzun illərdən sonra,
1937-ci ildə bir neçə günlüyə Bakıya gəlmiş, keçmiş səhnə yoldaşları ilə
birgə Cəfər Cabbarlının “Almaz” pyesinin tamaşasına baxmışdır.
Azərbaycan teatrının ilk qaranquşu kimi tanınan “Göyərçin” təxəllüslü
Gövhər Qazıyeva 1960-cı ildə
Cənubi Azərbaycanda vəfat etmişdir.
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Münəvvər Kələntərli
illiyi 1912-1963

Ədəbiyyat
Fərəcov, S. Yaddaşlarda izi, könüllərdə yeri var
/S.Fərəcov //Mədəniyyət.–
2014.– 5 fevral.– S. 15;
Qiyas, X. Münəvvər
Kələntərli Milli kinonun unudulmaz xalası /X.Qiyas //
Ekspress.– 2014.– 7-9 iyun.–
S.14; Abbaslı, T. Münəvvər
Kələntərli: Görkəmli sənət
“Xala”sı, gözəl həyat xanımı... /T.Abbaslı //
Mədəniyyət.– 2016.– 5
fevral.– S.13; Əmirli, Ş.
Güldürən, düşündürən... /
Ş.Əmirli // Mədəniyyət.–
2019.– 18 dekabr.– S.1;7.

Münəvvər Səməd qızı Kələntərli
1912-ci ildə Lənkəranda anadan olmuşdur.
Təhsilini Lənkəranda almış, 17 yaşında ikən Bakıya gəlmişdir. Məlahətli
və həzin səsi olan Münəvvər xanım
qardaşı ilə konsertlərdə xalq mahnılarını, xüsusilə də Lənkəranda dəbdə olan
el nəğmələrini (“Aman nənə”, “Kişmiri şal”, “Lolo”) gözəl ifa etmişdir.
Ustad tarzən Qurban Pirimovun, kamançaçı Qılman Salahovun və qarmonçalan Teymur Dəmirovun müşayiəti ilə
həzin səsi ilə muğam da oxumuşdur.
Bundan xəbər tutan bəstəkar Müslüm
Maqomayev 1933-cü ildə Münəvvər
Kələntərlini operaya dəvət etmiş, 1933cü ildən etibarən o, səhnə fəaliyyətinə
başlamışdır. Ü.Hacıbəylinin “Leyli və
Məcnun” operasında Leyli və Leylinin anası, “Əsli və Kərəm”də Əsli,
“O olmasın, bu olsun”da Sənəm obrazlarını yaratmışdır.
Musiqili
Komediya
Teatrının səhnəsində F.Əmirovun “Gözün aydın”, S.Ələsgərovun “Ulduz”, T.Quliyevin “Qızıl axtaranlar”,
S.Rüstəmovun “Durna”, A.Rzayevin
“Aya səyahət” və başqa tamaşalarda
müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. Geniş yaradıcılıq imkanlarına malik,
təbiətən ciddi insan olan aktrisa yaratdığı hər bir obraza öz möhürünü vurmuşdur. Münəvvər Kələntərlinin kinostudiyada oynadığı rollar həmişə
bir dubla çəkilmişdir. 1945-ci ildə
ekranlara çıxan və dünyanın 136

Aktrisa

ölkəsində nümayiş etdirilən “Arşın
mal alan” filmində canlandırdığı Cahan xala obrazına görə 1946-cı ildə
SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. Sonralar “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasının istehsal etdiyi bir
sıra filmlərdə müxtəlif xarakterik obrazlar yaratmışdır. “Bəxtiyar” musiqili filmində Gülzar xala, “Əmək və
qızılgül”də Daqmaranın anası Sonu,
“Qızmar günəş altında”da Gülbahar
nənə, “Görüş”də Münəvvər, “O olmasın, bu olsun”da Yengə, “Kazbek
qutusu”nda Məlikovun hikkəli arvadı,
“Kölgələr sürünür”də Məsmə, “Yeni il
gecəsi”ndə ev sahibəsi rollarında oynamış, unudulmaz obrazlar yaratmışdır.
Münəvvər Kələntərli 1953-cü ildə
“Vətən” kinoteatrına direktor müavini
təyin olunmuşdur. Bundan sonra teatrdan çıxmış, ancaq filmlərə çəkilmişdir.
Teatr və kino tariximizdə çoxcəhətli
fəaliyyəti ilə seçilən, yaratdığı obrazların daxili dünyasını özünəməxsus çalarlarla təqdim etməyi bacaran sevilən
sənətkarımız 1959-cu ildə “Əməkdar
artist” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Unudulmaz aktrisa Münəvvər
Kələntərli 5 fevral 1963-cü ildə, 51
yaşında vəfat etmişdir.
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Behbud ağa Cavanşir
illiyi 1877-1921

Ədəbiyyat
Yaqublu, N. Cümhuriyyət
qurucuları: Azərbaycanın
Daxili İşlər Naziri Behbud
Xan Cavanşir (1877-1921) /
N.Yaqublu // 525-ci qəzet.–
2018.– 26 yanvar; 1;9 fevral.– S.6; Dünyaminqızı, Q.
Erməni terrorunun qurbanı olan Cümhuriyyət qurucusu: Qarabağa ilk avtomobili o gətirib / Q.Dünyaminqızı
// Kaspi.–2018.– 6 dekabr.–
S.15; Aslanova, E. Y. İstanbulda Behbud xan Cavanşirin abidəsi: Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Daxili İşlər
naziri işləmiş Behbud xan
Cavanşirin xatirəsinə ucaldılan abidənin açılış mərasimi
/ E. Aslanova // Respublika.–
2019.– 20 dekabr.– S.7;
Qələndərli, N. Mənfur
erməni terrorizminin növbəti
qanlı səhifəsi: Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövründə
daxili işlər //Yeni Azərbaycan
.–2019.–18 iyul.– S.4.

844

Behbud ağa (Behbud xan) Azad
ağa oğlu Cavanşir 1877-ci ildə Tərtər
nahiyəsinin (indiki Tərtər rayonu) Azad
Qaraqoyunlu kəndində anadan olmuşdur. O, Qarabağ xanlığının əsasını qoyan Pənahəli xanın nəticəsidir. Behbud
ağa 1890-cı ildə alman dili təmayüllü
Tiflis realnı məktəbinə daxil olmuş və
1898-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1902-ci ildə Almaniyada
Frayberq Dağ-Mədən Akademiyasına
qəbul olan Behbud ağa neft sahəsi üzrə
mükəmməl təhsil almış və mühəndis
ixtisasına yiyələnmişdir. O, bu ölkədə
Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə
bitirən ilk azərbaycanlı idi. Behbud
ağa alman, ingilis, fransız, rus, gürcü
və erməni dillərini mükəmməl bilirdi.
Qərbi Avropadakı həyatı onun bir siyasi və ictimai xadim kimi formalaşmasına təsir etmişdir. 1906-cı ildə Əhməd
bəy Ağayevin “Difai” partiyasına daxil olmuş, “Nicat” Cəmiyyətinin və
“Rusiya texniki cəmiyyəti”nin Bakı
şöbəsinin üzvü seçilmişdir. 1916-cı
ildə Azərbaycana qayıdan Behbud ağa
Cavanşir Bakı neft müəssisələrində
baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. Doğma xalqının maariflənməsi uğrunda mübarizə aparan Behbud ağa
Bakı Müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin
rəhbərliyinə seçilmişdir. Behbud ağa
Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il iyun
ayının 17-də Gəncədə yaratdığı 2-ci
hökumət kabinetində Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Daxili işlər
naziri vəzifəsini tutmuşdur. O, nazir
işlədiyi dövrdə, Gəncə quberniyasının
9 qəzasında polis orqanları təsis edilmiş, Bakıda İçərişəhərdə 1200 mü-

Dövlət xadimi

davimin təhsil alması üçün nəzərdə
tutulmuş polis məktəbi açılmışdır.
1918-ci il oktyabrın 6-da Azərbaycan
hökumətinin tərkibində kabinədaxili
dəyişikliklərdən sonra Daxili İşlər naziri olmaqla bərabər, həm də Ticarət
və Sənaye naziri vəzifəsini yerinə yetirmişdir. 1919-cu ilin oktyabrında
parlamentdə fəaliyyət göstərən Behbud ağa Cavanşirin də daxil olduğu bitərəflər fraksiyasında parçalanma baş vermiş, həmin vaxt Fətəli xan
Xoyski hökuməti ilə birgə Behbud xan
da tutduğu vəzifədən istefa vermişdir.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin sədri Nəriman
Nərimanov Behbud ağanı işlə təmin
etmiş, qısa zamanda Zaqafqaziya xarici ticarət müvəkkili təyin etmişdir. Rus
hökumətinin əsarətindən qurtarmaq
üçün ölkəni tərk etmək qərarına gələn
Behbud ağa xanımı Tamara Cavanşir,
qardaşları Surxay xan və Cəmşid xanla
birgə 1921-ci ildə neft-mədən avadanlığı almaq adı ilə ölkəni tərk etmişdir.
İstanbula gələn Behbud ağa Əhməd
bəy Ağayevin qonağı olmuşdur.
Görkəmli dövlət xadimi, maarifpərvər
ziyalı Behbud ağa Cavanşir 1921-ci
il iyul ayının 18-də İstanbulun “PeraPalas” otelinin önündə “Daşnaksütun” partiyasının üzvü və Ermənistan
ordusunun keçmiş əsgəri Misak Torlakyan tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Qatil həbs edilsə də cəzasız qalmış,
ermənilər tərəfindən Türkiyədən uzaqlaşdırılmışdır.
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Ağa Musa Nağıyev
illiyi 1842-1919

Ədəbiyyat
Nağıyeva-Muxtarova, D. A.
Hər ömür bir tamaşa: Bakı
gecələri / D. A. NağıyevaMuxtarova; red.: N. Qafqazlı, B. Qasımova, G. Nağıyeva;
baş məsləhətçi: A. Rüstəmli,
Ə. Qurbanov; dizayn K.
M. Muxtarova.–Bakı: Elm,
2018.– 458, [2] s.; Kitab neft
kralı-milyonçu-ictimaiyyətçi
-xeyriyyəçi Ağa Musa Hacı
Nağı oğlu Nağıyev vəfatının
100 illiyinə həsr olunur.
Məmmədli, S. 413 milyonluq
sirli kod, 98 binanın sahibi, iki
dəfə oğurlanan bakılı milyonçu / S. Məmmədli // Unikal.–
2020.– 23 may.– S.19;
Nağıyeva, D.Bakı milyonçusunun şərəfli ömür yolu: Unutsaq, unudularıq / D. Nağıyeva // Azərbaycan.–2020.– 6
sentyabr.– S.5; Nəsiboğlu, S.
“Nurlu əməllərin işığında”:
[Nizami Kino Mərkəzində
milyonçu Ağa Musa Nağıyevə
həsr olunmuş eyniadlı sənədli
filmin təqdimatı haqqında] /
S.Nəsiboğlu // Kredo.–2020.–
16 yanvar.– S.16.

Ağa Musa Hacı Nağı oğlu Nağıyev 1842-ci ildə (bəzi mənbələrdə 1949cu ildə) Bakının Biləcəri kəndində saman satmaqla məşğul olan Hacı Nağının
ailəsində dünyaya göz açmışdır. 11 yaşından ailəsinə kömək etmək məqsədilə
çalışmağa başlamış, hambalçılıq etmişdir. Var-dövlət sahibi olana qədər ağır bir
həyat yolu keçmişdir. O, üç-beş qəpiyə
ona-buna daşıdığı şələlərin pulunu yığıb Balaxanıda neft təbəqələri dayazda
yerləşən, quyu qazdırmaq nisbətən asan
olan yerdə balaca sahə almış, nəhayət,
tale üzünə gülmüş, neft quyusunun fontan
vurması nəticəsində milyonçu olmuşdur.
1887-ci ildə “Musa Nağıyev” adlı neftayırma firmasını təsis etmişdir. 1891-ci ildə
Ağa Musa Nağıyev Bakı Neft Sənayeçiləri
Qurultayı şurasının, Bakı Ağ Neft Zavodları İttifaqının və Sərəncam Komitəsinin
üzvü olmuşdur. 1893-cü ildə Ağa Musa
Nağıyev I gildiya taciri vəsiqəsini almışdır.
Ağa Musa Nağıyev 1898-1899-cu illərdə
daha bir neftayırma zavodu quraşdırmışdır. 1904-1908- ci illərdə Ağa Musanın neft
buruqlarından əldə etdiyi qara qızılın miqdarı 12,3 mln. puda, 1908-ci ilin sonunda
isə 13 mln. puda çatmış və o, bu sahədə
rekord vurmuşdur. 1909-cu ildə “Zaqafqaziya balıq sənayesi cəmiyyətinin” təsisçisi
olmuşdur. Neft milyonçusu kapitalına və
tikdirdiyi binalarının sayına görə Bakı milyonçuları arasında seçilmişdir. Məhz bu
keyfiyyətlərinə görə Rusiya çarı II Nikolay
onu “Neft kralı” adlandırmış, III dərəcəli
“Müqəddəs Stanislav” ordeni, 1910-cu
ildə isə “Zolotaya şeynaya Andreyevskoy
lentoy” medalı (Andreyev lenti ilə boğazdan asılan qızıl medal) ilə təltif etmişdir.
Ağa Musa Nağıyev tikdirdiyi arxitektur

Xeyriyyəçi
binaları ilə Azərbaycanı dünyaya tanıtdırmışdır. Binalarının üzərindəki firmasına məxsus emblema “MN” və ya “AM”,
“Venzel” (daş kitabə) təsvir olunmuşdur. Ağa Musa Nağıyevin vərəm xəstəliyi
səbəbindən dünyadan erkən köçən oğlu
Ağa İsmayılın xatirəsinə tikdirdiyi məşhur
“İsmailiyyə”nin əsası 1907-ci ildə qoyulmuşdur. 1913-1920-ci illərdə Müsəlman
Xeyriyyə Cəmiyyətinin qərargahı kimi
istifadə olunan bina, hal-hazırda AMEAnın Rəyasət Heyətinin binası kimi istifadə
edilir. Bakının memarlıq incilərindən sayılan binanın memarı İosif Ploşko olmuşdur. M.Nağıyev bir çox mədəni məişət
obyektləri tikdirmiş, yüzlərlə yoxsul ailəni
himayəyə götürmüş, hər il 25 müsəlman
qızının ibtidai sinifdə oxuması üçün iri
məbləğdə ianə ayırmışdır. 35 yoxsul ailə
başçısının vəsiyyətinə əməl edib dəfnlərini
Kərbəlada keçirmiş, şəxsi vəsaiti hesabına soydaşlarımızın təhsil almalarında
vasitəçi olmuşdur. Bakıya və eləcə də Qara
şəhərə həyat rəmzi sayılan Şollar suyunun
çəkilməsində böyük məbləğ sərf etmişdir.
Ağa Musa Nağıyev 1919-cu il mart ayının
4-də Bakıda vəfat etmiş, “Çəmbərəkənd”
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. 1998ci ilin iyulun 23-də nəvəsi Dilarə xanımın və xeyriyyəçi Axund Hacı Əvəzin
təşəbbüsü ilə Biləcəri qəbiristanlığında
əbədi məzara qovuşmuşdur. Qəbrin üstü
oğlunun xatirəsinə tikdirdiyi İsmailiyyə
binasının maketi əsasında tərtib edilmişdir.
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Şəfiqə Əfəndizadə
illiyi 1882-1959

Ədəbiyyat
Aslan, A. Fədakar maarifpərvər qadın - Şəfiqə xanım
Əfəndizadə/ A.Aslan // Şərq.–
2018.– 8 fevral.– S.12;
İlyasov, V. Xalq Cümhuriyyəti
dövründə Azərbaycan qadınları: Şəfiqə xanım Əfəndizadə /
V. İlyasov // İki sahil.–2018.–
17 may.– S.20; Şəymən.
Azərbaycanın ilk peşəkar qadın jurnalisti... : “Şəfiqə
Əfəndizadə ilk Azərbaycan
dili müəllimi, ilk qadın jurnalist, eləcə də Cümhuriyyət parlamentinin əməkdaşı olub” /
Şəymən // Şərq.–2018.– 4
sentyabr.– S.11; Vəliyev, Ə.
Azərbaycan Cümhuriyyəti
Parlamentinin ilk qadın
əməkdaşı / Ə. Vəliyev //
Türküstan.–2020.– 19 may- 1
iyun.– S.9.
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Şəfiqə
Məmmədəmin
qızı
Əfəndizadə 1882-ci ildə Gürcüstanın
Astxuri kəndində anadan olmuşdur.
Atası tanınmış pedaqoqlardan olmaqla
yanaşı, Şərq və Avropa ədəbiyyatının
mahir bilicisi olmuşdur. Şəfiqə ilk
təhsilini atasından almış, ərəb, fars,
rus dillərini öyrənmişdir. Hələ on
dörd yaşında ikən Şəkidə şəxsi qadın
məktəbində dərs deməyə başlamışdır.
1901-ci ildə Tiflis Zaqafqaziya Ruhani
İdarəsində imtahan verərək müəllimlik
attestatı aldıqdan sonra H.Z.Tağıyevin
və N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə Bakıya dəvət olunmuşdur. 1901-ci ildə
Bakıda açılmış ilk rus-müsəlman qız
məktəbinin ilk pedaqoqlarından biri
də Şəfiqə xanım Əfəndizadə olmuşdur. 1917-ci ilin aprelində Bakıda
“İsmailiyyə” binasında keçirilmiş Zaqafqaziya müsəlmanlarının qurultayında müxtəlif təbəqələrdən olan kişilərlə
yanaşı, cəmi üç qadın - Tiflisdən Sara Talışinskaya, Bakıdan Şəfiqə Əfəndizadə
və Sara Vəzirova iştirak etmişlər.
Fars, rus və ərəb dillərini yaxşı
bilən, Şərq ədəbiyyatını mükəmməl
öyrənən, Avropa mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan Şəfiqə xanımın səlis,
aydın və savadlı çıxışı hamını heyran
etmişdir. O, müəllimliklə yanaşı jurnalist kimi də fəaliyyət göstərmiş, ilk
mətbu yazısı “Şərqi-rus” qəzetində
dərc edilmiş, sonralar “Dəbistan”
məcmuəsində (1906-1908-ci illərdə),
“Rəhbər”, “Məktəb” jurnallarında
məqalələri çap olunmuşdur. Şəfiqə
xanım sonralar “Açıq söz”, “İstiqlal”, “Bəsirət” və “Əfkarimütəllimin”
kimi tanınmış mətbu orqanlarda

Maarif xadimi
müntəzəm çıxış etməyə başlamışdır.
Jurnalistika
və
publisistika
sahəsində tanınması əsasən 19111912-ci illərdə çap olunan “İşıq”
qəzeti ilə bağlıdır. 1914-cü ildə “İki
yetim, yaxud Kərimin hümməti”
adlı bədii kitabı nəşr olunmuşdur.
1918-ci ilin martında ermənilər
tərəfindən törədilən mart faciəsi
Şəfiqə xanımın da həyatına ağır
zərbələr vurmuşdur. Bir müddət Qubada, Azqurda və İstanbulda yaşamış, lakin Azərbaycanda baş verən
hadisələri mütəmadi olaraq izləmiş və
münasibət bildirmişdir. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin qələbəsindən
sonra 1919-cu ilin aprelində Bakıya qayıdan Şəfiqə xanım yenidən pedaqoji işinə bərpa olunmuşdur. Şəfiqə
Əfəndizadə keçmiş sovetlər dövründə
də müəllimliklə yanaşı, publisistik
fəaliyyətini davam etdirmiş, 1923-cü
ildə nəşrə başlayan “Şərq qadını” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü seçilmiş, jurnalın məsul katibi və bədii
ədəbiyyat şöbəsinin müdiri olmuşdur.
1932-ci ilə qədər pedaqoji fəaliyyətlə
məşğul olan Şəfiqə xanım Zaqafqaziyada, Qafqazda, Moskvada keçirilən
qadın konfrans və qurultaylarında nümayəndə kimi iştirak etmişdir.
Görkəmli
Azərbaycan
ziyalısı, ömrünü Azərbaycan qadınının
maariflənməsinə, azadlığına həsr
edən Şəfiqə xanım Əfəndizadə 1959cu ildə Bakıda vəfat etmişdir. Hazırda Bakı şəhəri Yasamal rayonundakı 13 saylı orta məktəb Şəfiqə
xanım Əfəndizadənin adını daşıyır.
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Cahangir bəy Qayıbov
illiyi 1882-1938
İctimai xadim
Cahangir bəy Mirzə Hüseyn oğlu
Qayıbov 1882-ci ildə Tiflisdə Qafqaz müftisi Mirzə Hüseyn Əfəndinin
ailəsində anadan olmuşdur. Onun atası
otuz üç il müfti vəzifəsində işləməklə
bərabər, dövrünün olduqca savadlı, maarifpərvər ziyalılarından olmuşdur. Cahangir bəyin orta təhsili barədə
məlumat olmasa da, ərəb, fars və rus
dillərini mükəmməl bilmişdir. 1909cu ildə Novorossiya İmperator Universitetini (Moskva Lazerev İnstitutunu) bitirmişdir. Cahangir bəy Mirzə
Cəlil kimi ustad bir yazıçının hörmətlə
yanaşdığı cavanlardan olmuşdur.
1912-ci ildə Cahangir bəy İranda
Tehran şəhərindəki borc-hesab bankında işləmiş, məşhur general Əmir Kazım Mirzə Qacarın Tehranda işləyən
qızı Ziba xanımla ailə qurmuş, Tiflisə
qayıtmağı qərara almışdır. 1914-cü
ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçmüş,
1919-cu ilin sonunda Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən İstanbula işləməyə göndərilmiş, orada
Azərbaycan hökumətinin maliyyə müşaviri vəzifəsini icra etmişdir. 1925-ci
ildə Cahangir bəy ailəsi ilə birlikdə
Tiflisə qayıtmış, Tiflisdə müxtəlif

işlərdə çalışmış, Tiflis Universitetində
müəllim işləmişdir. Ömrünün ən yetkin çağlarını Naxçıvan və İrəvan
xanlıqlarının sənədlərinin araşdırılmasına, tərcümə edilməsinə sərf etmişdir. Poliqlot, iqtisadçı Cahangir bəy Qayıbovun bir mükəmməl
ərəbşünas, farsşünas kimi tariximizlə
bağlı araşdırmaları, farscadan və
ərəbcədən ruscaya tərcümələri vardır.
Cahangir bəy Tiflis fövqəladə komissiyasının əmri ilə həbs edilmiş, 1938-ci ildə güllələnmişdir.

Ədəbiyyat
Vətən naminə fədakarlığın silinməyən izləri: Naxçıvana dair tarixi sənədlərin tədqiqində Cahangir bəy Qayıbovun da dəyərli xidmətləri var // 525-ci
qəzet.– 2021.–18 fevral.– S.11.
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Mahmud Şəbüstəri
illiyi 1287-1320

Ədəbiyyat
Gülşəni-Raz: [Əlyazma] / M.
Şəbüstəri.– Əlyazmanın faksimilesi.– [Bakı]:[n. y.].–
[2020].– 41 v.; Hüseynzadə,
Q. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin
“Gülşəni-raz” əsərində dinifəlsəfi görüşləri: fəls. üzrə
fəls. d-ru a. dər. al. üçün
təq. ed. dis.: 7213.01 / Q.
Y. Hüseynzadə; AMEA,
Məhəmməd Füzuli ad.
Əlyazmalar İn-tu.– Bakı,
2014.– 172 s.; Fərəcov, S. Sufi
dünyasında zəngin irs sahibi
/ S.Fərəcov // Mədəniyyət.–
2014.– 8 avqust.– S.15.
Məmmədova, S. Şeyx
Mahmud Şəbüstərinin
“Səadətnamə” məsnəvisinin
təsəvvür ədəbiyyatında yeri:
filol. üzrə fəls. d-ru a. dər.
al. üçün təq. ol. dis. / S. X.
Məmmədova.–Azərb. Resp.
Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər
Un-ti. –Bakı, 2016.– 137 s.
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Səadəddin
Mahmud
ibn
Əbdül-Kərim ibn Yəhya Şəbüstəri
(Mahmud Şəbüstəri) 1287-ci ildə
Təbriz
yaxınlığındakı
Şəbüstər
kəndində, ilahiyyatçı ailəsində anadan
olmuşdur. Öz şəxsi mütaliəsi sayəsində
ensiklopedik bilik əldə edib, ilahiyyat,
fəlsəfə, astronomiya, tibb, filologiya
və başqa elm sahələrinə dərindən bələd
olmuşdur. Mahmud Şəbüstəri hələ cavanlıq illərindən Misir, Hicaz, Suriya,
İraq və başqa ölkələrə səyahətlər etmiş, görkəmli alimlərlə tanış olmuşdur. Məhəmmədəli Tərbiyətin yazdığına görə, şirvanlı səyyahlardan biri
Şəbüstərinin Kirmanda da olduğunu
iddia edir. O, Kirmanda evlənmiş və
orada uşaq və nəvələri də olmuşdur.
Şəbüstərinin nəslinin nümayəndələri
arasında elm və ədəbiyyat xadimləri
də yetişmiş, oğlu şair olmuş və atasının məşhur “Gülşəni-raz” əsərinə
şərh yazmışdır. Görkəmli filosof
qısa ömür sürsə də, özündən sonra zəngin bir ədəbi irs qoyub getmişdir. “Səadətnamə”, “Kənzulhəqaiq”
(“Həqiqətlər xəzinəsi”), “Həqqul-yəqin
fi Mərifəti rəbbul aləmin” (“Aləmin
yaradıcısını dərk etmək üçün şəksiz
həqiqətlər”), “Miratul Muhəkkikin”
(“Həqiqət
axtaranların
aynası”)
əsərləri və dünya şöhrətli “Gülşəniraz” (“Sirlər gülşəni”) poeması onun
qələminə məxsusdur. “Sirlər gülşəni”
(“Gülşəni-raz”) məsnəvisi yazıldığı
dövrdən təsəvvüfün təməl kitablarından sayılır. Şəbüstəri özünün ilk fəlsəfi
əsərlərini nəsrlə yazmışdır. XVII yüz
ilin Osmanlı müəllifi Sarı Abdullah
ana dilində yazdığı “Səməratül-Fuad”
əsərində “Gülşəni-raz” əsərinə istinad etmişdir. Bu əsər orta yüzilliklərdə
iki dəfə türkcəyə tərcümə edilmişdir.

Filosof
1426-cı ildə “Gülşəni-raz” Azərbaycan
şairi Şirazi tərəfindən ana dilimizə –
Azərbaycan türkcəsinə tərcümə etmiş, 1944-cü ildə isə Əbdülbaqi Gölpınarlı əsəri Osmanlı türkcəsinə
çevirmişdir. XIX əsrdən başlayaraq
poema müxtəlif müəlliflər tərəfindən
bir çox Avropa dillərinə çevrilmiş və
dəfələrlə dərc olunmuşdur. Əsər yarandığı gündən bütün Şərqin sufiləri arasında böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
Şəbüstərinin fəlsəfəsinə dair kitabında
Şaiq İsmayılov XIV-XVIII əsrlər arasında bu əsərə fars dilində şərh yazmış
18 müəllifin adını çəkir. 1319-1320-ci
ildə Şəbüstəri özünün ikinci mənzum
fəlsəfi əsəri olan “Səadətnamə”ni
qələmə almışdır. Bu, həcmcə əvvəlki
poemadan daha böyükdür. Üç min
beytdən ibarət “Səadətnamə” əsərində
müəllif fəlsəfi düşüncələrindən başqa öz həyat və fəaliyyəti, səyahətləri
haqda məlumatlar vermiş, müəllimləri
və sevimli kitabları haqda söz açmışdır. O, ərəb dilindən fars dilinə tərcümə
ilə də məşğul olmuşdur. Məşhur filosof
İmam Qəzalinin “Minhacul-abidin”
(“Zəvvarların yolu”) adlı əsərini
fars dilinə çevirmişdir.
Şəbüstəri qısa ömür yaşamış,
1320-ci ildə vəfat etmişdir. Doğulduğu kəndin qəbiristanlığında, müəllimi
Yaqub Təbrizinin yanında dəfn olunmuşdur. Məzarı üstündə türbə inşa
edilmiş, üzərinə mərmərdən xatirə
lövhəsi vurulmuşdur. Qəbrin sinə
daşında: “Böyük şeyx 33 yaşında bu cismani dünyadan əbədi dünyaya köçdü” sözləri yazılmışdır.
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Aliyə Rüstəmbəyova
illiyi 1907-1942

Ədəbiyyat
Aliyə Rüstəmbəyova //
Azərbaycanlılar Belorusiya
uğrunda döyüşlərdə /tərt. ed.
N. Qılınclı; [red.: U.Bədəlova,
T.Nəbiyeva].– Bakı, 2010.–
S.170-172; Rüstəmbəyovların
iki gənc istedadı: Partizan həkim Aliyə //Azadlıq.–
2013.– 8 sentyabr.– S.14;
Tahirqızı, Ü. Həkim, partizan
və döyüşçü…: “Deduşka”nın
şuşalı qəhrəman qızı
/Ü.Tahirqızı //Xalq cəbhəsi.–
2013.– 7 dekabr.– S.14;
Fərəcov, S.Partizan Aliyə /
S. Fərəcov // Mədəniyyət.–
2010.– 7 may. – S.12.

Aliyə Fətulla qızı Rüstəmbəyova
1907-ci ildə Şuşada anadan olmuşdur. Hələ kiçik yaşlarında ikən ailələri
Bakıya köçmüşdür. Atası Fətulla
Rüstəmbəyov neft sənayesində çalışmış, savadlı mühəndis-texnoloq kimi
Azərbaycanda neft sənayesinin yenidən
qurulmasının təşkilatçılarından biri olmuşdur. Aliyə Bakıdakı 3 saylı orta
məktəbi bitirmiş, Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olmuşdur. Təhsilini 1-ci
Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq)
Tibb İnstitutunda davam etdirmiş və ali
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Özbəkistana işləməyə göndərilmiş,
1938-ci ildə təcrübəli həkim-terapevt
kimi Moskvaya çağırılmış, Həkimləri
Təkmilləşdirmə İnstitutunda çalışmış, elmi tədqiqatlar aparmışdır.
A.Rüstəmbəyovanın
müharibə
həyatı 1939-cu ildən başlamışdır. Sovet
İttifaqı ilə Finlandiya arasında gedən
müharibədə həkim kimi cəbhəyə, Kareliya bərzəxində gedən döyüşlərə
göndərilmişdir. 1940-cı ilin martında
Aliyə Rüstəmbəyova Moskvaya qayıtmışdır. 1941-ci il iyun ayının 22-də isə
faşist Almaniyası ilə Sovet İttifaqı arasında müharibə başlayanda Aliyə xanım yenidən cəbhəyə getmiş, Volokolamsk şəhərində yerləşən Qırmızı Ordu
hissələrindən birinin tibb-sanitar batalyonuna hərbi həkim təyin olunmuşdur.
O, əvvəlcə Moskva ətrafında, sonra
Smolensk-Bryansk cəbhə xəttində tibbsanitar batalyonunda çalışmış, yüzlərlə
yaralı əsgəri ölümdən xilas etmişdir.
1941-ci ilin dekabrında ağır
döyüşlərin birində yaralanmış və əsir
düşmüşdür. Almanlar onun həkim olduğunu bilib, ondan həkim kimi istifadə
etmək istəmiş, o isə əsirlikdən qaçmaq
və partizanlara qoşulmaq üçün vaxt və

Filosof

imkan qazanmaq məqsədilə almanların
təklifi ilə razılaşmışdır. Cəsur və qorxmaz partizan həkim 1942-ci ilin fevralında bir qrup əsir döyüşçü ilə əsirlikdən
qaçmış, Smolensk meşələrində “Deduşka” adlı partizan dəstəsində çalışmışdır. 1942-ci ilin yayında almanlar
öz hərbi hissələrini birləşdirərək partizan dəstələri üzərinə yeni qüvvələr
göndərmiş, düşmənə ciddi müqavimət
göstərən partizanlar çox ciddi itki
vermişlər. 1942-ci il iyunun axırlarında həmin qanlı döyüşlərin birində
Aliyə Rüstəmbəyova həlak olmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1972ci ildə “Oktyabr” jurnalının 6-cı sayında A.Rüstəmbəyova haqqında dediyi
“Mən Smolensk vilayətində
partizan dəstələrindən birində döyüşən
şərəfli azərbaycanlı qızı, hərbi həkim
Aliyə Rüstəmbəyovanın igidliyini yüksək dərəcədə səciyyəvi hesab edirəm” sözləri qeyd olunmuşdur.
Azərbaycanın vətənpərvər qızının qəhrəmanlığı ədəbiyyat və
incəsənət nümayəndələrinin də nəzərdiqqətindən kənarda qalmamışdır.
Heykəltəraş Aslan Rüstəmov 1962ci ildə onun büstportretini hazırlamış,
şairə Mirvarid Dilbazi 1972-ci ildə
“Partizan Aliyə” poemasını yazmışdır.
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Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
100 M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar
illiyi Respublikası Kitabxanası
1922

Ədəbiyyat
Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası // Azərbaycan
Kitabxana ensiklopediyası.–
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundzadə adına Milli Kitabxana.– Bakı,
2015.– S.458.

Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası – 1922-ci ildə Azərbaycan
Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən
yaradılmışdır. 1930-cu ilə kimi şəhər
kitabxanası, 1930-cu ildən isə Naxçıvan Respublika Kitabxanası adlanmışdır. Kitabxanaya 1953-cü ildə
Azərbaycanın tanınmış yazıçısı Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir. Kitabxana Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 iyul
2007-ci il tarixli 62 №-li qərarı ilə respublika əhəmiyyətli kitabxanalar qrupuna aid edilmişdir. Kitabxana Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən

bütün kitabxanalar üçün elmi-metodik
mərkəz rolunu oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
19 aprel 2012-ci il tarixli “Məmməd
Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
sərəncam imzalamış, yubiley geniş
şəkildə qeyd olunmuşdur. 2012-ci ildə
NMRK-da elektron kitabxana və elektron kataloq yaradılmış, lazım olan bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. NMRK-nın ümumi kitab fondu
320 min nüsxə çap vahidindən, oxucuların sayı 23 min nəfərdən ibarətdir.

60 Göygöl rayon Mərkəzi Kitabxanası
illiyi 1962

Ədəbiyyat
Göygöl rayon
Mərkəzləşdirilmlş Kitabxana Sistemi //Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası.
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundzadə adına Milli Kitabxana.– Bakı,
2015.– S.247.
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1870-ci ildə Yelenendorfda (indiki Göygöldə) almanlar tərəfindən yaradılmış ilk ictimai kitabxanada alman kitablarından ibarət 300-dən çox
kitab olmuşdur. 1962-ci ildən əsası almanlar tərəfindən qoyulmuş binada rayon kitabxanası fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır. 3 fevral 1975-ci il tarixli ”Dövlət kütləvi kitabxanalarının
birləşdirilməsi haqqında” əsasnaməyə
müvafiq olaraq 1977-ci ildə Göygöl rayon Mərkəzləşdirilmlş Kitabxana Sistemi təşkil olunmuşdur.
Mərkəzləşmədən sonra rayon icraiyyə
komitəsinin qərarı ilə rayonun mərkəzi
kitabxanası Azərbaycanın xalq şairi

S.Vurğunun adını daşıyır. Hal-hazırda
MKS özündə 41 kütləvi kitabxananı birləşdirir. Buraya 39 kənd kitabxana filialı, 1 şəhər, 1 S.Vurğunun adına
Mərkəzi kitabxana daxildir. Mərkəzi
kitabxananın nəzdində 6 şöbə fəaliyyət
göstərir. MKS-in fondu 308954 nüsxə,
kitab verilişi 410344 nüsxə, oxucusu
24302 nəfər, oxucuların kitabxanaya
gəlişi 195469 nəfər olmuşdur. Xidmət
ərazisində əhalinin sayı-63390 nəfər
təşkil edir. MKS-də 71 nəfər işçi çalışır.

2022

Kitabxanaşünaslıq. Biblioqrafiya
75 BDU-nun Kitabxanaçılıqilliyi informasiya fakültəsi
1947

Ədəbiyyat
Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsi //Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası.
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundzadə adına Milli Kitabxana.– Bakı,
2015.– S.361.

Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsi Kitabxanaçılıq şöbəsi kimi
1947-1948-ci tədris ilində BDU-nun
Filologiya fakültəsinin nəzdində təşkil
olunmuş, bununla da Azərbaycanda
ali kitabxanaçılıq təhsilinin əsası qoyulmuşdur. Xalq yazıçısı Süleyman Rəhimov, təcrübəli kitabxana
mütəxəssisləri Əliheydər Qəhrəmanov,
Hüseyn Tağıyev və Məryəmxanım
Səmədova
şöbənin
ilk
ixtisas
müəllimləri kimi fəaliyyət göstərmişlər.
1958-ci ildən Kitabxanaçılıq şöbəsi
Şərqşünaslıq fakültəsinin nəzdində
fəaliyyət göstərmişdir. Kitabxanaçılıq şöbəsi fəaliyyət göstərdiyi illərdə
özünün formalaşma dövrünü keçmiş,
müstəqil Kitabxanaçılıq fakültəsinin
təşkilinə zəmin yaratmışdır. Bu dövrdə
Kitabxanaçılıq şöbəsinin kiçik kollektivi universitetin görkəmli alimlərinin
əhatəsində tədris prosesinin təşkilində,
tədris planlarının, yeni proqram və
dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında böyük təcrübə əldə etmişdir.
Müstəqil Kitabxanaçılıq fakültəsi
1962-ci ilin oktyabr ayından fəaliyyətə
başlamışdır. SSRİ miqyasında ilk dəfə
olaraq universitet təhsili bazasında kitabxanaçı kadrların hazırlanmasını
təmin edən Kitabxanaçılıq şöbəsinin
müstəqil
fakültəyə
çevrilməsi
Azərbaycanda kitаbхаnа işinin inkişafına təkan verdi. Fakültə qısa zaman
müddətində keçmiş SSRİ-də kitabxanaçılıq təhsilinin və kitabxanaşünaslıq elminin qabaqcıl mərkəzlərindən
birinə çevrilərək, təkcə respublikamız
üçün deyil, həmçinin Zaqafqaziya respublikaları üçün kitabxanaçı kadrlar
hazırlamışdır. Kitabxana-informasiya
fəaliyyətinin sürətli inkişafını və müvafiq tədris planlarının və fənn proqramlarının hazırlanması nəzərə alınaraq 2003cü ildə Kitabxanaçılıq fakültəsinin adı
dəyişdirilərək Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi adlandırılmışdır.

Fakültənin dekanları 1962-1970,
1979-1993-cü illərdə tarix elmləri doktoru, prof. Abuzər Alı oğlu Xələfov,
1970-1979-cu illərdə prof. Zöhrab Hüseyn oğlu Əliyev, 1993-2012-ci illərdə
prof. Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov, 2012ci ildən 2020-ci ilə kimi dosent Azad
İsa oğlu Qurbanov olmuşdur. Hazırda
fakültəyə dekan əvəzi dosent Ələmdar
Cabbarlı rəhbərlik edir. Fakültənin
ilk dekanı professor A.A.Xələfov
nəinki öz spesifikasına görə universitetin digər fakültələrindən fərqlənən
yeni fakültə yaratmış, həmçinin onun
uzunmüddətli dinamik inkişafını təmin
edən milli kitabxanaçılıq təhsili konsepsiyası işləyərək həyata keçirmişdir.
Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsində 3 elmi-nəzəri və təcrübi
jurnal - beynəlxalq statuslu “Ki
tabxanaşünaslıq və informasiya”,
“Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” və “Kitabşünaslıq və nəşriyyat
işi” jurnalları nəşr olunur. Bu jurnallar Azərbaycanda kitabxana və
nəşriyyat işinin inkişafına xidmət edir.
Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsinin kollektivi elmi yaradıcılığa həmişə önəm vermişdir. Fəaliyyəti
dövründə fakültə əməkdaşlarının beş
minə yaxın elmi əsəri çap olunmuşdur.
Son 5 ildə fakültədə 4 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış, əməkdaşlar
25 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaiti
nəşr etdirmişlər. Bu gün fakültədə bibliometriya və informetriya kimi çox
aktual olan elmi istiqamətlər üzrə
tədqiqatlara start verilmişdir. Fakültə
Elmi Şurasının qərarı ilə professor
A.A.Xələfovun sədrliyi ilə «Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və
kitabşünaslığın aktual problemləri»
adlı elmi seminar fəaliyyət göstərir.
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Digər tarixi hadisələr
1490 Ayasofya - Müqəddəs Sofiya Məbədi
illiyi 532-535

Ədəbiyyat
Tağıoğlu, Ə. Sultan Mehmet
Fatehdən Atatürkün qurucusu
olduğu Cümhuriyyətə “Ayasofya” əmanəti / Ə. Tağıoğlu
// Azad Azərbaycan. – 2020.–
23 iyun.– S.6; Səmədov,
A. Bizans dövrünün yadigarı – möhtəşəm Ayasofya /
A.Səmədov // Ədalət.– 2019.–
11 iyul.– S.6.

995
illiyi

Ədəbiyyat
Cabbarlı, Ş. Xoş gördük,
Xudafərin körpüsü!: Böyük tarixin şahidi öz doğma ölkəsinə
qovuşdu / Ş.Cabbarlı // Türküstan. – 2020.– 22-26 oktyabr. – S.13.
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Ayasofya Türkiyənin İstanbul
şəhərində yerləşir. İnşasına 532-ci ildə
başlanan Ayasofyanın tikintisi üçün
Efesdəki Diana məbədindən səkkiz
ədəd qırmızı porfir sütun, Əyriboğaz
adasından açıq yaşıl, Əlcəzairdən
sarırəngli, Siqadan çəhrayı, cənubqərbi Anadoludan ağ qırmızı mərmərlər
gətirilmişdir. Gündə min usta və on min
işçinin çalşması ilə 5 il 11 ay 10 günə
inşaat başa çatmışdır. Abidənin ağırlığını 40-ı aşağıda, 67-si yuxarıda olmaqla 107 sütun saxlayır, açılan 40 pəncərə
onun bol işıq almasına səbəb olur.

1935-ci ildən muzey kimi fəaliyyət
göstərən Ayasofya Bizansa şahidlik
edib, Osmanlı dövrünün möhtəşəm
və tarixi abidələrindən biri olaraq
il boyunca bütün ölkələrdən gələn
turistlər tərəfindən ziyarət edilmişdir. 2020-ci il 11 iyul tarixindən
verilən qərara əsasən yenidən məscid
kimi fəaliyyət göstərir. Abidəyə girişin ödənişli olması ləğv edilib və bundan sonra Ayasofya bütün dinlərdən
olan insanlar üçün açıq olacaqdır.

Xudafərin körpüsü
1027

Xudafərin körpüləri – Azərbaycan və İranı birləşdirən, Azərbaycanın Cəbrayıl rayonu
ilə İranın Xudafərin şəhəri arasında, Araz çayı
üzərində salınmışdır. Xudafərin körpüsü 1027ci ildə Şəddadi hökmdarı Fəzl ibn Məhəmməd
tərəfindən Rəvvadilərlə mübarizə aparmaq
üçün inşa olunmuşdur. Körpü 15 aşırımlı, tağlarının dayaqları təbii özüllər – qayalar üzərində
ucaldığından müxtəlif ölçülü və sərbəst düzümlüdür. Körpünün ümumi uzunluğu 200
metrə yaxın, eni 4, 5 m, çay səviyyəsindən
ən böyük hündürlüyü 12 m, ən iri tağ aşırımı 8, 70 m, ən kiçik tağ aşırımı 5, 80 m-dir.
Unikal memarlıq abidəsi olan körpüdə
Azərbaycan memarlıq məktəbinin üslubu vardır. Ağa Məhəmməd şah Qacarın
Azərbaycana yürüşü zamanı bir hissəsi uçurulsa da, sonradan bərpa edilmişdir. Təbii
qayalar üzərində inşa edilən körpünün bir
hissəsi dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.

Körpüdən bir qədər aralı daha bir körpü də vardır ki, bu körpü də Xudafərin adlanır. İkinci körpü 11 gözdən ibarət olmuş və
XIII əsrdə, Elxanilər dövründə inşa edilmişdir. Hazırda həmin körpünün yalnız 3 aşırımı salamatdır. Onun uzunluğu 130 metrə yaxın, eni 6 m, çay səviyyəsindən hündürlüyü 12
m-dir. Körpünün üç orta tağı sağ qalmış, sahil tağları isə XX yüzilin 30-cu illərində Şimali və Cənubi Azərbaycan arasında əlaqələri
kəsmək üçün İran və SSRİ-nin birgə qərarı
ilə dağıdılmışdır. Həmin vaxtdan da yerli
əhali körpüyə ikinci – Sınıq körpü adını vermişdir. Hər iki körpü İpək yolunun üzərində
yerləşir. Xudafərin körpüləri Azərbaycan memarlığının universal dəyərli abidələridir.
Xudafərin körpüləri 18 oktyabr 2020ci il tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən
işğaldan
azad
edilmişdir.
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Digər tarixi hadisələr
140 İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı
illiyi 1882

Ədəbiyyat
İrəvan Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrı: Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrının yaradıcılıq yolu haqqında
monoqrafiya: 1882-2006 /İlham Rəhimli; red. H.Orucov.–
Bakı: E.L. MMC, 2007.–
324, [4] s.; Qan yaddaşımız
İrəvan teatrının repertuarında //Mədəniyyət.– 2018.– 21
dekabr.– S.5; İrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrının
kollektivi Prezidentə təşəkkür
edib.– //Mədəniyyət.–2019.–
22 fevral.– S.2.

İnternetdə
https://iravan.preslib.az/teatr.html
https://az.wikipedia.org/wiki/
İrəvan_Dövlət_Azərbaycan_
Dram_Teatrı
http://goyce.az/news.
php?id=452

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı İrəvanda yaradılan Azərbaycan dilində ilk
teatrdır. Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası ilə əlaqədar hal-hazırda Bakıda
fəaliyyət göstərən dövlət teatrlarından biridir.
Teatrın tarixi müxtəlif mənbələrə istinadən
1882-ci ildən müəyyənləşdirilmişdir. Tarixçialim İsrafil Məmmədov araşdırmalarında bildirir ki, İrəvanda Azərbaycan teatrının tarixi ən
azı 1880-1881-ci illərdən başlayır. Teatrın ilk
illərində (1880-1882) İrəvanda həvəskar aktyorlar tərəfindən tamaşalar təqdim olunurdu.
1886-cı ildə 23 yaşlı gimnaziya müəllimi Firudin bəy Köçərli İrəvanda teatr tamaşası təşkil
edir. Həmin tamaşa M.F.Axundovun “Hekayəti
müsyö Jordan və dərviş Məstəli Şah” komediyasının tamaşası İrəvan əhalisinin həyatında
mədəni hadisəyə çevrilir. Lakin F.Köçərli,
1895-ci ildə İrəvanı tərk edir. Bundan sonra
teatra 18 yaşlı Yunis Nuri rəhbərlik etmişdir.
1896-cı
ildən
etibarən
İrəvanda
müntəzəm olaraq Azərbaycan dilində tamaşalar nümayiş olunmağa başlandı. İnqilabdan əvvəlki illərdə həvəskarlar bölgədə
bir çox tanınmış pyesləri səhnələşdirdilər.
1909-cu ildə ölməz sənətkarımız Hüseyn Ərəblinski “Bəxtsiz cavan” (Ə. Haqverdiyev), “Nadir şah” (N. Nərimanov)
tamaşaları ilə İrəvan teatrında çıxış etmişdir. 1912-ci ildə isə Zülfüqar Hacıbəyovun
rəhbərliyi ilə İrəvan teatrında “O olmasın,
bu olsun”, “Əlli yaşında cavan”, “Kərbəlayi
Şükür xalça satan” əsərləri oynanılır. “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad” kimi məşhur
tamaşalar teatrın daimi repertuarında idi.
1918-ci ildə daşnakların hücumları teatrı yerindən-yurdundan elədi. Teatrın rəhbəri
və bir qrup aktyor İranın Xoy şəhərində
məskunlaşdılar. Lakin sovet hökuməti qurulduqdan sonra 1922-ci ildə, didərgin düşmüş
bütün insanlar kimi, onlar da geriyə döndülər.
Teatrın yenidən dirçəlməsi, inkişaf etməsi üçün
yerli ziyalılardan Bala Əfəndiyev, Əkbər Rzayev, Rza Şeyxzadə, Abbasəli Axundov, Əşrəf
Yusifzadə, Yusif Ziya, Nəsib Əfəndiyev və s.
kimi milli mədəniyyət təəssübkeşləri xeyli iş
gördülər. Hətta Bala Əfəndiyev öz arvadı Fatma Əfəndiyevanı teatra gətirərək ilk qadın aktrisa kimi səhnəyə çıxarmışdı. Fatma xanım
həmin vaxtlar İrəvan türk qadınlar klubunun ilk
müdiri idi. Əkbər Rzayev də öz arvadı Firəngiz
xanımı Fatma xanımla birgə səhnəyə çıxardı.

Bala Əfəndiyev 1921-1928-ci illərdə İrəvanda
partiya işçisi kimi məsul vəzifə daşıyırdı.
1928-ci ildə teatr dövlət statusu almışdır. 1935-ci ildə teatra görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının adı verilir. Dramaturqun “Aydın” pyesi həmin dövrdə
teatrın
səhnəsində
uğurla
oynanılırdı.
1948-ci ildən başlayaraq İrəvan və onun
ətraf rayonlarında yaşayan türk əhalisinin
məcburi olaraq Azərbaycana köçürülmə prosesi teatra öz təsirini göstərdi və 1949-cu ildə teatr
Göyçə mahalının Basarkeçər rayonuna köçürüldü. Oradakı bir illik fəaliyyətindən sonra isə teatrın işi dayandırıldı və əvəzində həmin bazada
xalq teatrı təşkil olundu. Çünki həmin ərəfədə
Göyçə əhalisini də “könüllü köçürmə” adı altında gecə-gündüz maşınlarda Azərbaycana
Mil, Muğan düzünə daşıyıb tökürdülər. Belə
bir şəraitdə isə teatrın işini yenidən qurmaq və
eləcə də fəaliyyətindən danışmaq çətin məsələ
idi. Az sonra “köçürülmə siyasəti” dayansa da
teatrın inkişafında yeni bir mərhələ açılmadı.
1967-ci ildə cəmi Ermənistan əhalisinin,
o cümlədən bütün ziyalıların, Basarkeçər rayon partiya komitəsinin birinci katibi Yunis Rzayevin və Azərbaycan KP MK-nın katibi Şıxəli Qurbanovun ciddi, birgə səyləri
nəticəsində C. Cabbarlı adına İrəvan Dövlət
Azərbaycan Dram Teatrı hökumətin qərarı
ilə yenidən yaradıldı (və ya bərpa olundu) və paytaxt İrəvan şəhərinə köçürüldü.
1978-ci ildə teatrın Azərbaycana – Bakı
şəhərinə qastrol səfəri baş tutdu. Teatr tamaşaları ilə Musiqili Komediya Teatrında və 26 Bakı
komissarı adına Mədəniyyət sarayında çıxış
etdi. Bu səfər dövlət statusu almış İrəvan teatrının 50 illiyi münasibətilə təşkil olunmuşdu. Tamaşalar noyabrın 14-dən 27-dək oynanılmışdı.
1988-ci ilin payız aylarında teatr Azərbaycanın Neftçala rayonunda qastrol tamaşaları
göstərirdi. Səfərin yekun günü xəbər gəldi ki,
İrəvan ərazisindəki bütün azərbaycanlılar öz
yurd-yuvalarından qovulublar.
Teatr deportasiya olunduqdan sonra – Bakıda Akademik Milli Dram Teatrının nəzdində teatr-studiya kimi fəaliyyətini davam etdirməyə
başladı və Abşeron mədəniyyət sarayında
yerləşdirildi. Lakin 1995-ci ildə teatra yenidən
dövlət statusu verildi. İndiki H.Sarabski adına Mədəniyyət Sarayında məskunlaşdırıldı.
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Digər tarixi hadisələr
115 Leyli və Məcnun operası yazılmışdır
illiyi 1907

Ədəbiyyat
Aydınoğlu, T. Səhnəmizin
110-cu mövsümü də “Leyli və
Məcnun” operası ilə açıldı /
T. Aydınoğlu // Xalq qəzeti.–
2018.– 21 sentyabr.– S.10;
“Leyli və Məcnun” – 111 ildir
səhnədə:[Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrında Hafiz Quliyevin hazırladığı eyniadlı operanın
növbəti tamaşası haqqında] //
Mədəniyyət.–2019.– 11 yanvar.– S.1-2; Daşkənddəki “uchildiz.uz” portalı: “Leyli və
Məcnun” müsəlman Şərqində
ilk operadır: [Özbəkistanın eyniadlı portalında Azərbaycan
bəstəkarı Ü.Hacıbəyovun
sözügedən operası barədə geniş məqalənin verilməsi haqqında] // Palitra.–2019.– 10
yanvar.– S. 13; “Leyli və
Məcnun” səhnəyə gəlişinin
112-ci ildönümündə nümayiş
olunub: [Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teatrında Hafiz Quliyevin hazırladığı eyniadlı operanın
növbəti tamaşası haqqında] //
Mədəniyyət.–2020.– 15 yanvar.– S.4.
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1907-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov tərəfindən yazılmış “Leyli və Məcnun” təkcə
Azərbaycanda deyil, həm də bütün İslam dünyasında ilk operadır. Bəstəkar bu əsəri ilə həm
də muğam-opera janrının əsasını qoymuşdur.
Opera Məhəmməd Füzuli tərəfindən XIV
əsrdə yazılmış “Leyli və Məcnun” faciəsinin
motivləri əsasında yazılmışdır. Operanın librettosu bəstəkarın özü və qardaşı Ceyhun
tərəfindən yazılmışdır. Məşqlər əvvəlcə Üzeyir
Hacıbəyovun evi və “İsmailiyyə” mehmanxanasında keçirilmişdir. 1907-ci ilin sonlarından
etibarən Hacıbəyovun yaxın dostu İmran Qasımovun təklifi ilə operanın məşqləri Muxtarov, 115 ünvanında (keçmiş Persidskaya, 135)
yerləşən Qasımovların böyük evinin üçüncü mərtəbəsindəki geniş zalda keçirilmişdir.
“Leyli və Məcnun” operasının “Nicat”
müsəlman maarif dərnəyi tərəfindən təşkil
olunmuş ilk tamaşası 12 (25) yanvar 1908-ci
ildə, H.Z. Tağıyevin Bakıda inşa etdirdiyi teatrda baş tutmuşdur. İlk səhnələşdirmənin rejissoru Hüseyn Ərəblinski, dirijoru Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyev olmuşdur. Rolları Hüseynqulu Sarabski (Məcnun), Əbdürrəhman Fərəcov
(Leyli), C. Dağıstani (İbn Salam), Mirmahmud Kazımov (Məcnunun anası), Mirzə Muxtar (Əbülqeys, Məcnunun atası), İmran Qasımov (Kəngərli) (iki rolu ifa edir: Leylinin atası
– Fəttah və Zeyd), C. Vəzirov (Leylinin anası), həmçinin yeddi ərəb rolunda Məmmədov,
Səfərov, V. Vəzirov, İsmayılov, Əliyev və başqaları oynamışlar. Tarda solo partiyalar Qurban
Pirimov və Şirin Axundov tərəfindən ifa olunmuş, ilk tamaşanın xoreoqrafı Bəhram Vəzirov,
suflyoru A. Rzayev, məsul idarəçi Balabəy
Aşurbəyov olmuş, Üzeyir Hacıbəyov özü
isə orkestrda skripka partiyasını ifa etmişdir.
Hacıbəyovun operasına qarşı çıxanlar
da olmuşdur. Bəzi məlumatlara görə, yerli mollanın göstərişi ilə premyeradan sonra H.
Sarabskiyə hücum olmuş, teatra qarşı olanların təhdidlərinə görə, Leyli rolunun ifaçısı Ə.
Fərəcov ikinci tamaşada çıxışdan imtina etmişdir. Hacıbəyovun qohumu və həmin illərdə
Məcnun rolunu ifa edən Balabəy Bədəlbəyli,
öz qardaşı Əhməd Ağdamskini Leyli rolunu ifa etmək üçün razı salmış, sonralar Ağdamski Hacıbəyovun digər əsərlərində də qadın rollarını canlandırmışdır. Leyli rolunu
ifa edən ilk qadınlar isə səhnəyə yalnız 1920ci illərin ortalarında çıxmağa başlamışlar.

Bakının ardınca, premyeradan beş il sonra, 1913-cü ilin yayında opera bəstəkarın böyüdüyü Şuşa şəhərində də səhnələşdirilmişdir.
Azərbaycandan kənarda operanın ilk səhnələşdirilməsi Tiflisdə baş tutmuşdur. Hələ inqlabdan əvvəlki illərdə Azərbaycan aktyorları Cənubi Qafqazın müxtəlif şəhərləri, o
cümlədən Orta Asiya və İranda operanı nümayiş etdirmiş, sonradan Rusiya, Ukrayna, İran, Türkiyə Gürcüstan, Özbəkistan və
Türkmənistanda səhnələşdirilmişdir.
“Leyli və Məcnun” operasının təsiri ilə İran
demokrat-şairi Mirzadə Eşqi 1916-cı ildə ilk İran
operası hesab edilən “Rastahizə-Selatine-İran”
(İran dövlətinin dirilişi) əsərini yaratmışdır.
Operanın yeni səhnələşdirmələri 1935,
1958-ci illərdə Soltan Dadaşov, 1955, 1976-cı
illərdə M. Məmmədov, 1994-cü ildə F.Səfərov
tərəfindən həyata keçirilmişdir. Operanın librettosu ilk dəfə 1912-ci ildə Bakıda Orucov
qardaşlarının tipoqrafiyası tərəfindən nəşr
edilmişdir. Operanın klaviri 1959-cu ildə,
partiturası isə 1983-cü ildə nəşr edilmişdir.
2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycanda operanın 100 illik yubileyi keçirilmiş, 2008-ci ilin
fevralında UNESCO Baş Konfransında ilk
Azərbaycan operası olan “Leyli və Məcnun”un
100 illik yubileyinin UNESCO-nun xüsusi tarixlər siyahısına daxil edilməsi haqqında qərar verilmişdir. 23 noyabr 2008-ci ildə
Qətərin paytaxtı Dohada “Leyli və Məcnun”
operasının Yo-Yo Ma ansanblının ifası, qərb
və şərq musiqiçilərinin iştirakı ilə hazırlanmış
multimediya aranjimanı təqdim edilmişdir.
2009-cu ilə kimi “Leyli və Məcnun”
operası müxtəlif teatrların səhnələrində
20.000 dəfədən artıq
təqdim edilmişdir.
15 mart 2011-ci ildə II “Muğam dünyası”
Beynəlxalq Festivalı çərçivəsində yeni quruluşda Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində təqdim
edilmiş,10 noyabr 2012-ci ildə opera ilk dəfə
San-Fransisko şəhərində səhnələşdirilmişdir.
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Digər tarixi hadisələr
110 Əjdər bəy məscidi
illiyi 1912-1913

Ədəbiyyat
Cəbrayıloğlu, E. Aşurbəyovun
qeyri-adi arzusu: Dörd adı, bir
məqsədi olan nadir məscidin
tarixi / E.Cəbrayıloğlu //
Ədalət.–2011.– 24 dekabr.– S. 10; Bakıdakı Əjdərbəy məscidi əsaslı
təmir və yenidənqurmadan
sonra istifadəyə verilmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılış
mərasimində iştirak etmişlər
// Azərbaycan.–2011.–
23 dekabr.– S.
1-2-3;Mədəniyyət.–2011.–
23 dekabr.– S. 2; Hacımusalı, O. Bir nəslin yaşam savaşı: Aşurbəyovların tikdirdikləri
Əjdər bəy məscidi, Təzə Pir
məscidi Şərq arxitekturasının
möhtəşəm simasını bugünkü
nəslə çatdırır / O.Hacımusalı
// Xalq Cəbhəsi.–2012.–
26 yanvar.– S. 13; Paytaxtdakı Əjdərbəy məscidində
şəhidlərin xatirəsinə dualar oxunub // Azərbaycan.–
2020.– 5 dekabr.– S.6.

XIX əsrin əvvəllərində, 19121913-cü illərdə tanınmış xeyriyyəçi
Əjdər bəy Aşurbəyov tərəfindən Bakı
şəhərində tikilib istifadəyə verilmiş məscid Azərbaycanda mötəbər
dini ibadət mərkəzlərindən biridir.
Məscidin tikilməsinin maraqlı tarixi vardır. Nabat xanım Xocabəy qızı
Aşurbəyli - Rzayeva Təzəpir məscidini
tikdirməyə başladıqda qardaşı Əjdər
bəy ona kömək təklif etmiş, Nabat xanım isə“əgər imkanın varsa, bir məscid
də sən tikdir” – deyə köməkdən imtina
etmişdir. Bundan sonra Ə. Aşurbəyov
1905-ci ildə məscid tikdirmək qərarına
gəlmişdir. Əjdər bəy Aşurbəyov məscidi tikdirərkən məramı belə olub
ki, bura üz tutan şiələr və sünnilər
heç bir maneə olmadan birlikdə namaz qılacaqlar. Memarı Zivər bəy
Əhmədbəyov olan bu müqəddəs məbəd
müsəlmanların birliyinin rəmzi kimi ilk
vaxtlar “İttifaq” məscidi adı ilə tanınmışdır. El arasında məscidin bir neçə
adla çağırılmasına gəlincə, günbəzinin
rənginə görə, tikili el arasında Göy
məscid adı ilə çağırılmış, Əjdər bəy
rəhmətə getdikdən sonra məscidə onun
adı əlavə olunmuşdur. Memarlıq üslubuna görə, məscid simvolik görünüşə
malikdir. O, həm Kərbəladakı məscidi,
həm Məkkədəki Kəbə evini xatırladır. Tikili inşa edilərkən müsəlman
Şərqinə məxsus geniş memarlıq
nümunələrinə diqqət yetirilmişdir.
Digər müqəddəs yerlər kimi, Göy
məscid də sovet hakimiyyəti illərində

repressiya hədəfinə tuş gəlmiş, İkinci Dünya müharibəsi illərində məscid
başqa məqsədlərlə istifadə olunmuşdur. Yalnız müharibədən sonra döyüş iştirakçılarının, Bakıda yaşayan müsəlman tatarların
müraciətindən sonra məscid yenidən
müsəlmanların ixtiyarına verilmişdir.
2007-ci ilin aprel ayından başlayan
təmir bərpa işləri dövlət vəsaiti hesabına aparılmış, məscidin həyətində
ibadət üçün ümumi sahəsi 4 min
kvadratmetr olan xüsusi sahə də ayrılmışdır. “Əndərun” adlanan həmin
yerdə eyni vaxtda 1000-ə qədər insanın ibadət etməyi nəzərdə tutulmuş,
qurbangah, namaz zalı və daha bir
neçə yardımçı otaqlar da tikilmişdir.
Azərbaycan
Prezidenti
İlham
Əliyev 25 may 2010-cu il tarixdə
məscidin bərpası ilə əlaqədar tədbirlər
haqqında
sərəncam
imzalamış,
bərpa işlərinin tamamlanması üçün
Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə
vəsait ayrılmışdır. Məscid
əsaslı
təmir və yenidənqurmadan sonra 2011-ci ildə istifadəyə verilmiş,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişlər.
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Digər tarixi hadisələr
Qurban bayramı
1992

Ədəbiyyat
Mehdiyev, A. Qurban kəsmək
Allaha xoş olan əməldir /
A.Mehdiyev // Azərbaycan.–
2020.– 31 iyul.– S.10.

İslam dünyasının ən müqəddəs
bayramlarından sayılan Qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində
təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycan
müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli
Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında” Qanununa
əsasən Qurban bayramı Azərbaycanda
da dövlət səviyyəsində bayram edilir.
İnsanları halallığa, paklığa səsləyən Qurban bayramının çox maraqlı tarixi və şərtləri var. Bütün
dinlərdə icra edilən qurban İslamda hicrətin ikinci ilində əmr edilmişdir. İslama görə, qurban “Allaha yaxınlaşdıran şey” mənasına gəlir.

Ramazan bayramı
1992

Ədəbiyyat
Mehdiyev, A.İslam dünyası
mübarək Ramazan ayını qarşılayır: Bu axşam müsəlmanlar
niyyət edəcəklər /A.Mehdiyev
// Azərbaycan. – 2020.– 24 aprel.– S.7.

856

Ramazan ayı insanlara Allahı sevmək
prinsiplərini öyrədir, onlara öz iradə
qüvvələrini, dözümlüyünü yoxlamaq imkanı verir, onları gözüaçıq, təmiz vicdanlı olmağa yönəldir və oruc tutmaqla ifadə
olunur. Oruc ramazan ayında tutulduğu
üçün ona “Ramazan orucu” da deyirlər. İslamda ilin ayları arasında Ramazan ayı ən
şəfaqətli və ən müqəddəs ay hesab edilir.
Onu məcazi mənada “on bir ayın sultanı”
da adlandırırlar. Məhz Ramazan ayının axırıncı on gecələrinin birində Quran hədiyyə
edilmişdir. Deyilənə görə bu, həmin ayın
ya 22-dən 23-nə, ya da 26-dan 27-nə
keçən gecə baş vermişdir. Bu gecə “leylət
al-Qadr” – qüdrətli, əzəmətli gecə adlanır.
Orucluq ayında günün işıqlı vaxtı
yemək, içmək, siqaret çəkmək, və s. olmaz. Bunlardan yalnız uşaqlar, xəstələr,
hamilə qadınlar, cəbhədə vuruşanlar,
uzaq yola çıxanlar azad olunurlar. Oruc-

Dini
qurbankəsmə
İbrahim
Peyğəmbərin həyatında baş verən
əhvalatdan sonra yaranmışdır. Belə
ki, yuxuda Allah İbrahim peyğəmbərə
oğlu İsmayılı qurban verməyi (onların Allaha imanını yoxlamaq üçün)
əmr edir. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə, İsmayıl özü isə qurban olmağa razılaşır. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə
rəva bilməmiş və qurbanlıq üçün ona
bir qoç göndərmişdir. Buna görə də
Qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” da deyirlər.
Bu bayram özü ilə hamıya saflıq, təmizlik gətirir.

luq Ramazan ayında təzə ay çıxandan başlanır və 29-30 gün davam edir.
Məhəmməd
peyğəmbər
buyurur ki, Ramazan ayı gələndə cənnətin
qapıları açılar, cəhənnəmin qapıları bağlanar, şeytanlar da zəncirdə olar.
Orucluğun başa çatdığı gün fitr bayramı adlanır. Həmin gün bütün müsəlmanlar
bir-birlərini təbrik edir, vəfat edənlərin
qəbirlərini ziyarət edir, ruhlarına dualar oxuyurlar. Bayram günü hər kəs kasıblar üçün fitrə zəkatı verməlidir ki,
yoxsul müsəlmanlar da bayramı keçirib və hamı kimi şənlənə bilsinlər.
Orucluq (Ramazan) bayramı Azərbaycanda Milli Məclisin qəbul etdiyi
1992-ci il 27 oktyabr tarixli “Azərbaycan
Respublikasının bayramları haqqında”
Qanununa əsasən dövlət səviyyəsində
qeyd olunmağa başlamışdır.

Yubileyləri qeyd olunacaq görkəmli
şəxsiyyətlərin və mühüm tarixi hadisələrin
Əlifba göstəricisi
A
Abasov İsmayıl Teymur oğlu ------------ 524, 571
Abbasov Arif Akim oğlu------------------ 759, 806
Abbasov Cəlal Əşrəf oğlu -----------------------332
Abbasov Ələddin Aslan oğlu -------------333, 350
Abbasov Nizami Vəli oğlu -------------------------6
Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu ---------- 641, 680
Abbasova Adilə Ziyat qızı----------------- 524, 569
Аbаsоvа Еlmirа Əbdülhəmid qızı------------ 6, 23
Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu -----------693, 702
Abdullayev Əsgər Ələkbər oğlu -------------12, 89
Abdullayev Kamal Cahanbəxş oğlu ----------6, 26
Abdullayev Rauf Cahanbəxş oğlu --------637, 652
Abdullayev Zakir Bünyad oğlu -----------------465
Abdullayeva Aida Həmdulla qızı -------- 258, 274
Abdullayeva Həyat Həmdulla qızı ------ 637, 648
Abiyev Ağacan Qulam oğlu ------------- 697, 741
ABŞ-da Azərbaycana qarşı tətbiq edilən qadağanın - “Azadlığa Dəstək Aktı”na 907 saylı
düzəlişin qüvvədən düşməsi ----------------------13
Abşeron Rayon Mərkəzi Kitabxanası --------- 832
ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyini tanıması --------------------------- 13
Abutalıbov Ramiz Abutalıb oğlu -------- 640, 677
Ağa Məhəmməd Şah Qacar ---------------184, 240
Ağa Məhəmməd şah Qacar Şuşaya ikinci dəfə
hücumu -------------------------------------------- 832
Ağabəyli Rəna Ağaxan qızı ------------------12, 84
Ağahüseynov Elxan Ağahüseyn oğlu ----756, 778
Ağalarov İdris Fərhad oğlu ------------- 637, 650

Ağamalıoğlu Səməd ağa Həsən oğlu ---- 759, 804
Ağayev Eldar Baxış oğlu ------------------396, 404
Аğаyеv Еynullа Xankişi oğlu ------------ 756, 765
Ağayev Məmmədəli Hüseyn oğlu ------- 581, 594
Ağayev Vahid Bəhram oğlu--------------------- 831
Ağayeva Kəmalə Ağa qızı -----------------461, 469
Ağayeva Sima Abbas qızı ---------------------- 179
Ağdaban faciəsi ---------------------------- 264, 326
Ağdam Dövlət Dram Teatrı --------------------- 833
Ağdam rayonu işğaldan azad olundu --- 698, 753
Ağdam Sənaye Parkının yaradılması haqqında
fərman imzalanmışdır---------------------------- 338
“Ağdam-Şuşa” marşrutu ilə uçan “Mİ-8” mülki
vertolyotu Şuşa şəhəri yaxınlığında erməni terrorçuları tərəfindən vurulmuşdur ------------------- 13
“Ağıllı şəhər” (Smart City) və “Ağıllı kənd”
(Smart Village) konsepsiyasının hazırlnması
haqqında Sərəncam------------------------------- 265
Ahmed Adnan Saygun -------------------- 581, 592
Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu--------------- 11
Axundov (Axundzadə) Mirzə Fətəli
Məhəmmədtağı oğlu ----------------------- 461, 470
Axundov İsmayıl Əbdülxalıq oğlu ----------12, 88
Axundov Qüdrət Əli oğlu ----------------- 400, 452
Axundov Şəmsəddin Əşrəf oğlu---------- 759, 808
Axundov Vahid Cümşüd oğlu------------- 103, 159
Ахundоv İsmаyıl Hüseyn oğlu -----------258, 271
Ахundоv Ruhullа Əli oğlu -------------------11, 74
Ахundоv Аğаmusа Ağası oğlu -----------104, 166
Akif Əli --------------------------------------- 98, 109
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Allahverdiyev Məhəddin İsmayıl oğlu -------- 337
Almas İldırım ------------------------------ 179, 193
Alxazov Tofiq Həsən oğlu ---------------------- 585
Aprel döyüşləri və ya Dördgünlük
müharibə ------------------------------------ 264, 324
“Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının
yaradılması haqqında qanun---------------------641
“ASAN xidmət” mərkəzləri yaradılmışdır --- 466
Aset Naymanbayulı ------------------------ 829, 836
Aslanbəyov İbrahim bəy
Allahverdi oğlu----------------------------- 584, 619
Aslanov Teyyub Şueyib oğlu -------------- 98, 111
Aşıq Kamandar ---------------------------- 637, 647
Aşıq Mirzə Bilal ---------------------------179, 195
Aşıq Şakir --------------------------------------- 5, 17
Aşıq Talıb ----------------------------------------- 829
Avropa İttifaqının İnsan Alverinə qarşı mübarizə
Günü ---------------------------------------------- 762
Avtomobil Yol İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü ------------------------------------105
Ayasofiya ----------------------------------- 832, 852
Ayaz Vəfalı --------------------------------- 258, 266
Aydınbəyov Salam Müqtədir oğlu ------------- 830
Azərbaycan Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına
qoşulub -------------------------------------------- 265
Azərbaycan Avropada adi silahlar haqqında konvensiyaya qoşulub ------------------------------- 338
Azərbaycan Bayrağı Günü --------------- 697, 744
Azərbaycan Demokratik Firqəsi müstəqil
fəaliyyətə başlamışdır --------------------------- 524
Аzərbаycаn Dövlət Himninin
qəbul оlunması ------------------------------338, 393
Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan
Dili Günü --- --------------------------------524, 575
Аzərbаycаn Kitаbхаnа işçilərinin
I Qurultаyı -----------------------------------264, 327
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası
(AFFA) -------------------------------------------- 264
Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Günü -----105
Azərbaycan Kinosu Günü ---------------- 524, 575
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Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyası ----- 401
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi ----- 13, 93
Azərbaycan Milli Ordusunun ilk hərbi
paradı --------------------------------------- 642, 686
Azərbaycan Ordusuna Yardım Fondu --------- 762
Azərbaycan Pоlisi Günü ------------------------ 466
Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyası------264
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd
Xidmətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ------ 466
“Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında” Qanun -------------------------------------- 13
Azərbaycan Respublikası BMT-nin “Uşaq Hüquqları haqqında” Konvensiyasına qoşulub -- 466
Azərbaycan Respublikası Fələstin ilə diplomatik
əlaqələri ------------------------------------------- 264
Azərbaycan Respublikası İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv olunması ----------------------- 105
Azərbaycan Respublikası Macarıstan ilə diplomatik əlaqələr qurmuşdur ----------------------- 265
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı ----105
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Parlament Kitаbхаnаsının fəaliyyəti ----------- 185, 252
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Qax
Dövlət Kukla Teatrının yaradılması ----------- 264
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa
rayonunda xüsusi nümayəndəsinin təyin
edilməsi haqqında Sərəncam----------------------13
Azərbaycan Respublikası Rusiya ilə diplomatik
əlaqələri ------------------------------------------ 264
Azərbaycan Respublikası YUNESKO-nun
“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması
haqqında” Konvensiyasına qoşulub------------641
Azərbaycan Respublikasında
Anım Günü--------------------------------- 585, 634
Azərbaycan Respublikasının Türkiyə
Cümhuriyyəti ilə diplomatik əlaqələri ------12, 91
Azərbaycan Respublikasında iqtisadi
rayonların yeni bölgüsü-------------------------- 466
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının yaradılıb ---832
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağda

Ermənistan işğalçı ordusu ilə apardığı döyüşlərdə
Xocavənd (Martuni) rayonunun mərkəzini azad
etmişdir -------------------------------------------- 585
Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayəti Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi (DQMV
MİK) seçilmişdir --------------------------------- 761
Azərbaycan SSR-nin Nazirlər Soveti Azərbaycan
Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti
Dövlət Muzeyi -----------------------------------185
Azərbaycan və Türkiyə arasında təmənnasız
hərbi yardım haqqında saziş -------------------- 466
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin
Dağlıq Qarabağda 44 gündür davam edən
döyüşlərin dayandırılması barədə bəyanat imzalamışdır ---------------------------------------- 697, 745
Аzərbаycаn Yаzıçılаr İttifаqı ------------------- 265
Azərbaycanda “Elm Günü” ---------------------186
Azərbaycanda “Space” televiziya kanalı yayıma
başlamışdır ---------------------------------------- 642
Azərbaycanda Hərbi-Dəniz
Qüvvələri Günü ---------------------------- 524, 575
Azərbaycanda Konstitusiyaya dəyişikliklərlə
bağlı referendum keçirilmişdir ----------------- 525
Azərbaycanda Qızıl Aypara Günü --------------185
Azərbaycanda latın qrafikalı əlifba ilə ilk mətbu
orqan - “Yeni yol” qəzeti nəşrə başlayıb ------ 585
Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü ---402
Azərbaycanda Mülki Aviasiya İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü ------------------------------------ 401
Azərbaycanda Novruz bayramının ilk dəfə dövlət
səviyyəsində keçirilmişdir -----------------------833
Azərbaycanda Radio və Televiziya İşçilərinin
Peşə Bayramı Günü ----------------------------- 697
Azərbaycanda Sərhəd Qoşunları Əməkdaşlarının
Peşə Bayramı Günü ----------------------- 524, 576
Azərbaycanda Tibb İşçilərinin Peşə Bayramı
Günü ----------------------------------------------- 401
Azərbaycanın ATƏT-ə üzv
qəbul olunması -------------------------------- 13, 95
Azərbaycanın BMT-nin Uşaq hüquqları Konvensiyasına qoşulması ------------------------------- 402
Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunması ---185

“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı təsis
edilmişdir ------------------------------------------186
Azərbaycanın milli valyutasının - manatın
dövriyyəyə buraxılması barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ----------- 466
Azərbaycanın YUNESKO-ya üzv
qəbul edilməsi ------------------------------ 401, 455
Azərbaycanlıların sоyqırımı günü --------186, 254

B
Babanlı Məhəmməd Baba oğlu --------------12, 87
Babanlı Tofiq Xanlar oğlu ---------------------- 104
Bаbаnlı Vidаdi Yusif oğlu---------------------- 5,15
Babayev Əbdülhüseyn Mikayıl oğlu ---------- 829
Babayev Əbülfəz İsmayıl oğlu ----------- 584, 625
Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu -----------11, 77
Babayev Mirbaba Mircavad oğlu -------------- 185
Babayev Nəriman İbadulla oğlu ----------------386
Babayev Rasim Hənifə oğlu -------------- 756, 770
Babayev Rauf Yusif oğlu ----------------- 756, 776
Babayeva Firəngiz Manaxim qızı ------------- 259
“Badamlı” Mineral Sular Zavodunun
fəaliyyəti ------------------------------------------ 832
Bağırov Adil Kamil oğlu -------------------------332
Bağırov Hacıbaba Ağarza oğlu ---------- 397, 413
Bağırzadə Suğra Sadiq qızı ---------------- 99, 115
Bakı Bələdiyyə Teatrı --------------------------- 697
Bakı Kommersiya Məktəbi --------------------- 833
Baxşəliyev Zöhrab İsa oğlu -------------- 524, 573
Baxşıyeva Gülşad Eynulla qızı ---------- 757, 779
Bakı Metropoliteni İşçilərinin Peşə Bayramı
Günü ----------------------------------------------- 697
Bakı Metropoliteninin
işə düşməsinin 55 illiyi-------------------------- 697
Bakı Metropoliteninin yeni stansiyasının
“8 Noyabr” adlandırılması haqqında-----------762
Bakıda Atlı-dəmiryol Səhmdar Cəmiyyəti
(Bakı konkası) ----------------------------------- 832
Bakıda birinci sirk açılmışdır (1912) ---------- 832
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Bakıda GUAM blokunun (Gürcüstan, Ukrayna,
Azərbaycan, Moldova) təşkil edilməsinə dair protokol imzalanmışdır ----------------------------- 698
Bakıda ilk Rus - Azərbaycan məktəbinin əsası
qoyulmuşdur ------------------------------------- 832
Bakıxanov Tələt Soltan oğlu --------------------396
Bakı-Krasnovodsk bərə yolunun açılışı ------- 833
“Bakı-Novorossiysk” neft-boru kəməri
çəkilmişdir --------------------------------------- 833
Bakı-Tiflis arasında birbaşa teleqraf xətti
çəkilmişdir (1912) ------------------------------- 832
Bаkıхаnоv Əhmədxan (Əhmədağa)
Məmmədrza oğlu -------------------------- 581, 591
Bayişeva-Zeynalova Güləndam
Mühəmmədcanovna ------------------------------524
Bayramov Eldost Əlövsət oğlu -------------------11
Bayramova Aygün Əliqulu qızı ---------------- 520
Bayramova Cəmilə Əsədulla qızı ------------- 461
Bayramova Roza Əli qızı ----------------------- 466
BDU-nun Kitаbхаnаçılıq fаkültəsi ------ 832, 851
Behbud ağa Cavanşir ---------------------- 830, 844
Behbudov Ənvər Məcid oğlu ------------ 180, 205
Bеynəlxalq Ahıllar Günü ----------------------- 641
Bеynəlxalq Ailə Günü --------------------------- 338
Bеynəlxalq Ana Dili Günü --------------- 105, 175
Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı Günü
və İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin
musiqisi günü ------------------------------ 525, 578
Beynəlxalq Kitab və Müəllif
Hüquqları Günü -----------------------------265, 330
Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik Günü ----------338
Beynəlxalq Caz Günü ----------------------------265
Beynəlxalq Dağlar Günü ------------------------762
Beynəlxalq Dəniz Günü ------------------------ 585
Beynəlxalq Donor Günü ------------------------ 401
Beynəlxalq Ekoloji Bilik Günü ---------------- 264
Beynəlxalq Elektronrabitə Günü -------------- 338
Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günü ------------- 265
Beynəlxalq Gözdən Əlillər Günü -------- 697, 749
Beynəlxalq Günəş Günü -------------------------337
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Beynəlxalq Heyvanları Müdafiə Günü ------- 641
Beynəlxalq Humanitar Yardım Günü --- 524, 577
Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü --------- 466
Beynəlxalq İnformasiya
Təhlükəsizliyi Günü ------------------------------698
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü -------762, 825
Beynəlxalq İnternet Təhlükəsizliyi Günü -----105
Beynəlxalq İqlim Günü ------------------------- 338
Beynəlxalq Kimsəsiz Heyvanlar Günü ------- 524
Beynəlxalq Kino Günü -------------------------- 762
Beynəlxalq Kitab Bağışlama Günü-------------105
Beynəlxalq Könüllülər Günü ------------------- 761
Beynəlxalq Kulinariya Günü ------------------- 642
Beynəlxalq Lal-Karlar Günü ------------- 585, 632
Beynəlxalq Musiqi Günü ----------------------- 641
Beynəlxalq Müəllimlər Günü ------------------ 641
Beynəlxalq Mülki Aviasiya Günü ------------- 762
Beynəlxalq Novruz Günü ----------------- 186, 255
Beynəlxalq Olimpiya Qaçış Günü ------------- 402
Beynəlxalq Poeziya Günü ----------------------186
Beynəlxalq Qeyri-Zorakılıq Günü ------------- 641
Beynəlxalq Quşlar Günü -------------------------264
Beynəlxalq Rəqs Günü ---------------------------265
Beynəlxalq Sülh Günü -------------------- 585, 631
Beynəlxalq Şahmat Günü ----------------------- 472
Beynəlxalq Teatr Günü ---------------------------186
Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən
Qorunma Günü ----------------------------------- 642
Beynəlxalq Tərcüməçilər Günü ---------------- 585
Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ------------- 698, 750
Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü ------------264, 323
Bеynəlxalq Əlillər Günü ------------------ 761, 821
Bеynəlxalq Gənclər Günü --------------- 524, 576
Bеynəlxalq Muzеylər Günü -------------- 338, 391
Bеynəlxalq Qadınlar Günü ----------------185, 254
Bеynəlxalq Söz və Mətbuat Azadlığı Günü ---337
Bədəlbəyli Əfrаsiyаb Bədəl bəy oğlu --- 258, 273
Bədəlbəyli Fərhаd Şəmsi oğlu ----------- 757, 774
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ---------------185

“Bəhlul” satirik jurnalının nəşri ---------- 338, 392
Bəhmən Vətənoğlu ------------------------------ 756
Bəndəroğlu Əbdüllətif -------------------------- 829
Bərdə Rayon Mərkəzi Kitabxanası ------------ 832
Bərdə terroru ------------------------------- 641, 685
Bərşаdlı Vаlеh Əyyub oğlu --------------- 465, 509
Biləndərli Abbas Əliməhəmməd oğlu -------- 185
Bilik Günü ---------------------------------------- 585
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaradılmışdır --- 402
Böll Teodor Henrix ------------------------------ 756
“Böyük İpək Yolu” termini ilk dəfə alman coğrafiyaşünası Ferdinand fon Rixthofen tərəfindən
işlədilmişdir -------------------------------------- 832
Bülbül --------------------------------------- 397, 411
Bülbülün ev muzeyinin açılışı ----------------- 401
Bünyatzadə Ziya Əli oğlu ---------------------- 640

C
Cabbarova Rəhilə Muxtar qızı ----------------- 694
Calalov Qərib İsaq oğlu ------------------- 697, 740
Canibəyov Nazil Fazil oğlu -------------- 584, 625
Cavadov Fuad Musa oğlu ----------------------- 103
Cavadov Maqsud Əlisimran oğlu ------------- 263
Cavadzadə Mirməmməd Cavad oğlu-----337, 387
Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olundu -- 641, 683
Cəbrayılbəyli Cəmo bəy Adil bəy oğlu ---------11
Cəbrayılov Tofiq Əli oğlu----------------------- 524
Cəfərxanova Roza Heydər qızı -------------99, 116
Cəfərov Asəf Əlisgəndər oğlu ----------------- 461
Cəfərov Əlvida Məhərrəm oğlu ------------------99
Cəfərov Hafiz Yusif oğlu ------------------------ 264
Cəfərova Elmira Əsəd qızı --------------- 401, 453
Cəfərzadə Rauf Məmməd oğlu ---------------- 466
Cəlilabad Rayon Mərkəzi Kitabxanası ------- 831
Cəlilov Qurban Nizaməddin oğlu ------- 641, 679
Cəlilov Mərdan Fərəc oğlu -------------- 401, 454
Cənubi Qafqazda alman
yaşayış məntəqələri ----------------------------- 832

Culfa Rayon Mərkəzi Kitabxanası ------------ 831

Ç
Çavçavadze İlya Qriqoryeviç -------------------693
Çəmənli Mustаfа --------------------------- 581, 586
Çəmənzəminli Yusif Vəzir ---------------- 581, 587
Çukovski Korney İvanoviç ---------------------179

D
Dadaşov Aydın Ərşad oğlu ----------------184, 244
Dadaşov Məmmədağa Ağakərim oğlu -------- 259
Dadaşova Elnarə Rəhimağa qızı -------------- 408a
Dadaşova Kübra Məmmədağa qızı ------------ 520
Dаğıstаnlı İsmаyıl Yusif oğlu ----------------- 6, 31
Daşdəmirov Əfrand Firudin oğlu ---------184, 242
Daşkəsən Rayon MKS- i ----------------------- 832
Davud Nəsib --------------------------------520, 528
Daxili Qoşunlar Günü ---------------------------185
Dəmir Yolu İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü ------------------------------------ 642
Dənizçilərin Peşə Bayramı Günü -------------- 402
Dialoq və İnkişaf Naminə Ümumdünya Mədəni
Müxtəliflik Günü ---------------------------------338
Dikkens Çarlz -------------------------------------- 98
Dilbаzi Mirvаrid Paşa qızı---------------- 520, 527
Dövlət Dili hаqqındа Qаnun ------------------- 585
Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü --- 642, 688
Dövlət Neft Şirkəti ------------------------------ 585
Dövlət Qulluqçularının Pеşə
Bayramı Günü ------------------------------------ 402
Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyası --------- 401
Drozdov Aleksandr Aleksandroviç ------------ 396
Düma Aleksandr (Ata) -------------------- 461, 471
Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü ------ 264
Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü --------------------------- 762, 827
Dünya Fəlsəfə Günü ----------------------------- 708
Dünya İncəsənət Günü -------------------------- 264
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Dünya İnformasiya Günü ------------------------698
Dünya Qoruqları və Milli
Parkları Günü ---------------------------------- 12, 91
Düsen Kaseinov ----------------------------184, 245

E
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Əməkdaşlarının Peşə Bayramı Günü ----------338
Emin Sabitoğlu ----------------------------- 695, 707
Energetiklər Günü ------------------------------- 642
Erməni terrorçuları tərəfindən Qazax rayonu
ərazisində avtomaşın partladılmış --------------186
Ermənilər Şuşa şəhərinin müdafiəçilərinə qarşı
kimyəvi silahdan istifadə etmişlər ------------- 264
Ermənistanda yaşayan 150 min nəfərdən artıq azərbaycanlı SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə
Azərbaycana köçürülmüşdür ------------------ 833
Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyasının
sonuncu mərhələsini ----------------------------- 832
Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik
üzrə ATƏM (ATƏT) tərkibində 11 ölkənin
nümayəndələrinin daxil olduğu Minsk qrupu yaradılmışdır -----------------------------------------186
Eyubova Mələkxanım Yadigar qızı ------ 694, 708
Eyvazov Bahadır Əsgər oğlu ------------------- 641
Eyvazova Roza Hüseyn qızı --------------------263
Eyvazova Şəfiqə Alxas qızı --------------- 180, 197
Еldаrоv Ömər Həsən oğlu----------------- 756, 769

Ə
Əbdülvahabova Sacidə Qafar qızı ------- 400, 451
Əbdürrəhmanov Yusif Ələkbər oğlu -----------337
Əbilov İmamverdi Xankişi oğlu --------- 760, 812
Əbluc Ənvər Abbasqulu oğlu --------------- 6, 32
Əbluc Həsən Abbasqulu oğlu -------------259, 279
Əbülfət Vəli -------------------------------------- 830
Ədliyyə İşçilərinin Peşə Bayramı Günü ------ 698
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Əfəndiyev Heydər Xəlil oğlu ------------ 466, 514
Əfəndiyev Məmmədəmin
Mustafa oğlu---------------------------------584, 627
Əfəndiyev Yalçın Heydər oğlu ----------- 461, 473
Əfəndiyeva Fəridə Məmməd qızı -------------- 104
Əfəndizadə Azad Əli oğlu ---------------- 185, 251
Əfəndizadə Şəfiqə
Məhəmmədəmin qızı ---------------------- 831, 846
Əfqаnlı Bədurə Məlikağa qızı ------------ 637, 649
Əhəd Muxtar ------------------------------- 756, 764
Əhməd Cavad ------------------------------332, 339
Əhmədov Çingiz Əliəşrəf oğlu ---------------- 757
Əhmədov Qoşqar Teymur oğlu ---------------- 640
Ələkbərоvа Şövkət Feyzulla qızı -------- 637, 651
Ələsgərov Abbas Abbas oğlu------------- 756, 768
Əli Fuad Cəbəsoy -------------------------- 584, 620
Əli Səbri -------------------------------------258, 267
Əlibəyоv Cəmil Adil oğlu ---------------- 756, 763
Əlillərin Hüquqlarının Beynəlxalq
Müdafiəsi Günü ---------------------------- 337, 388
Əlimirzəyev Xalid Əlimirzə oğlu -------- 760, 811
Əlixanov Ənvər Nəzər oğlu -------------------- 263
Əlixanova Firuzə Məmmədqulu qızı---- 582, 595
Əliyarbəyov Tərlan Abdulla oğlu -------- 696, 734
Əliyev Əli Zurkarnayeviç ---------------------- 697
Əliyev Habil Mustafa oğlu ----------------333, 347
Əliyev Həsən Əlirza oğlu----------------- 760, 807
Əliyev Məmmədəli Dostəli oğlu--------------- 831
Əliyev Məmmədqasım Hüseyn oğlu----------- 831
Əliyev Natiq Ağaəmi oğlu ---------------------- 696
Əliyev Rafiq Əziz oğlu --------------------104, 171
Əliyev Rauf Tofiq oğlu --------------------------332
Əliyev Telman Rüstəm oğlu --------------694, 713
Əliyev Vahid Əsgər oğlu --------------------------99
Əliyev Xeyrulla Salman oğlu -------------------258
Əliyeva Nəcibə Abbas qızı --------------------- 104
Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı---------------- 584, 624
Əliyеv Əziz Məmmədkərim oğlu -----------10, 71
Əlizadə Əbdül Əli oğlu ------------------- 523, 562

Əlizadə Elbrus Kərim oğlu ----------------184, 246
Əlizadə Firəngiz Əliağa qızı --------------333, 348
Əlizadə Məsud Ağamehdi oğlu------------------336
Əlizadə Rəhman Balarza oğlu ----------- 757, 781
Əlizаdə Аqşin Əliqulu oğlu ---------------333, 346
Əmirov Cəmil Fikrət oğlu -----------------------332
Əmirxanov Həbibulla İbrahim oğlu ----- 263, 319
Əmirаslаnоv Əhlimаn Tapdıq oğlu ------ 696, 738
Əmirоv Fikrət Məşədi Cəmil oğlu ------ 694, 711
Əsədov Vaqif Firudin oğlu ---------------258, 276
Əzimzadə Gülbəniz Yusif qızı ----------- 259, 281
Əzimzаdə Yusif Əhədulla oğlu ------------ 98, 108
Əzizov İbrahim Vahab oğlu--------------- 524, 570
Əzizov Tofiq Müseyib oğlu -----------------------12

F
Faşizm üzərində Qələbə Günü ------------338, 389
Fərəcov Fərəc Səttar oğlu ---------------------------5
Fərəcov Sərdar Fərəculla oğlu ----------- 756, 771
Fərəcova Kübra Yəhya qızı ---------------------337
Fərzəliyev Məşədi Məmməd oğlu-------- 830, 838
Fəthi Xoşginabi ----------------------------179, 191
Feyzullayev Nicat Ağa-Zəki oğlu ----------12, 86
Firuz Mustafa --------------------------------98, 107
Fövqəladə Hallar Nazirliyi İşçilərinin Peşə Bayramı Günü -----------------------------------762,762b
Füzuli rayonu işğaldan azad olundu ----- 642, 687

G
Gədəbəy Rayon Mərkəzi Kitabxanası r------- 831
Gədəbəy rayonunun Başkənd qəsəbəsi
Azərbaycan Milli Ordusunun hissələri
tərəfindən erməni silahlı
qüvvələrindən təmizlənmişdir ------------------ 524
Gəncə terroru ------------------------------- 641, 684
Gənclər Günü ------------------------------- 105, 172
Gəraybəyli Аğаsаdıq Ağəli oğlu ---------180, 204

Gömrük İşçiləri Günü -----------------------------13
Göygol Rayon Mərkəzi Kitabxanası ---- 832, 850
“Greenpeace” (Yaşıl sülh) təşkilatının
yaranma günü ------------------------------------ 630
Günahsız Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiə Günü ---------------------- 401
Gürcüstanda Bakı-Tbilisi-Axalkalaki-Qars dəmir
yolu tikintisinin təməlqoyma mərasimi ------ 698
Gоrаni Əsgər аğа ---------------------------336, 383

H
Hacı Əjdər bəy məscidi ------------------- 832, 855
Hacıbababəyov Qasım bəy
Hacıbaba bəy oğlu ------------------------------- 829
Hacıbabayev Atababa İsmayıl oğlu ----------- 584
Hacıyev Akif Cəfər oğlu ------------------ 760, 816
Hacıyev Aqil Cəfər Xəndan oğlu -------- 523, 564
Hacıyev Əşrəf Əhmədpaşa oğlu-----------------179
Hacıyev Hüsü Hüseynəli oğlu ----------------- 584
Hacıyev Telman Muxtar oğlu--------------------- 6
Hаcıyеv Cövdət İsmayıl oğlu ------------ 397, 410
Hаcıyеv Rаuf Soltan oğlu -----------------332, 344
Hacıyeva Mələkxanım Məmməd qızı --- 263, 322
Hаcıyеvа Sоnа Salman qızı ---------------397, 414
Hafiz Baxış --------------------------------- 637, 643
Haşımov Məhərrəm Kazım oğlu ---------- 98, 113
Haşımova Şahnaz Həsən qızı -------------------396
Heydər Əliyev adına saray ----------------762,762a
Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı --------338, 390
Heydər Əliyev SSR-nin ali rəhbər
orqanına - Sov.İKP MK Siyasi Bürosuna
üzv seçilmişdir ------------------------------------698
Hеydər Əliyеv аdınа Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn
əsаs iхrаcаt bоru kəməri ------------------------ 585
Həmidov Məmmədşərif
Həbibulla oğlu ------------------------------ 103, 160
Hərbi Qənimətlər Parkı açılmışdır -------264, 328
Həsən bəy Zərdabi ------------------------- 400, 450
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Həsən Mirzə -------------------------------- 696, 737
Həsənov Hüseyn Heydər oğlu ----------- 641, 681
Həsənova Südabə Cəmşid qızı ----------------- 103
Hüqo Viktor Mari --------------------------------- 98
Hümbətov Həsən Həşim oğlu -------------------337
Hüseyn Cavid ------------------------------ 637, 646
Hüseynov Cəlil Qafar oğlu --------------- 258, 270
Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu ----------- 584, 623
Hüseynov Füzuli İsmət oğlu ------------- 582, 596
Hüseynov Hacıbala Ağahüseyn oğlu ------------- 6
Hüseynov Hicran Soltan oğlu -------------------336
Hüseynov Məmmədəli Murad oğlu ----- 262, 317
Hüseynova Nəcibə İbrahim qızı --------------- 333
Hüseynova Tamara Hacıbaba qızı ------- 760, 817

X
Xalça Bayramı ----------------------------- 762, 823
“Xalçaçı Günü” peşə bayramı ------------------337
Xankəndində Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan
Dağlıq Qarabağın Ermənistanın nəzarəti altına
keçməsi məqsədi güdən bədnam erməni seperatçıları baş qaldırmışdır --------------------------- 833
Xanlarov Mövsüm bəy
Məhəmməd bəy oğlu ---------------------- 584, 628
Xələfova Rəxşəndə Əhməd qızı ----------------184
Xəlil Rza Ulutürk -------------------------- 637, 645
Xəlilov Əmirxan Məhərrəm oğlu --------105, 170
Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu ------103, 164
Xocalı rayonunun Quşçubaba kəndinin Baharlı
kəndi adlandırılması haqqında------------------ 698
Xocavənd rayonu işğaldan
azad olundu --------------------------------- 697, 747
Xocavənd rayonunun Vəng kəndinin Çinarlı
kənd adlandırılması haqqında------------------- 642
Xocvənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli
kənd adlandırılması haqqında-------------------698
Xudafərin körpüsü.–----------------------- 832, 852
Xudiyev Rza Əli oğlu ----------------------180, 201
Xоcalı sоyqırım ---------------------------- 105, 176
864

İ
İbrahimov İbrahim İbiş oğlu --------------104, 169
İbrahimov Vaqif Rza oğlu ---------------------- 387
İbrahimova Bilqeyis İsmayıl qızın -------------466
İçəri şəhərin qala divarlarının bərpası --------- 833
İlk kitab çapı -------------------------------- 585, 635
İmadəddin Nəsimi ------------------------------- 832
İmanov Lətif Muxtar oğlu ---------------- 584, 622
İmişli Rayon Mərkəzi Kitabxanası ------------ 831
İndira Qandi -------------------------------------- 696
İnşaatçılar Günü ---------------------------------- 264
İrəvan Dövlət Azərbaycan
Dram Teatrı --------------------------------- 832, 853
İrqi Ayrı-Seçkiliyin (diskriminasiyanın)
Ləğv Edilməsi Uğrunda Beynəlxalq
Mübarizə Günü -----------------------------------186
İsgəndər Coşqun --------------------------------- 520
İsgəndərov Əhməd Əhməd oğlu --------- 696, 735
İsmayıllı Rayon Mərkəzi Kitabxanası -------- 832
İsmayılova Ədibə İmaş qızı -------------- 761, 819
İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu--------------- 523, 567
İstanbulda Azərbaycanın da iştirakı ilə
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatıını yaradılması ------------------------- 401
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni hərbi prokurorluqların yaradılması haqqında-------------264
“İzvestiya” qəzetinin nəşrə başlaması ---------186

J
Jurnalistlərin Beynəlxalq
Həmrəylik Günü --------------------------- 585, 629

K
Katayev Valentin Petroviç --------------------------5
Kazım Qarabəkir Paşa -------------------------- 465
Kazımov Oqtay Məmməd oğlu----------- 756, 773

Kazımov Rasim Əhməd oğlu ------------333, 341a
Kazımovski Mirmahmud
Mirələkbər oğlu ---------------------------- 830, 841
Kazımzadə Qumral-Rəna Zəki qızı ----------- 697
Keneş Cusupov ---------------------------- 258, 269
Kəlbəcər rayonu işğaldan
azad olundu --------------------------------- 698, 754
Kələntərli Münəvvər Səməd qızı -------- 830, 843
Kələntərli Yavər Əli qızı -------------------180, 198
Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin Peşə
Bayramı Günü ------------------------------------ 697
Kəngərli Bəhruz (Şamil) Şirəlibəy oğlu -----5, 19
Kərimzadə Fərman İsmayıl oğlu ---------179, 188
Kərimоv Kərim Abbasəli oğlu ----------- 697, 639
“ Kirpi” satirik jurnalının
nəşrə başlamışdır --------------------------------- 466
Kolas Yakub -------------------------------- 693, 703
Kоnstitusiya Günü ------------------------- 697, 748
Krasnovodskdan Bakıya üzən
sərnişin bərəsi -------------------------------------- 12

Q
Qadın Zorakılığına Qarşı Beynəlxalq
Mübarizə Günü -----------------------------------698
Qafarova Zemfira Həsən qızı -------------694, 712
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” ----------------------- 12
Qarabağ xanlığının ləğvi ---------------------- 832
Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması-------466
Qarabağın tacı Şuşa------------------------------ 699
Qarabaği Kərbəlayı Səfixan
Sultanhüseyn oğlu ------------------------------- 829
Qaradağlı faciəsi ----------------------------105, 174
Qaraheybət faciəsi (30.11.2021)--------------- 698
Qarakənd faciəsi --------------------------- 698, 752
Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu ------------ 263, 321
Qarayeva Ninel İsrafil qızı ----------------------337
Qasımlı Musa Cəfər oğlu ----------------- 640, 678
Qasımov Alim Həmzə oğlu--------------- 520, 530

Qаsımov Əlfi Səhlik oğlu --------------------- 5, 14
Qasımov Elmar Mustafa oğlu ------------------ 104
Qasımov Xəlil Məmmədəli oğlu --------------- 104
Qasımova Həbibə Süleyman qızı---------524, 572
Qаsımоvа Fidаn Əkrəm qızı ------------- 396, 408
Qasımzadə Ənvər Əli oğlu ------------------98, 110
Qаşqаy Mirəli Seyidəli oğlu -----------------12, 82
Qatır Məmməd ---------------------------------- 830
Qayıbov Cahangir Hüseyn oğlu --------- 831, 847
Qayıbov İsmət İsmayıl oğlu -------------- 640, 676
Qaz Təsərrüfatı İşçilərinin
Peşə Bayramı Günü ----------------------------- 402
Qazax rayonunun Aşağı Əskipara
kəndinin işğalı ------------------------------------185
Qazax rayonunun Xeyrimli
kəndinin işğalı ------------------------------------185
Qazax rayonunun Qızıl Hacılı
kəndinin işğalı ------------------------------------ 338
Qazax rayonunun Sofulu kəndinin işğalı ----- 265
Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara
kəndinin işğalı ------------------------------------ 401
Qazıyev Arif Şamil oğlu ----------------------------5
Qazıyeva Gövhər Əhməd qızı ------------ 830, 842
Qədimov Yaqub Bala oğlu -----------------------263
Qədimоvа Sаrа Bəbiş qızı -----------------333, 349
Qədirova Törə Qədir qızı ----------------------- 761
Qədri Fatma Qədir qızı -------------------- 259, 278
Qəhrəmanov Cahangir Vahid oğlu -------104, 168
Qəmbərov Rafik Əli oğlu ------------------------757
Qəniyev Məmmədtağı Qasım oğlu -------------337
Qəniyev Sərvər Soltan oğlu -------------- 520, 529
Qətran Təbrizi Əbu Mənsur -------------- 829, 834
Qiyasi Cəfər Əli oğlu ---------------------- 179, 196
Quba Rayon Mərkəzi Kitabxanası ------------- 831
Qubadlı rayonu işğaldan azad olundu --- 642, 690
Qubadov Hüsnü Baba oğlu ------------------- 6, 21
Quliyev (Kuliylanı) Qaysın -------------- 693, 703
Quliyev Akif Ələkbər oğlu ----------------------185
Quliyev Cəmil Bahadur oğlu ------------ 759, 805
865

Quliyev Elxan Əlibala oğlu -------------- 694, 714
Quliyev Ələddin Musa oğlu -------------- 466, 516
Quliyev Əli Musa oğlu ---------------------------337
Quliyev Əliağa Eyvaz oğlu ---------------332, 342
Quliyev Əlövsət Nəcəfqulu oğlu--------- 523, 561
Quliyev Hətəm Hidayət oğlu ----------------11, 80
Quliyev İbrahim Hilal oğlu ---------------829, 839
Quliyev İbrahim Səid oğlu ----------------396, 385
Quliyev İsrafil Piri oğlu ------------------- 103, 162
Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu --------185, 249
Quliyev Rafiq Səfər oğlu ------------------- 99, 107
Quliyev Ramiz Əyyub oğlu ---------------258, 275
Quliyev Tofiq Ələkbər oğlu -------------- 694, 709
Quliyev Vilayət Muxtar oğlu ------------- 696, 733
Quliyeva Gülsabah Əjdər qızı --------------------99
Quliyeva Xalidə Camal qızı--------------- 582, 597
Quliyeva Qəndab Həbib qızı-------------------- 520
Quliyeva Lalə Hüseyn qızı --------------------- 263
Quliyeva Səidə Əbülfəz qızı --------------180, 200
Quliyeva Səmayə Əli qızı ---------------------- 401
Quliyeva Zemfira Nəriman qızı ---------- 694, 716
Quluzadə Mirzəağa Yüzbaşı oğlu ------------- 640
Quluzadə Zümrüd Əliqulu ---------------- 184, 243
Qurban bayramı --------------------------- 833, 856

L
Laçın rayonu işğaldan azad olundu ----- 761, 820
“Leyli və Məcnun” operası --------------- 832, 854
Lеonаrdо dа Vinçi ------------------------------- 258
Lоpе dе Vеqа ------------------------------------- 693

M
Mahmud Şəbüstəri ------------------------- 831, 848
Mahmudbəyov Böyük bəy
Mahmud bəy oğlu ------------------------------- 584
Mahmudbəyova Məhbubə Kərim qızı -------- 401
Manafova Sara Məmmədağa qızı -------------- 637
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Mansurov Eldar Bəhram oğlu --------------98, 112
Mansurov Mirzə Mansur
Məşədi Məlik oğlu ------------------------------6, 22
Mаqоmаyеv Müslüm
Məhəmməd oğlu-----------------------------520, 531
Mаrşаk Samuil Yakovleviç --------------------- 693
Mehdiyev Firudin Mehdi oğlu ----------- 770, 791
M.Ə.Rəsulzadə tərəfindən “Müsəlman
gənclik təşkilatı”nın yaradılması -------------- 832
Məcidov Balababa Fərəc oğlu ----------------- 184
Məcnunbəyov Cabbar Hüseyn oğlu ----------- 396
“Mədəni-mааrif” jurnаlının nəşri -------------- 833
Məhəmməd bəy Əlvəndi ------------------ 830, 840
Məhərrəmov Məbud Əliəsgər oğlu ------180, 202
Məlikaslanov Ramiz Lütfəli oğlu-------------- 830
Məlikov Ağası Zərbəli oğlu ----------------- 12, 90
Məlikov Firuz Əli oğlun ----------------------11, 76
Məlikova İren İskəndər qızı --------------696, 736
Məlikоvа Аfаq Süleyman qızı ---------------- 6, 25
Məmişov Əli İldırım oğlu ---------------- 693, 701
Məmməd Rahim ---------------------------258, 268
Məmmədbəyоv (Məmmədbəyli)
Lütfi Şahbaz oğlu -----------------------------99, 114
Məmmədəliyev Həbib Mehdi oğlu -------------185
Məmmədəliyev Vasim
Məmmədəli oğlu --------------------------- 523, 566
Məmmədli Cahangir Əbdüləli oğlu ---------11, 79
Məmmədli Qulаm Məmməd oğlu --------179, 194
Məmmədov Kamran Dadaş oğlu--------------- 760
Məmmədov Qərib Şamil oğlu --------------- 12, 81
Məmmədov Mehmanəli Əkbər oğlu----- 105, 172
Məmmədov Nəriman Həbib oğlu -------- 757, 775
Məmmədov Pərviz Ziya oğlu --- ------------12, 83
Məmmədov Süleyman Abbas oğlu ------------ 640
Məmmədova Zivər Nəcəfqulu qızı -------396, 406
Məmmədоv Böyükаğа Mircəfər oğlu --------6, 27
Məmmədоv Qаfur Nəsir oğlu -------------184, 240
Məmmədоv Tokay Həbib oğlu -----------461, 472
Məmmədоv Хudu Surxay oğlu------------760, 815

Məmmədоvа Şövkət Həsən qızı --------- 258, 272
Məsud Afaq -------------------------------- 396, 403
Məşədibəyov Ağası Abutalıb oğlu------- 830, 839
Mikayıl Mirzə ----------------------------------- 6, 30
Mikayılova Sona Məmmədağa qızı ------------- 99
Miqrasiya Orqanları İşçilərinin
Peşə Bayramı Günü ------------------------------186
Milli Dirçəliş Günü ----------------------- 698, 751
Milli Qurtuluş Günü ----------------------- 401, 457
Milli Məclis Azərbaycan hərbçilərinin
Əfqanıstanda beynəlxalq sülhyaratma
missiyasına razılıq verib ------------------------ 698
Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının
“Avropa mədəniyyət Konvensiyası”na
(1954-cü il 19 dekabr tarixli) qoşulması
barədə qanun qəbul etmişdir ------------------- 265
Milli Mətbuat və Jurnalistika Günü ----- 466, 518
Milli Musiqi Günü
(Üzeyir Musiqi Günü) --------------------- 585, 630
Milli Silahlı Qüvvələr Günü -------------- 402, 458
Milli Televiziya və Radio
Şurası yaradılmışdır ----------------------------- 641
Milli Təhlükəsizlik Orqanları
İşçilərinin Peşə Bayramı Günü -----------------186
Milli Tеatr Günü ----------------------------185, 254
Mirsəlimov Mirmehdi Mirmövsüm oğlu ----- 524
Mirzə Camal Cavanşir
“Qarabağ tarixi” əsəri -------------------------- 832
Mirzə Kazım bəy -------------------------- 400, 449
Mirzəyev Azər Əlibaba oğlu --------------------333
Mirzəyev Knyaz İbrahim oğlu ------------------336
Moskva rəhbərliyinin qərarı ilə Qazax
rayonunun İncədərə yaylağı, Kəmərli,
Aslanbəyli, Qaymaqlı kəndləri ərazilərinin
bir hissəsi Ermənistana verilmişdir ------------ 833
Mövsümov Cəfər Hacı Həsən oğlu ----------11, 72
M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar
Respublika Kitabxanası --------------------831, 850
Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç -------180, 199

Muxtar Auezov (Auezulı) ---------------- 581, 589
Muradov Ədalət Cəlal oğlu------------------ 11, 78
Musa Yaqub -------------------------------- 332, 340
Musabəyova Umnisə Süleyman qızı ---------- 641
Musayev Akif Fərhad oğlu --------------- 465, 511
Musayev İsa Həsən oğlu ----------------- 694, 717
Musayev Səlim Hüseynpaşa oğlu --------------337
Mustafayev Şahin Məcid oğlu ------------104, 167
Mustafayeva Laləzar Bəşir qızı----------- 582, 598
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi İşçilərinin
Peşə Bayramı Günü ----------------------------- 762
Müharibə və Hərbi Münaqişələr
Zamanı Ətraf Mühitin İstismarının
Qarşısını alma Günü ----------------------------- 697
Müstəqillik Günü ---------------------------338, 394
Mоlyеr Jan Batist ----------------------------------- 5

N
Naftalan Şəhər Mərkəzi Kitabxanası ---------- 263
Nağıyev Ağa Musa ------------------------ 830, 845
Namazəliyev Qurban Hüseyn oğlu ------------ 696
Narkоmaniyaya və Narkоbiznеsə Qarşı
Bеynəlxalq Mübarizə Günü -------------- 402, 459
Natəvan Xurşidbanu ---------------------- 520, 526
Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin
sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası
(YAP) yaradılmışdır ----------------------------- 698
Naxçıvanda yerləşən 75-ci motoatıcı
diviziyanın heyəti Rusiyaya yola salınmış
və hərbi əmlakın bütünlüklə Milli Ordunun
briqadasına verilməsi haqqında
akt imzalanmışdır -------------------------------- 524
Nаzim Hikmət Rаn ----------------------------- 5, 18
Nəbati Seyid Əbdülqasım Möhtərəm oğlu---- 829
Nəcəf Rasim -------------------------------------- 829
Neftçilər Günü ----------------------------------- 593
Nemanzadə Ömər Faiq -------------------- 760, 813
Nemətov Azər Paşa Zəfər oğlu------------520, 533
867

Nemətov Zəfər Əlipaşa oğlu --------------402, 417
Nəriman Nərimanovun Xatirə
Muzeyinin yaradılması -------------------------- 833
Nərimanbəyov Arif Əmirbəy oğlu--------------259
Nərimanov İdeal Həmid oğlu -------------------- 11
Nəsimi Rayon MKS-nin X.R.Ulutürk
adına 3 saylı filial kitabxanası ----------------- 831
Nəsirov Rafiq Əliş oğlu -------------------------332
Nəzərova Balacaxanım Teymur qızı -----------104
Niyazi Hаcıbəyоv-Tаğızаdə -------------- 520, 532
Nizami Gəncəvinin xatirə muzeyi ------------- 641
Nobel Mükafatı Təqdimatı Günü ---------------762
Novruz bayramı -----------------------------------186
Novruzi Əlibəy Nəzərəli oğlu ------------ 693, 705
Novruzov Abbasəli Ramazan oğlu--------336, 381
Novruzov Şövqi Heydər oğlu -------------------336

O
10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata
uyğun olaraq Xankəndi şəhərində həmin
tarixdən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin
mərkəzi qərargahı yerləşdirilmişdir ------697, 746
Opera və Balet Teatrında Üzeyir
Hacıbəylinin “Koroğlu” operasının
ilk tamaşasının nümayişi ------------------------265
Oruc bəy Bayat ----------------------------------- 830
Orucov Sabit Atabala oğlu ---------------- 336, 382
Orxan Pamuk ------------------------------- 396, 405
Оrdubаdi Məmməd Səid Hacağa oğlu---179, 192
Оsmаnlı İsmаyıl Osman oğlu ------------ 259, 277
Osmanov Bəhram Məcid oğlu ----------- 638, 653

Ö
Ömərova Həmidə Məmməd qızı --------- 259, 280

P
Paqanini Nikkolo -------------------------------- 637
868

Parisdə keçirilən erməni ümummilli
konqresində Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsi
barədə qərar qəbul edilməsi -------------------- 833
Parklara Yürüş Günü -----------------------------264
Paşa Qəlbinur ------------------------------- 185, 250
Pаşаyеv Qəzənfər Məmməd oğlu-------- 523, 565
Paşayeva Nərgiz Arif qızı ----------------- 760, 809
Pişəvəri Seyid Cəfər Mir Cavad oğlu --- 523, 560
Prezident Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə
Qorqud”dastanının 1300 illiyinin geniş qeyd
edilməsi haqqında Fərmanı --------------------- 265
Prezident Heydər Əliyevin “İncəsənət
xadimləri üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Mükafatlarının təsis edilməsi
haqqında” fərmanı ------------------------------- 338
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında
Sərəncamı ----------------------------------------- 265
Prezident İlham Əliyevin Bakıda Dövlət
Bayrağı Meydanının yaradılması barədə
sərəncam imzalamışdır -------------------------- 698
Prоkurоrluq İşçiləri Günü -----------------------641

R
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Sahəsi
İşçilərinin Peşə Bayramı ------------------------ 761
Ramazan bayramı (1992) ----------------- 833, 856
Ramazanov Kərim Nəzir oğlu ------------------185
Ramazanzadə Malik Heydər oğlu --------------185
Rəfibəyli Xudadat bəy Ələkbər bəy oğlu ---11, 73
Rəfili-Əliyeva Ulduz Saleh bəy qızı ---- 757, 780
Rəhmanzadə Fazil Şamil oğlu ------------- 98, 106
Rəsulbəyov Hüseyn Cümşüd oğlu ------- 400, 448
Rəsulov Qeybulla İbadulla oğlu ----------179, 189
Rojdestvenski Robert İvanoviç ---------------- 396
Rubаkin Nikolay Aleksandroviç --------------- 466
“RUH” Azərbaycan Jurnalistlərinin
Müdafiəsi Komitəsi yaranıb ---------------------338
Rusiyada Böyük Oktyabr Sosialist
inqilabı qələbə çalmışdır ------------------------ 642
Russo Jan Jak ---------------------------------------98

Ruzvelt Franklin Delano ------------------------- 11
Rüstəm Behrudi ---------------------------- 581, 588
Rüstəmbəyova Aliyə Fətulla qızı -------- 831, 849
Rüstəmov Əli Musa oğlu
------------------------761Rüstəmov Ənvər Göyüş
oğlu ------------------ 760
Rüstəmov İsfəndiyar Adil oğlu ---------------- 461
Rüstəmov İzzət Əşrəf oğlu --------------- 103, 163
Rüstəmov Səid Əli oğlu -------------------332, 343
Rüstəmova Azadə Cəfər qızı ------------- 465, 512
Rzaquliyev Həsənağa Ağaəli oğlu ------------- 831
Rzayev Baba Fazil oğlu ---------------------------- 6
Rzayeva Həqiqət Əli qızı ----------------- 332, 345
Rzаyеvа Аğаbаcı İsmayıl qızı ----------- 756, 772

S
Sabir Mirzə Ələkbər ------------------------332, 341
Sabunçu rayon MKS-nin 10 saylı
Bilgəh qəsəbə filial kitabxanası ---------------- 831
Sadıqov Əminağa Bəhmən oğlu---------- 761, 818
Sаdıqоvа Məhluqə Ələsgər qızı ----------259, 282
Sadıqzadə Sadıq İsmayıl oğlu ------------------ 761
Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu --------------104, 170
Salahlı Əhməd Musa oğlu ---------------------- 830
Salahov Əbülfət Yusif oğlu ----------------------333
Salahova Zərifə Teymur qızı ------------- 104, 165
Salayev Sübhi Haşım oğlu---------------- 523, 568
Salayeva Zəhra Məmməd qızı ----------- 184, 248
Salmanov Məmməd Əhəd oğlu ------------- 12, 85
Salmanov Sarvan Qarakişi oğlu---------------- 761
Samux Rayon MKS- i -------------------------- 832
Seretelli Georgi Yefimoviç ----------------------336
Servantes Saavedra Migel de -------------------829
Seyid Hüseyn Sadıqzadə -----------------------5,16
Seyidov Həsən Neymət oğlu-------------- 523, 559
Seyidov İmran Sultan oğlu---------------- 760, 810
Seyidov Nadir Miribrahim oğlu ----------263, 320
Seyidzadə Bağır Mirqasım oğlu---------- 523, 563
Simurğ Tаğı Şahbazi
( bax: Tаğı Şаhbаzi Simurğ)
Sеyidzаdə Mir Mеhdi Həsən oğlu ------- 693, 700
“Səadət” Xeyriyyə Cəmiyyəti ------------------ 832

Səfərəliyеvа Kövkəb Kamil qızı ------------- 5, 20
Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu ------------- 760, 814
Səfərova Zemfira Yusif qızı ---------------396, 407
Səfiyev Səyavuş Məmməd oğlu --------- 581, 593
Səmədov Oqtay Əbil oğlu -----------------------263
Səmədzadə Aygün Ziyad qızı ----------------- 6, 24
Səttаrхаn Hаcı Həsən оğlu --------------- 523, 558
Siyəzən Rayon MKS- i ------------------------ 832
Siyəzən rayonu yaradılmışdır -------------------105
Sosialist Federativ Respublikasının
yaradıldığı elan olunmuşdur --------------------762
SSRİ Nazirlər Soveti “Ermənistanın SSR-də
yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan SSR-in
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi --------------- 762
SSRİ yaradılması, Azərbaycanın formal
müstəqilliyinə tamamilə son qoyulması ------ 762
Su Təsərrüfatı və Meliorasiya
İşçiləri Günü -------------------------------------- 401
Sultanov Həsən Abbas oğlu ---------------------337
Sumbаtzаdə Əlisöhbət Sumbat oğlu --------11, 75
Suraxanı Rayon MKS-nin O.Sarıvəlli adına
5 saylı Əmircan qəsəbə filial kitabxanası ---- 831
Sücəddinov Faiq (Mirfaiq) Miri oğlu --- 396, 408
Sülеymаnоv Mаnаf Fərəc oğlu -----------179, 187
Süleymanova Elmira Teymur qızı -------- 466,515
Süleymanova Fatma Həmzə qızı -------------- 761

Ş
Şah İsmayıl Xətai -------------------------- 465, 510
Şahtaxtinski Məhəmmədəmin
Həbibulla oğlu ----------------------------- 465, 513
Şamaxıda böyük dağıntı və tələfat
törədən zəlzələ ---------------------------------13, 96
Şamxalov Məcid Baba oğlu------------------------ 6
Şamilov Seyfulla Əlioğlu ----------------- 637, 643
Şаşıqоğlu Nоdаr İzzətoviç ----------------180, 203
Şəkidə ilk ipək emalı fabriki ------------------- 832
Şəmkir Rayon Mərkəzi Kitabxanası ---------- 831
Şərifov Munis Məhəmmədismayıl oğlu ------ 258
Şərifzadə Sadıq Hüseyn oğlu------------- 756, 767
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Şərur Rayon MKS- i ---------------------------- 832
Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonunun yaradılması---------------------------466
Şıxəliyev Kamal Məmmədəli oğlu ------------ 581
Şıxlinskaya Leyla Fərrux qızı
-------------------397Şirməmmədov Namis
Xanmirzə oğlu ---------258
Şubert Frans Peter ---------------------------------- 6
Şuşa Rayon MKS-i ------------------------------ 832
Şuşa şəhəri “Azərbaycanın Mədəniyyət
paytaxtı” elan edilmişdir -------------------------337
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu
İdarəsinin yaradılması----------------------------402
Şuşa şəhəri işğaldan azad olundu -------- 697, 742
Şuşa şəhərində böyük şair Molla Pənah Vaqifin
məqbərəsinin və Poeziya evinin açılışı ---- 12, 92
Şuşa yaxınlığında Daşaltı əməliyyatı ----------- 13
Şüvəlan qəsəbə Kütləvi Kitabxanası ---------- 831

T
Tаğı Şаhbаzi Simurğ ---------------------- 461, 468
Tağıyev Şamxal Kərim oğlu -------------------- 184
Tağıyev Tağı Əzizağa oğlu --------------- 693, 704
Tağızadə İrana Tofiq qızı ------------------------333
Tağızadə Zərəngiz Əli qızı ----------------------184
Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu ----------------- 263
Talıblı Böyükağa Mirqasım oğlu -------- 179, 190
Tarixi Abidələrin Mühafizəsi Günü------ 264, 329
Təhmasib Məmmədhüseyn
Abbasqulu oğlu -----------------------------263, 318
Televiziya və radio verilişlərinin həftəlik
proqramı çap olunmağa başlamışdır ---------- 833
“Televiziya və Radio yayımı haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu --------- 402
Tərbiyət Mirzə Məhəmmədəli xan
Sadıq oğlu -----------------------------------336, 384
Terequlov Hənəfi Həsən oğlu ----------- 694, 715
Tərtər Rayon MKS- i ---------------------------- 832
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Tərtər rayonunun Madagiz kəndinin
Suqovuşan adlandırılması haqqıda--------------641
Tolstoy Aleksey Konstantinoviç --------------- 581
Topçubaşov Əlimərdan bəy
Ələkbər oğlu --------------------------------336, 380
Tovuz döyüşləri ---------------------------- 466, 517
Turizm İşçiləri Günü ---------------------------- 585
Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Günü -------------------------- 641, 682
Türkdilli Xalqların Həmrəyliyi Günü --------- 641
Türkiyə Cümhuriyyətinin
Zəfər Bayramı Günü ---------------------- 525, 579
Tоfiq Fikrət --------------------------------- 756, 766

U
“Ulduz ” jurnalının nəşri ------------------------ 833
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin sədri seçilmişdir ------------------ 833
Ulu öndər Heydər Əliyev Sov. İKP MK Siyasi
Bürosuna üzv seçilmiş və SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin I müavini təyin edilmişdir -------------833
Uşaqların Bеynəlxalq Müdafiəsi Günü ------- 401

Ü
Ümumdünya Aviasiya və
Kosmonavtika Günü -----------------------------264
Ümumdünya Balıqçılıq Günü -------------------338
Ümumdünya Diabet Günü ---------------------- 697
Ümumdünya Ev Heyvanları Günü -------------698
Ümumdünya Əhali Günü ----------------------- 466
Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Günü -------265
Ümumdünya Ətraf Mühitin
Mühafizəsi Günü --------------------------- 401, 456
Ümumdünya Gülüş Günü -----------------------264
Ümumdünya Hemofiliya Günü -----------------264
Ümumdünya Xərçənglə mübarizə Günü ------105

Ümumdünya İnsan Alverinə Qarşı
Mübarizə Günü ----------------------------------- 466
Ümumdünya Qaçqınlar Günü ------------------ 402
Ümumdünya QİÇS-lə Mübarizə Günü ------- 761
Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü ------ 401
Ümumdünya Qızıl Xaç və
Qızıl Aypara Günü --------------------------------338
Ümumdünya Quşları Müşahidə Günü -------- 641
Ümumdünya Meşələr Günü ---------------------186
Ümumdünya Meteorologiya Günü -------------186
Ümumdünya Metrologiya Günü --------------- 338
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü ------------185
Ümumdünya Okeanlar Günü ------------------- 401
Ümumdünya Ozon Qatının
Mühafizəsi Günü --------------------------------- 585
Ümumdünya “Planeti zibildən təmizləyək”
aksiyası ------------------------------------------- 833
Ümumdünya Poçt Günü ------------------------ 642
Ümumdünya Radio Günü -----------------------105
Ümumdünya Sağlamlıq Günü ----------------- 264
Ümumdünya Salam Günü ---------------------- 698
Ümumdünya Səhralaşma və Quraqlıqla
Mübarizə Günü ----------------------------------- 401
Ümumdünya Səs Günü --------------------------264
Ümumdünya siyasi repressiya
qurbanlarının xatirə günü ----------------- 642, 691
Ümumdünya Statistika Günü ------------------ 642
Ümumdünya Su Günü ---------------------------186
Ümumdünya Su Məməlilərinin
Mühafizəsi Günü----------------------------------105
Ümumdünya Telekommunikasiya və
İnformasiya Cəmiyyəti Günü -------------------338
Ümumdünya Televiziya Günü----------------- 698
Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin
Yaranması Günü ----------------------------------698
Ümumdünya Turizm Günü--------------- 585, 633
Ümumdünya Tütünlə Mübarizə Günü -------- 338
Ümumdünya Uşaqlar Günü -------------------- 698
Ümumdünya Yaşayış Yerini

Qoruma Günü ------------------------------------ 641
Ümumdünya Yazıçılar Günü -------------------185
Ümumdünya Yer Günü -------------------------- 265
Ümumdünya yoxsulluqla mübarizə Günü ---- 642
Ümumxalq hüzn günü ------------------------ 13, 94
Ümummilli lider Heydər Əliyev “1948-1953cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR
ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi
surətdə deportasiyası haqqında” Fərman
imzalayıb ----------------------------------------- 762
Ümummilli lider Heydər Əliyevin elm,
mədəniyyət, incəsənət, təhsil və digər sahələrdə
xidməti olmuş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi
haqqında” fərmanı ------------------------------- 401
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anım günü ----------------------------------- 762, 826

V
Vaqif Molla Pənah Mehdi ağa oğlu------ 829, 835
Vaşinqton Corc ----------------------------------- 103
Vavilov Nikolay İvanoviç ---------------------- 697
Verdiyev Fikrət Süleyman oğlu ---------- 581, 590
Vergi Xidməti İşçilərinin Peşə Bayramı -------105
Vəkilov Rəhim bəy ---------------------------- 830
Vəkilоvа Lеylа Məhəd qızı ------------------- 6, 28
Vəkiova Fatma İsmayıl ağa qızı ----------184, 247
Vəliyev Yusif Abdulla oğlu --------------- 180, 206
“Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının
təsis edilməsi haqqında qanun-------------------698

Y
Yaqublu Nəsiman Qara oğlu ------------- 103, 161
Yaqubova Tahirə Əhəd qızı--------------------- 461
Yanğınsöndürənlərin Peşə Bayramı Günü --- 642
“YAŞAT” Fondu --------------------------- 762, 824
Yеni il (01.01) ------------------------------------- 12
YUNESKO Hökumətlərarası Komitəsinin
12-ci sessiyasında Azərbaycanın təqdim etdiyi
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nominasiya – “Mədəni kimliyin hissəsi
olan dolmanın hazırlanma və paylaşma
ənənəsi” təşkilatın Qeyri-maddi mədəni
irs siyahısına salınmışdır ------------------------ 761
YUNESKO Hökumətlərarası Komitəsinin 12-ci
sessiyasında Koreya Respublikası “Azərbaycan
Respublikasının İran İslam Respublikası ilə birgə
təqdimetdiyi “Kamança simli musiqi alətinin hazırlanması və ifaçılıq sənəti” təşkilatın Qeyrimaddi mədəni irs siyahısına salınmışdır ------ 772
YUNESKO Hökumətlərarası Komitəsinin
Parisdə keçirilən 7-ci sessiyasında
Azərbaycanın təqdim etdiyi nominasiya –
tar alətinin hazırlanması və tar ifaçılıq sənəti
təşkilatın Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına
daxil edilmişdir ----------------------------- 761, 822
“Yuxarı Baş” Dövlət tarix-memarlıq qoruğuna
milli qoruq statusu verilməsi haqqında----------13
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Z
Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları
Federativ İttifaqını yaranmış və Azərbaycan
SSR bu ittifaqa daxil olmuşdur ---------------- 762
Zalov Oruc İbrahim oğlu ----------------- 759, 803
Zamanov Asəf Dağbəyi oğlu --------------337, 386
Zeynalov Bahadır Qasım oğlu ------------------337
Zeynalov Eldəniz Məmməd oğlu -------------6, 29
Zeynalov Mirnadir Mirəli oğlu ---------- 693, 706
Zeynalova Şəfiqə Mikayıl qızı------------------ 396
Zəfər Günü --------------------------------- 697, 743
Zəfər Muzeyi abidə-kompleksinin yaradılması
haqqında Sərəncam ------------------------------ 761
Zəngilan rayonu işğaldan
azad olundu --------------------------------- 642, 689
Ziyadxanov Adil Xan ----------------------584, 621
Zülfüqarova Xumar Rza qızı ------------ 694, 710

Milli Qəhrəmanların və
İkinci Qarabağ Müharibəsi Şəhidlərinin
Əlifba göstəricisi
A
Abasov Ağababa Səfər oğlu ---------------182, 223
Abbaslı Elnur Yaşar oğlu ----------------- 464, 497
Abbasov Ağaqardaş İlham oğlu ---------- 584, 618
Abbasov Asim Rasim oğlu ----------------335, 374
Abbasov Aysənan Əsgər oğlu ------------ 400, 445
Abbasov Azad Novruz oğlu -------------- 462, 485
Abbasov Elşən Qurban oğlu -------------- 759, 801
Abbasov Elvin Şamil oğlu ---------------- 334, 358
Abbasov Pünhan Nəsir oğlu -------------- 522, 549
Abbasov Samir Azər oğlu ---------------- 463, 488
Abduləlimov Miqdad Faiq oğlu ----------182, 229
Abdullayev Elşən Sabir oğlu ------------- 521, 537
Abdullayev Məhəmməd
Ramazan oğlu ------------------------------ 334, 356
Abdullayev Mərahim Aslan oğlu ---------183, 233
Abdullayev Nihad Adil oğlu --------------261, 300
Abdullayev Nurlan İnqilab oğlu -------------10, 64
Abdullayev Rəşid Abdulla oğlu ---------- 182, 229
Abdullayev Səməd Sədiyar oğlu ---------399, 435
Abdullayev Şəhriyar Kamil oğlu ---------180, 210
Abdullazadə Tağı İlham oğlu ------------ 334, 357
Abdurahmanlı Sübhan Mahir oğlu------- 639, 668
Abışov Asif Əlövsət oğlu ----------------- 334, 364
Abışov Elnur Şaiq oğlu ------------------- 582, 602
Abışov Ülvi Bayram oğlu -----------------262, 309
Adıgözəlov Cəmil Əli oğlu ---------------262, 315
Adıgözəlov Fərid İlqar oğlu -------------- 582, 605
Ağabəyov Oktay Baxşəli oğlu ------------ 695,729
Ağahüseynli Səyyad Əliyar oğlu ------------10, 69
Ağakərimov Elvin Eldəniz oğlu --------- 260, 289

Ağakişiyev Nurlan Etibar oğlu ----------- 464, 504
Ağaməmmədov Xəyal Salam oğlu ------ 522, 552
Ağayev Ağabala İlqar oğlu ----------------181, 210
Ağayev Daşqın Əliqulu oğlu ------------- 695, 729
Ağayev Elvin Valeh oğlu-------------------696, 731
Ağayev Əmirağa Mahir oğlu -------------335, 377
Ağayev Ramiq Təhsin oğlu ----------------101,140
Ağayev Saleh Nurəddin oğlu -------------262, 316
Ağayev Zamin Zülfiqar oğlu ------------- 334, 361
Ağayev Zülfü Ağalı oğlu ----------------- 100, 125
Akifzadə Elmir Gündüz oğlu ------------- 582, 603
Alışov Samir Cəlil oğlu ------------------- 522, 553
Alıyev Laçın Rasim oğlu ---------------------- 9, 59
Allahverdiyev Elşad Zaməddin oğlu ---- 260, 294
Allahverdiyev Kənan Mərdanoğlu --------101,136
Allahverdiyev Namiq Müslüm oğlu ----- 638, 654
Allahverdiyev Vüsal Novruz oğlu ------- 465, 506
Alqayev Harun Məhəmməd oğlu -------- 463, 494
Arazov Səyyar Güloğlan oğlu ------------ 469, 508
Aslanlı Orxan Şahmar oğlu--------------- 695, 727
Aslanov Tural Elşən oğlu ------------------398, 424
Astanlı İqbal İlqar oğlu ------------------- 521, 543
Atakişiyev Tərlan Dərgah oğlu -----------102, 151
Ataşov Asif Kərim oğlu--------------------261, 298
Azadlı Eltac Sədrəddin oğlu --------------182, 228
Azayev Sadiq Xubyar oğlu --------------- 521, 544

B
Babaşov Hikmət Firudin oğlu ------------100, 130
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Babayev Əli Həsən oğlu ------------------ 695, 724
Babayev Fərhad Məhərrəm oğlu ------------10, 69
Babayev Murad Nadir oğlu ---------------183, 239
Babayev Muxtar Rəhim oğlunun -------- 759, 798
Babayev Rəşad Ağabəy oğlu --------------402, 422
Babayev Sahil Coşqun oğlu ---------------398, 425
Babayev Vüsal Sübbuh oğlu-------------------8, 43
Babazadə Yolçu Bəhruz oğlu ------------------9, 57
Bağırov Məmmədağa Həsənağa oğlu----757, 783
Bağırov Süleyman Loğman oğlu -------- 99, 124
Bağırov Tahir Əminağa oğlu --------------462, 475
Bağırzadə Sadiq Şahin oğlu ---------------261, 303
Bahadurov Anar Süleyman oğlu ----------400, 443
Balabəyov Pərviz Tofiq oğlu --------------399, 433
Balacayev Qərib Nəsib oğlunun --------- 759, 798
Baladov Ruslan Allahyar oğlu ------------583, 614
Balıyev Hüseynağa Salman oğlu -------- 759, 796
Baloğlanlı Elşad Elşən oğlu -------------------9, 54
Baxşəliyev Qərib İnqilab oğlu ------------335, 372
Bayramov Aydın Mətləb oğlu ------------ 521, 538
Bayramov Cavid Azər oğlu ---------------400, 446
Bayramov Elmin Elməddin oğlu ---------399, 442
Bayramov Elnur Şəmsi oğlu -----------------10, 62
Bayramov Həsən Bəhrəm oğlu -----------399, 436
Bayramov İqbal Əhmədağa oğlu -------- 462, 483
Bayramov Osman Zeyqəm oğlu ----------101, 142
Bayramov Səddam Ələddin oğlu ------------10, 68
Bayramov Şahin Arif oğlu----------------------8, 50
Bayramov Xəzər Azad oğlu ------------- 695, 725
Bayraqdarov Batdal Mikail oğlu ---------260, 290
Behbudov Səfiyar Abuzər oğlu ---------- 397, 417
“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və
Təbiət Qoruğunun yaradılması----------------- 401
Bəkirli Azad Rasim oğlu ------------------ 583, 617
Bəkirov Yasər Əfqan oğlu -----------------335, 367
Bəktiyev Müşfiq Abbas oğlu -----------------10, 62
Bərxudarov Toğrul Məmməd oğlu -------400, 447
Bəşirov Rəhman Eyvaz oğlu --------------182, 226
Bilalov Abdulcəmil Xaqani oğlu--------------8, 45
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Budaqov Rufiz Şirzad oğlu --------------- 463, 490
Budaqov Yusif Ramiq oğlu---------------- 639, 663

C
Cabarzadə Cavid Qorxmaz oğlu ----------521, 542
Cabbarov Akif Elxan oğlu----------------- 695, 730
Cabbarov Əli Baba oğlu------------------------8, 44
Cabbarov Seymur İlham oğlu -------------182, 224
Cabbarov Səlim Qılman oğlu--------------100, 132
Cabbarov Vidadi Cəbrayıl oğlu -----------183, 234
Cəbiyev Qardaşağa Nizami oğlu--------------8, 49
Cəbrayılov Ağacan Zakir oğlu ------------335, 369
Cəbrayılov Elçin Surxay oğlu-----------------8, 46
Cəbrayılov Mikayıl Əhmədiyyə oğlu ----260, 288
Cəfərli Əmrah Yusif oğlu------------------------9,60
Cəfərli Xəyal Xəlil oğlu ------------------ 463, 495
Cəfərov Anar Eyvaz oğlunun ------------ 758, 794
Cəfərov Balaş Namiq oğlu ----------------464, 500
Cəfərov Elməddin Hümbət oğlu --------- 583, 615
Cəfərov Mətləb Məhəmməd oğlu ------- 695, 727
Cəfərov Mirmuraz Mirbaba oğlu ---------335, 375
Cəfərov Rahid Namik oğlu ----------------101, 138
Cəfərov Tehran Nadir oğlu-----------------182, 220
Cəfərzadə Eşqin Hamlet oğlu -------------262, 309
Cəfərzadə Tarif Qədim oğlu -------------------7, 36
Cəlilov Xaləddin Asəf oğlu ---------------261, 301
Cəmilli Şakir Arif oğlu ------------------- 758, 785

Ç
Çobanov Orxan Zahid oğlu --------------- 521, 538

D
Dadaşlı Orxan Elxan oğlu --------------------10, 63
Dadaşov Zaur Zümrüd oğlu ------------- 758, 787
Dəmirçiyev Tural Rəfail oğlu -------------638, 657
Dənziyev Orxan Mübariz oğlu ----------- 464, 499

Dostuyev Elçin Murad oğlu ---------------102, 146
Dövlətli İskəndər Vüqar oğlu -------------583, 616
Dünyamalıyev Elşən Mübariz oğlu ------260, 295

E
Eissavi Muhammad Mazen oğlu ---------102, 146
Eyvazov Qorxmaz Abış oğlu ------------- 259, 283
Eyvazov Rəşad Babək oğlu -------------- 464, 502
Eyyubov Tural Yadulla oğlu -------------- 462, 480

Ə
Əbdülov Elnur Qədir oğlu -----------------262, 310
Əbdürrəhimli Habil Qabil oğlu ---------- 583, 617
Əhədli Baloğlan Şakir oğlu--------------------8, 46
Əhədzadə İmaməli Şəvəqqət oğlu ------- 522, 554
Əhmədli Aydın Mustafa oğlu -------------182, 220
Əhmədli Elşən Elbrus oğlu --------------- 463, 490
Əhmədli Şahid Gülməmməd oğlu ------- 639, 668
Əhmədov Abdulla Əhməd oğlu ----------182, 221
Əhmədov Bəhruz Səttar oğlu -------------400, 444
Əhmədov Mənsur Mamed oğlu ----------181, 212
Əhmədov Mirmöhsüm Mirdaməd oğlu ----- 9, 58
Əhmədov Natiq Namiq oğlu ------------- 181, 215
Əhmədov Rəşad Ələkbər oğlu ----------- 399, 436
Əhmədov Rəvan Yafət oğlu -------------- 102, 154
Əhmədov Səbuhi Ziyafət oğlu ------------398, 427
Əhmədov Zamiq Çingiz oğlu ------------- 695,726
Əjdərli Şamxal Marif oğlunun ----------- 758, 793
Əjdərov Rəhman Rasim oğlu ------------ 334, 362
Əkbərov Akif Abbas oğlu ----------------- 99, 118
Əkbərov Həsən Raqub oğlu -------------- 583, 614
Əkbərov Orxan Nadir oğlu --------------- 758, 791
Əkbərzadə Qalib Əbdüləhəd oğlu ------- 260, 295
Əkbərzadə Valeh Asim oğlu ---------------102, 151
Əkpərov Cabar Əşrəf oğlu ---------------- 464, 497
Ələkbərli Samir Şamil oğlu -------------- 462, 481
Ələkbərov Allahverdi Məzahir oğlu -----101, 143

Ələkbərov Rəşad İlqar oğlu -------------- 583, 610
Ələsgərli İlkin Bəkir oğlu ----------------- 639, 665
Ələsgərov Seymur Əli oğlu ---------------100, 128
Əlibəyli Mikayıl Xalıqverdi oğlu -------- 759, 797
Əliməmmədov Elçin Mehman oğlu ----- 522, 550
Əliyev Ağayusif Mübariz oğlu ----------- 582, 603
Əliyev Asiman Vaqif oğlu ------------------ 99, 124
Əliyev Atəm Vaqif oğlu ------------------- 758, 792
Əliyev Azər Elnur oğlu --------------------182, 227
Əliyev Bəhruz Elman oğlu---------------- 639, 672
Əliyev Dəyanət Ələskər oğlu ------------ 583, 612
Əliyev Ehtiram İsrayıl oğlu -------------- 520, 534
Əliyev Elçin Ələkbər oğlu---------------------8, 51
Əliyev Elsevər Saqib oğlu ---------------------7, 38
Əliyev Elşad Mehman oğlu ---------------398, 423
Əliyev Elvin Bəhruz oğlu -----------------103, 156
Əliyev Əli Ələsgər oğlu -------------------398, 426
Əliyev Əliyar Yusif oğlu ------------------ 757, 787
Əliyev Əmrah Ürfət oğlu ----------------- 462, 484
Əliyev Ənvər Nizami oğlu ----------------397, 421
Əliyev Gündüz Etibar oğlu ----------------100, 133
Əliyev Həndi Elbrus oğlu -----------------399, 439
Əliyev İbrahim Mustafa oğlu ------------ 101, 144
Əliyev Mehman Xudaşükür oğlu -------------7, 38
Əliyev Nadir Alış oğlu -------------------- 462, 479
Əliyev Pərvin Vüqar oğlu----------------- 640, 674
Əliyev Ramin Muxtar oğlu ----------------100, 130
Əliyev Romir Rəşadət oğlu --------------- 334, 363
Əliyev Rövşən Nəriman oğlu -------------520, 535
Əliyev Saleh Namiq oğlu ----------------- 522, 550
Əliyev Tamerlan İqrar oğlu -------------------7, 39
Əliyev Vahıb Ramiz oğlu ------------------183, 230
Əliyev Ziyadxan İbrahim oğlu-----------------8, 48
Əlizadə Elməddin Sübhi oğlu -------------181, 218
Əlizadə Qurbani Ziyafəddin oğlu -------- 398, 431
Əlizadə Mirzəhəsən Şahin oğlu --------- 758, 791
Əlizadə Nofəl Qənbər oğlu---------------------8, 49
Əlizadə Toğrul Rafiq oğlu ---------------------7, 36
Əmirli Əmirşah Səttar oğlu ---------------181, 214
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Əmirli Tofiq Şəmsəddin oğlu -------------103, 156
Əsədli Cahid Zahit oğlu ------------------------9, 53
Əsədov Anar Rafiq oğlu ------------------ 521, 543
Əsədov Malik Hamil oğlu ---------------- 397, 418
Əsədov Rəfael Əvəz oğlu ----------------- 638, 655
Əsədov Ruslan Rövşən oğlu --------------181, 213
Əsədzadə Zaur Teyyub oğlu --------------100, 126
Əsgərov Elçin Yalçın oğlu -----------------100, 129
Əsgərov Musa Əlifağa oğlu -------------- 102, 145
Əsgərov Rüfət Qabil oğlu --------------------10, 68
Əsgərov Təbriz Çapay oğlu -------------- 464, 499
Əşrəfov Məhəmməd Yusif oğlu ----------260, 297
Əyyubov Ceyhun Savalan ---------------- 522, 547
Əzimov Cavanşir Calal oğlu --------------335, 373
Əzimov Saatmirzə Feyruz oğlu----------- 639, 667
Əzizov İbrahim Şaməddin oğlunun ----- 759, 800
Əzizov Qüdrət Bəhruz oğlu ---------------399, 439
Əzizov Teymur Əli oğlu -------------------399, 440

F
Feyzizadə Toğrul İlqar oğlu ---------------261, 303
Feyzullayev Beyrək Seyfulla oğlu -------262, 316
Feyzullayev Zahir Eyvaz oğlunun ------- 759, 797
Fərəcov Ənvər Səyyad oğlu -------------- 397, 419
Fərəcov İlkin Sahib oğlu ------------------261, 300
Fərəcov Zülfüqar Müseyib oğlu ----------262, 311
Fərəməzov Nurlan Əhliman oğlu -------- 333, 354
Fərzalıyev Samiq Misir oğlu ------------- 463, 486
Fətəliyev Emil Mayis oğlu---------------- 640, 674
Fətəliyev Səmural Ayaz oğlu --------------182, 222

G
Göydağlı Ramazan Əbülfət oğlu ---------100, 131
Göyüşov Məzahir Niyaz oğlu -------------181, 212
Göyüşov Sərvan Mehman oğlu -----------103, 157
Gözəlov Ziya Zahid oğlu ---------------------- 9, 55
Gözəlzadə Ceyhun Nazim oğlu -----------262, 312
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Gülalıyev Əlnur Seymur oğlunun ------ 759, 799
Güləliyev Oqtay Güləli oğlu -------------694, 718
Gülmalıyev Pərviz Zaur oğlu ------------ 334, 359
Gülməliyev Ağamirzə Ağabəy oğlu ------260, 292

H
Hacıyev Aydəmir Sənan oğlu -------------181, 213
Hacıyev İsrayıl Səməd oğlu ---------------103, 157
Hacıyev Murad Eynulla oğlu------------- 639, 669
Hacıyev Qurban Əsəbəli oğlu ------------261, 307
Hacıyev Ramid Nəriman oğlu ------------101, 138
Hacızadə Ceyhun İfrayıl oğlu ------------ 522, 553
Haqverdiyev Ayhan Akif oğlu-------------183, 235
Heydərov Əli Vaqif oğlu ------------------101, 135
Heydərov Qismət İsmayıl oğlu ---------- 464, 502
Heydərov Vasif Nazim oğlu-------------------7, 41
Həmidli Cavanşir Namik oğlu------------ 639, 670
Həmidov Əmrah Firavan oğlu-----------------8, 47
Həmidov Rəhim Ehdiram oğlu ---------- 100, 135
Həmidov Vasif Natiq oğlu -----------------398, 424
Həmzəyev Mərhəmət Rizvan oğlu -------102, 153
Həmzəyev Novruz Bəkir oğlu ------------182, 227
Həsənli Rəşad Yaşar oğlu ------------------183, 236
Həsənov Azər Aydın oğlu ----------------- 334, 358
Həsənov Elnur Elman oğlu --------------- 583, 610
Həsənov Elvin Hökuməli oğlu ----------- 462, 485
Həsənov Fariz Şahin oğlu -----------------101, 140
Həsənov Kənan Elşad oğlu --------------- 583, 611
Həsənov Məharət Ramil oğlu------------- 640, 673
Həsənov Nemət Emin oğlu --------------- 695, 724
Həsənov Röyal Arzu oğlu ----------------------7, 39
Həsənov Səddam Aydın oğlu------------- 639, 665
Həsənov Vüsal Ariz oğlu ----------------- 462, 482
Həsənov Xəyal Zeynəddin oğlu ----------261, 304
Həsənquliyev Səbuhi Əlixan oğlu --------261, 299
Həsənzadə Əbülhəsən Mirzə oğlu ------- 522, 551
Həsrətov Elməddin Sərdar oğlu ----------335, 371
Həziyev Xəyal Feyruz oğlunun ---------- 758, 795
Hümbətov Emil Tərlan oğlu-------------- 640, 675

Hümbətov Ruslan Səlim oğlu -------------335, 368
Hümbətov Səfayət Ələddin oğlu ---------102, 145
Hüseynli Ədalət Səadət oğlu ------------- 334, 359
Hüseynli Etiram Həsən oğlu --------------261, 305
Hüseynli İbrahim İsa oğlu -----------------336, 378
Hüseynli Səbuhi Babək oğlu ------------- 333, 356
Hüseynov Anar Hüseyn oğlu -------------638, 659
Hüseynov Anar Rəhim oğlu--------------------8, 45
Hüseynov Elçin Zamin oğlu -------------- 582, 604
Hüseynov Elman Süleyman oğlu ----------99, 123
Hüseynov Emin Zakir oğlu --------------- 695, 730
Hüseynov Əzəmi Əli oğlu ---------------- 522, 556
Hüseynov Fərid Yaşar oğlu ----------------399, 437
Hüseynov İmamalı Cəlil oğlu ------------ 757, 785
Hüseynov Mətin Ramiz oğlu--------------639, 670
Hüseynov Nazim Yaqub oğlu -------------638, 656
Hüseynov Nəbi Hacıbala oğlu ----------- 463, 486
Hüseynov Nəcəf İlqar oğlu --------------- 584, 618
Hüseynov Nicat Adil oğlu -----------------183, 237
Hüseynov Nicat Ziyafət oğlu --------------402,422
Hüseynov Nurlan Madər oğlu ------------462, 483
Hüseynov Rövşən Şəmil oğlu -------------99, 120
Hüseynov Zaur Eldar oğlu ----------------182, 226
Hüseynzadə Fərid Eldəniz oğlu ----------335, 366

X
Xanəliyev Albaba Elşən oğlu -------------------9,60
Xələfov Cəmil Fikrət oğlu ----------------103, 155
Xəlili Samir Əhməd oğlu ------------------582, 605
Xəlilov Namiq İlyas oğlu ------------------399, 434
Xəlilov Ruhin Müzəffər oğlu -------------182, 222
Xəlilov Vidadi Vaqif oğlu -----------------463, 495
Xəlilzadə Əmrah İnqilab oğlu ------------521, 537
Xeyirbəyov Malik Samik oğlu ------------182, 225
Xosrovzadə İlkin Azay oğlu ------------ 757, 783

İ
İbrahimli Adil Asəm oğlu ----------------- 583, 607
İbrahimov Elşən Cahangir oğlu ----------183, 233
İbrahimov Əli Bəxtiyar oğlu --------------101, 139
İbrahimov İbrahim Etibar oğlu------------102, 147
İbrahimov İlqar Elçin oğlu ----------------400, 443
İbrahimov İsrafil Zülfüqar oğlu ---------- 639, 667
İbrahimov Rafael Emin oğlu --------------335, 376
İbrahimov Rasim Səxavət oğlu -----------259, 286
İbrahimov Röyal Qulam oğlu -------------102, 147
İbrahimov Təbriz İsmayıl oğlu -----------638, 660
İbrahimov Tofik Polad oğlu ---------------694, 720
İbrahimzadə Sehun Rafiq oğlu ---------------10, 67
İdrisov Ruslan Qabil oğlu -----------------398, 426
İrapov İsmayıl Nəsrulla oğlu --------------102, 153
İsaxlı Anar Rəsul oğlu ---------------------336, 378
İsayev Tural Saləddin oğlu ----------------261, 298
İsgəndərov Əlzamin Həmid oğlu ---------758, 788
İsgəndərov Mikayıl Vəkil oğlu -----------101, 137
İsgəndərov Niyazi Şahvələd oğlu---------639, 664
İskəndərli Kamran Yaşar oğlu ------------400, 446
İslamov Bəxtiyar Saleh oğlu --------------398, 430
İsmayılov Elşən İsa oğlu ------------------183, 232
İsmayılov Elvin Arif oğlu -----------------183, 235
İsmayılov İnqilab Ələkbər oğlu -----------99, 122
İsmayılov Novruz Nürəddin oğlu---------639, 664
İsmayılov Səxavət Sabir oğlu -------------522, 551
İsrafilov Abdulla Yadigaroviç oğlu----------10, 65
İsrafilov Vidadi Vaqif oğlu ----------------399, 438
İzzətzadə Elgün Bəhram oğlu -------------182, 224

K
Kazımlı Mürsəl Kamil oğlu -------------- 464, 505
Kazımov Elvin Ədalət oğlunun --------- 757, 784
Kazımov Emin Fərman oğlu ------------- 758, 789
Kazımov Rantiq Fizuli oğlu--------------------8, 44
Kazımov Rusif Yusif oğlu -----------------183, 236
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Keçiliyev Turqut Aydın oğlu-------------- 696, 732
Kəlbalıyev Səyavuş Hümbət oğlu-------- 639, 666
Kəlbəliyev Mirkazım Firuz oğlu --------- 695, 723
Kərimli Azad Elşad oğlu ------------------100, 132
Kərimli İsmayıl Ceyhun oğlu ------------ 638, 661
Kərimov Ağamoğlan Yusif oğlu ----------261, 307
Kərimov Ayaz Azər oğlu ------------------101, 141
Kərimov Şamo Elman oğlunun ---------- 758, 794
Kərimov Tərlan Daşqın oğlu ------------- 521, 540

Q
Qaçayev Röyal Fərman oğlu-------------------7, 42
Qasımov Gülverdi Abil oğlu ------------- 695, 726
Qasımov Həsən Şöhrət oğlu --------------335, 376
Qasımov Nayib Akif oğlu -----------------399, 432
Qasımov Rəmal Saleh oğlu ---------------261, 302
Qasımov Şöhrət Şakir oğlu --------------- 522, 547
Qeybiyev Arif İsmayıl oğlu----------------398, 427
Qədimov Güloğlan Nurəddin oğlu ------ 464, 498
Qədirli Elnur Rəcəb oğlu ----------------- 522, 555
Qədirov Müqəddəs Nail oğlu -------------334, 363
Qəhrəmanov Elməddin
Niyaməddin oğlu ------------------------------10, 63
Qəmbərov Ramiz Bulud oğlu -------------462, 474
Qənbərli Elton Baba oğlu ------------------99, 125
Qənbərov Əli Mahir oğlu ------------------181, 211
Qənbərzadə Heydər Ağahüseyn oğlu ----638, 661
Qənimətov Ətraf Oktay oğlu --------------182, 225
Qəzənfərli Qurban Qiniyaz oğlu-------------- 8, 51
Qorçuyev Anar Nadir oğlu --------------------7, 40
Quliyev Aqşin Mehdi oğlu ----------------398, 429
Quliyev Elçin Rövşən oğlu----------------639, 669
Quliyev Elgün Vasif oğlu ----------------- 583, 612
Quliyev Elşən Natiq oğlunun -------------759, 795
Quliyev Əvdil Qardaşxan oğlu -----------465, 508
Quliyev Həsən Yalçın oğlu ----------------463, 488
Quliyev İlkin Rəfail oğlu ------------------261, 304
Quliyev Kamran Dadaş oğlu --------------334, 361
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Quliyev Kənan Vaqif oğlu -----------------583, 608
Quliyev Mehman Telman oğlu -----------183, 237
Quliyev Mehtab Ənvər oğlu ------------- 758, 788
Quliyev Orxan Bəxtiyar oğlu ------------ 465, 507
Quliyev Rəcəb Elşən oğlu ---------------- 758, 787
Quliyev Vəli Vəli oğlu -------------------- 464, 501
Quluyev Hüseyn Həbib oğlu --------------400, 444
Qumaşov Anar Saleh oğlu ---------------- 638, 662
Qurbanov Elçin Məcid oğlu -------------------9, 60
Qurbanov Ramil Sudeyif oğlu-----------------8, 42
Qurdayev Ömər Şəhmir oğlu ------------- 463, 494

M
Mahmudov Elşad Suliddin oğlu ----------463, 492
Mahmudov Ərəstun İspəndi oğlu --------999, 121
Mahmudov Etibar Aleksandr oğlu -------260, 292
Mahmudov Vüsal Xəyyam oğlu ----------181, 216
Maşıyev Asəf Volodya oğlu--------------- 696, 732
Mayıllı Mahmud Əflatun oğlu ----------- 463, 493
Mecidov Müşfiq Bayram oğlu ------------181, 214
Məcidov Səbuhi Ağalətif oğlu ------------262, 314
Məcidzadə Teymur Tehran oğlu --------- 638, 660
Mədətov Fariz Əlövsət oğlu --------------259, 287
Mədətov Röyal Şahin oğlu --------------- 334, 362
Mehdiyev Əhliman Rəhman oğlu ------- 334, 365
Mehdiyev İsmayıl David oğlu ---------------10, 61
Mehdiyev Rəşad Rəhman oğlu -----------262, 311
Məhəmmədəlizadə Məhəmmədəli
Asif oğlu -------------------------------------262, 314
Məhəmmədov Musa Bəhrəm oğlu -------399, 438
Məhərrəmov Ariz Fərzulla oğlu --------- 758, 789
Məhərrəmov Asif Yusif oğlu ------------- 462, 477
Məhərrəmov Fərid Asif oğlu --------------100, 134
Məhərrəmov Şamo Mətləb oğlu --------- 262, 313
Məhərrəmov Ülvü Tahir oğlu ------------ 462, 484
Məlikməmmədov Elvin Elçin oğlu ------335, 369
Məlikzadə Fərhad Nadir oğlu ------------ 522, 552
Məmişov Tural Tələt oğlu -----------------260, 294

Məmmədli Cavidan Valeh oğlu ---------- 583, 615
Məmmədli İsa Sarı oğlu ------------------------7, 35
Məmmədli Kənan Vəfadar oğlu ----------336, 379
Məmmədli Sənan Səlim oğlu ------------ 583, 609
Məmmədov Amid Müqabil oğlu ---------260, 291
Məmmədov Anar Zəhəddin oğlu--------- 640, 672
Məmmədov Araz Qəhrəman oğlu ------- 464, 496
Məmmədov Aytəkin İsrayıl oğlu -------- 333, 353
Məmmədov Çingiz İlham oğlu ---------- 463, 487
Məmmədov Elkiyar Abdulla oğlu ------- 521, 540
Məmmədov Elnur Xurşud oğlu----------- 639, 671
Məmmədov Elvin Etibar oğlu ------------ 638, 656
Məmmədov Elvin Mahmud oğlu -------- 638, 658
Məmmədov Elvin Tərlan oğlu ----------- 758, 792
Məmmədov Emin Fazil oğlu-------------- 639, 663
Məmmədov Emin Vətən oğlu ------------ 521, 546
Məmmədov Əli Abbas oğlu -------------- 758, 786
Məmmədov Əsgər Zaur oğlu -------------183, 231
Məmmədov Fikrət Elşad oğlu ------------400, 447
Məmmədov Fikrət Sulduz oğlu ---------------9, 57
Məmmədov İkram Ehtiram oğlu ---------398, 428
Məmmədov İlham Elxan oğlu ------------102, 152
Məmmədov İlkin Fərhad oğlu ------------183, 234
Məmmədov İsmayıl Fərhad oğlu ---------181, 217
Məmmədov İsmayıl Vahid oğlu ----------399, 433
Məmmədov Maqsud Vüqar oğlu --------------7, 37
Məmmədov Məcid Rafiq oğlu-----------------8, 47
Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu ---------397, 415
Məmmədov Natiq Sahib oğlu -------------523, 556
Məmmədov Ramin Aydın oğlu -----------695, 725
Məmmədov Rəhman Natiq oğlu --------- 101, 142
Məmmədov Rəşad Asif oğlu --------------260,296
Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu ------------698, 725
Məmmədov Ruslan Ramiz oğlu ----------398, 425
Məmmədov Səbuhi Şakir oğlu------------639, 671
Məmmədov Şahmar Ağasəf oğlu ---------463, 491
Məmmədov Ülvü Vüqar oğlu -------------465, 507
Məmmədov Vüsal Avtandil oğlu ---------397, 421
Məmmədov Xəqani Füzuli oğlu ----------183, 238

Məmmədzadə Əli Turan oğlu -------------101, 143
Məsimov Rauf Qafar oğlu -----------------464, 505
Mikayılov Nahid Soqat oğlu --------------262, 311
Mikayılov Şöhrət İkram oğlu -------------103, 155
Mikayılzadə Mikayıl Vidadi oğlu -------------7, 40
Mirişli Şəhriyar Bəxtiyar oğlu ------------180, 209
Mirzəyev Araz Namiq oğlu --------------------9, 54
Mirzəyev Məsud Fazil oğlu ---------------260, 297
Mirzəyev Şirin Vəli oğlu ---------------------- 7, 33
Mollaçiyev Əhməd Rəcəb oğlu -----------695, 721
Möhsümov Elmar Rövşən oğlu ---------- 757, 784
Mövlanov Elgün Tahir oğlu ---------------260, 293
Mövsümov Fərid Zakir oğlu ------------- 583, 613
Muradov Habil Tahir oğlu -----------------182, 221
Muradov Kənan Cavid oğlu -------------- 464, 496
Murtuzayev Toğrul Tahir oğlu ----------- 694, 720
Murtuzov Mehdi Muxtar oğlu ----------- 463, 489
Murtuzov Məhəmməd Ramazan oğlu ---400, 442
Musayev Alik Rafiq oğlu ----------------- 521, 539
Musayev Fəxrəddin Musa oğlu ---------- 462, 478
Musayev Niyaməddin Zirəddin oğlu ----181, 217
Musayev Rəşadət Vüqar oğlu -------------399, 440
Mustafalı Əlizamin Valeh oğlu ---------- 582, 602
Mustafayev Alı Mustafa oğlu ------------ 259, 284
Mustafayev Elnur Nəcəf oğlu -------------101, 136
Mustafayev Elvin Fəxrəddin oğlu --------182, 223
Mustafayev Elvin Fuad oğlu ------------- 521, 539
Mustafazadə Ceyhun Şükür oğlu ------------10, 66
Mütəllimov Qəzənfər Ədalət oğlu ----------10, 65
Mütəllimzadə Ağacavad Ələsgər oğlu -- 521, 545

N
Nadirli Ərtoğrul Hümbət oğlu ------------183, 238
Nadirli Nadir Arzu oğlu -------------------183, 230
Nadirov Elçin Nadir oğlu ----------------- 758, 786
Nadirov Samir Əli-Səttar oğlu ----------- 522, 548
Nağıyev Murad Mayıl oğlu ---------------100, 134
Nağıyev Şahlar Nüsrət oğlu -------------- 759, 802
879

Namazov Elcan Hidayət oğlu -------------397, 420
Namazov Mahmud Ələsgər oğlu ---------180, 208
Nəbiyev Yusif Elton oğlu ------------------335, 375
Nəcəfov Elmir Vidadi oğlu ----------------182, 228
Nəcəfov Fəxrəddin Vəliyəddin oğlu -----180, 207
Nəcəfov Şamil Rəfi oğlu ------------------100, 131
Nəcəfov Yunis İsa oğlu -------------------- 521, 536
Nəciyev Xalid Qabil oğlu ----------------- 462, 482
Nəhmətov Vüsal Üzeyir oğlu -------------638, 657
Nəsibov Elmar Şirzad oğlu ----------------583, 613
Nəsibov Mərifət Əhməd oğlu -------------333, 352
Nəsirov Xəqani Kamran oğlu -------------400, 444
Nəzərov Emin Zahir oğlu -----------------102, 148
Niftalızadə Niyamin Xalıq oğlu---------------8, 50
Niftəliyev Ceyhun Bahadur oğlu -------- 695, 722
Novruzlu Pərviz Qorxmaz oğlu-----------639, 666
Novruzlu Ümid Bahadur oğlu ------------398, 428
Novruzov Pərviz Natiq oğlu --------------100, 129
Novruzov Rəşad Elşad oğlu ---------------260, 293
Nurəliyev Elşən Rövşən oğlunun --------758, 793
Nuri Xəyal Şakir oğlu ----------------------101, 141
Nuriyev Əfqan Rövşən oğlu --------------261, 299
Nuriyev Hikmət Mübariz oğlu ------------100, 127
Nuriyev Saleh Səxavət oğlu -------------- 464, 500
Nurməmmədov Nurlan Niyazi oğlu -----335, 370

O
Ocaqverdiyev Sərxan Surxay oğlu ------ 462, 476
Orucov Elmir Elyar oğlu -----------------------7, 41
Orucov Xudayət Vilayət oğlu ------------ 582, 604
Osmanov Nizami Elşad oğlu --------------183, 237

P
Paşayev Cavid Vəlican oğlu -------------------7, 37
Paşayev Daşdəmir Əlizaman oğlu ----------10, 66
Paşayev Mahir Bəxtiyar oğlu ------------ 462, 481
Paxırov Elsevər Eyvaz oğlu -------------- 464, 501
Pənahov Bəhrəm Xıdır oğlu -------------- 462, 481
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Piriyev Raul Zabid oğlu -------------------398, 423

R
Ramaldanov Babək Meyvəddin oğlu-----521, 542
Ramazanov Rail Arif oğlu -----------------261, 302
Rəfiyev Seyfəl Musa oğlunun ------------759, 796
Rəhimli Elcan Ədalət oğlu --------------- 522, 554
Rəhimli Ömər Rəşad oğlu -----------------100, 127
Rəhimli Xəyal Rahil oğlu -----------------398, 429
Rəhimov Sadiq Nadir oğlu ----------------758, 790
Rəhimov Şamo Heydar oğlu ------------- 582, 606
Rəhimov Ülvi Rabil oğlu ----------------- 464, 498
Rəsulov Ağacan Əfsər oğlu -------------- 583, 608
Rəsulov Xəzər Mail oğlu ----------------- 638, 659
Rəşidov Ziyəddin Arzu oğlu ------------- 522, 555
Rufullayev Rasim Yadigar oğlu ---------- 523, 557
Rüstəmov Aydın Elxan oğlu -------------- 522, 549
Rüstəmov Əli Yağınəli oğlu -------------- 522, 546
Rüstəmov Emin Səid oğlu -----------------333, 355
Rüstəmov Pərviz Tufan oğlu ------------- 334, 359
Rüstəmov Üzeyir Əyyub oğlu ----------- 334, 365
Rzalı Əli Nuru oğlu ------------------------261, 305
Rzayev Bilal Novruz oğlu----------------------9, 52
Rzayev Əli Nəsib oğlu--------------------- 463, 487
Rzayev Hacırza Fikrət oğlu --------------------8, 43
Rzazadə Mirməhəmmədəli Tərlan oğlu- 463, 493
Rzazadə Murad Ağaməmməd oğlu ------ 463, 491

S
Sadıqlı Məmmədhəsən Meydan oğlu ----102, 150
Sadıqov Ruslan Amiraslan oğlu --------- 759, 802
Salahlı Elgiz Nurəddin oğlu -------------- 583, 609
Salamov Taleh Ədalət oğlu---------------------9, 52
Salayev Amid Yadulla oğlu ---------------101, 137
Salıyev Əfsan İlkin oğlu -------------------399, 441
Salmanov İsmayıl Rəhman oğlu ----------334, 366
Salmanov Sahil Vüqar oğlu ---------------181, 219

Sayadov Mehman Qəzənfər oğlu ---------694, 719
Senyuşkin Sergey Aleksandroviç ------- 582, 600
Sərxoşov Seymur Ramiz oğlu ---------------10, 67
Seyidov Məhərrəm Mirəziz oğlu -------- 582, 599
Seyidov Şahmar Fikrət oğlu --------------102, 149
Səfərov Cəlil Əziz oğlu ------------------------7, 34
Səfərov Coşqun Əhməd oğlu -------------333, 355
Səfərov Əfqan Nadir oğlu -----------------181, 215
Səfərov Hikmət İldırım oğlu ------------------7, 35
Səfərov Maarif Mikayıl oğlu--------------335, 370
Səfərov Məmmədağa Balakişi oğlu ------334, 360
Səfərov Nicat Vaqib oğlu ------------------334, 357
Səfərov Qəşəm Taməddin oğlu -----------695, 721
Səfərov Şahmar Nazim oğlu --------------582, 601
Səidov Ələddin Azər oğlu -----------------399, 437
Səlimzadə Kənan Məmiş oğlu-------------696, 731
Səmədli Sənan Fikrət oğlunun ------------759, 799
Səmədli Vüqar Vaqif oğlu -----------------102, 148
Səmədov Hüseyn Müşviq oğlu -----------523, 557
Səmədov Kamran Ceyhun oğlu ----------103, 158
Səmədov Mayis Şadıbəy oğlu ------------ 465, 508
Səmədov Nicat Şahin oğlunun ----------- 759, 800
Səmədov Samir Mətləb oğlu ------------------9, 53
Sultanov Səlim Sultan oğlu ---------------399, 435
Surxayev Yunis Rafik oğlu ---------------------9, 58
Süleymanlı Rəsul Kamil oğlu -----------------9, 56
Süleymanov Azər Haqverdi oğlu----------640, 673
Süleymanov Emin Bəhmən oğlu ---------464, 503
Süleymanov Fizuli Bahadur oğlu --------102, 149
Süleymanov İsmayıl Kamal oğlu ---------261, 308
Süleymanov Rauf Allahverdi oğlu -------335, 377
Süleymanov Səbuhi Ələkbər oğlu --------262, 308
Süleymanov Tamerlan Xankişi oğlu -----180, 208
Süleymanov Vasif Akif oğlu --------------102, 154
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Şahmarlı Elvin Malik oğlu ----------------101, 144
Şahverdiyev İsrafil Şahverdi oğlu ------- 397, 416
Şamoyev Firudin İsa oğlu -------------------99, 119
Şirəliyev İntiqam Bəxtiyar oğlu --------- 695, 722
Şirinov Elmar Cəbrayıl oğlu --------------181, 216
Şirinov Elvin Elsevən oğlu ----------------181, 219
Şirinov Vüsal Novruz oğlu ----------------183, 232
Şirvani Həsənağa Bəhruz oğlu -----------262, 310
Şıxaliyev Fariz Şahverdi oğlu ------------ 758, 790
Şıxəliyev Nurəddin Əfrəddin oğlu -------759, 799
Şıxızadə Tural Ətraf oğlu ------------------336, 379
Şükürlü Elvin Azad oğlu ------------------399, 432
Şükürov Anar Mehman oğlu ------------------9, 56
Şükürov Şahlar Əvəz oğlu ----------------333, 351

T
Tağıyev Allahverdi Əkbər oğlu -----------335, 373
Tağıyev Elnur Aydın oğlu -----------------398, 430
Tağıyev Elzamin Eyvaz oğlu ------------- 521, 544
Tağıyev Əli Aydın oğlu ------------------- 521, 541
Tağıyev İmdad Rövşən oğlu --------------262, 312
Tağıyev Ruslan Fuad oğlu -----------------403, 436
Tahirov Firdovsi Balaxan oğlu ------------180, 209
Tahirov Vüsal Mehdi oğlu -----------------333, 354
Talıbov Şirnalı Aqil oğlu ------------------ 583, 611
Talıbov Tahir İdris oğlu --------------------262, 315
Tapdıqov Azad Azər oğlu -----------------100, 128
Tarverdiyev Cabir Səmid oğlu ------------100, 133
Telmanlı Allahyar Elman oğlu ----------- 582, 601
Teymurov Rizvan Rəhman oğlu ----------265, 285
Teymurov Şaiq Vidadi oğlu -------------- 695, 723
Teymurzadə Nahid Üzeyir oğlu ----------399, 441
Təhməzov Pərvin İlqar oğlu -------------------9, 59
Təhməzov Rəşad Qərib oğlu-------------------8, 48
Təhməzov Rövşən Zahid oğlu ----------- 334, 364

Şabanov Fuad Rasim oğlu ---------------- 463, 489
Şahbazov Kənan Natiq oğlu -------------- 465, 506
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Üzeyirov Qoşqar Müşfiq oğlu ---------------10, 64

Zalov Fəqan Amil oğlu -------------------- 260, 289
Zamanov Sənan Qahir oğlu -------------- 522, 548
Zamanov Taleh Valeh oğlu ----------------260, 296
Zərbaliyev Ziyad Nəriman oğlu ----------335, 367
Zeynalov Azad Rafiq oğlu -----------------181, 211
Zeynalov Məhəmməd Bəxtiyar oğlu -----102, 152
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Zülfüqarzadə Fariz Fərhad oğlu --------- 695, 728
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Vəlizadə İbrahim Malik oğlu -------------260, 291
Verdiyev İsax Ədalətoviç ----------------- 583, 616

Y
Yaqublu Əliqismət Mükafat oğlu ---------261, 306
Yaqubov Yaqub İlham oğlu ---------------397, 420
Yoldaşov Alim Mirzə oğlu ----------------181, 218
Yunisov Ramil Qardaşxan oğlu -----------335, 374
Yusifli Özal İdris oğlu ----------------------638, 662
Yusifov Ağaəli Vaqif oğlu ---------------- 582, 606
Yusifov Əli Suləddin oğlu ---------------- 521, 545
Yusifov Hüseyn İsaq oğlu ---------------- 463, 492
Yusifov Taleh Valeh oğlu ------------------335, 371
Yusifov Yusif Oqtay oğlu ---------------------10, 70
Yusubov Orxan Allahverdi oğlu --------------9, 55
Yüzbaşıyev İsmayıl Fəzayıl oğlu---------260, 290
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Qarabağ Azərbaycandır!
1988-ci ilin fevral ayından 1993-cü ilə qədər
Ermənistanın Azərbaycan Respublikası ərazisinə
qarşı təcavüzünə, Azərbaycan torpaqlarının erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən işğalına başlanmışdır.
2020-ci il sentyabr ayının 27-də səhər saat 6:00
radələrində növbəti dəfə erməni siyasi hərbi rejimi
mövcud münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək əvəzinə,
özlərinin işğalçı mövqelərindən əl çəkməyərək cəb
həboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun
mövqelərini və yaşayış məntəqələrini iriçaplı silah
lar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından atəşə tutmuşdur. Bu, artıq 30 ilə yaxın
müddət ərzində səbrlə dözən və sülh tərəfdarı olan
Azərbaycanın səbr kasasını daşdırmış və Milli Ordumuzun əks-hücum əməliyyatı nəticəsində
Azərbaycanın uzun illər işğalda qalan torpaqları
azad edilmişdir.
Düşmən işğalından azad olunmuş şəhər, qəsəbə və
kəndlərimizin siyahısı:
27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun Qaraxan
bəyli, Qərvənd, Kənd Horadiz, Yuxarı Əbdürrəhmanlı
kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı, Nüz
gar kəndləri; Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində
yüksəkliklər;
3 oktyabrda Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış
kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı
Maralyan, Şəybəy, Quycaq kəndləri; Füzuli rayonunun
Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi;
4 oktyabrda Cəbrayıl şəhəri və rayonun Karxulu,
Şükürbəyli, Yuxarı Maralyan, Çərəkən, Daşkəsən, Ho
rovlu, Decal, Mahmudlu, Cəfərabad kəndləri;
5 oktyabrda Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıca
lı, Məzrə kəndləri;
9 oktyabrda Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və
Sur kəndi; Cəbrayıl rayonunun Qaracallı, Süleymanlı,
Əfəndilər və Qışlaq kəndləri; Füzuli rayonunun Yuxarı
Güzlək, Gorazıllı kəndləri; Tərtər rayonunun Çaylı kəndi;
14 oktyabrda Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbu
laq, Qarakollu kəndləri; Xocavənd rayonununBulutan,
Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağaser kəndləri;

15 oktyabrda Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü,
Edilli, Çiraquz kəndləri; Füzuli rayonunun Arış kəndi;
Cəbrayıl rayonunun Doşulu kəndi;
16 oktyabrda Xocavənd rayonunun Xırmancıq, Ağ
bulaq, Axullu kəndləri;
17 oktyabrda Füzuli rayonunun Qoçəhmədli, Çimən,
Cuvarlı, Pirəhmədli, Musabəyli, İşıqlı, Dədəli kəndləri
və Füzuli şəhəri düşmən işğalından azad edilmişdir.
18 oktyabrda Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan
bayrağı qaldırılmışdır.
19 oktyabrda Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı,
Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı,
Göyərçinveysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmədli,
Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri;
20 oktyabrda Zəngilan rayonunun Havalı, Zərnəli,
Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və
Zəngilan şəhəri; Füzuli rayonunun Dördçinar, Kürdlər,
Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarğabazar, Aşağı Veysəlli,
Yuxarı Aybasanlı kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Sa
farşa, Həsənqaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli,
Ağtəpə, Yarəhmədli kəndləri; Xocavənd rayonunun
Ağcakənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli (Noraşen),
Çinarlı (Vəng) kəndləri;
21 oktyabrda Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi,
Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Ha
callı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan,
Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri; Cəbrayıl ra
yonunun Balyand, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndləri;
Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli,
Zərgər kəndləri;
22 oktyabrda Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq,
Malatkeşin, Kənd Zəngilan, Genlik, Vəliqulubəyli,
Qaradərə, Çöpədərə, Tatar, Tiri, Əmirxanlı, Qarqulu,
Bartaz, Dəlləkli kəndləri və Ağbənd qəsəbəsi; Cəbrayıl
rayonunun Sirik, Şıxlar, Məstalıbəyli, Dərzili kəndləri;
Füzuli rayonunun Mollavəli, Yuxarı Rəfədinli, Aşağı
Rəfədinli kəndləri;
23 oktyabrda Xocavənd rayonunun Dolanlar və Bün
yadlı kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nü
süs, Xələfli, Minbaşılı və Veysəlli kəndləri; Zəngilan

885

rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndləri; Qubadlı
rayonunun Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı və Alaqur
şaq kəndləri;
25-26 oktyabrda Zəngilan rayonunun Birinci Alıbəyli,
İkinci Alıbəyli, Rəbənd, Yenikənd kəndləri; Cəbrayıl
rayonunun Qovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdlər,
Hovuslu, Çələbilər kəndləri; Qubadlı rayonunun Pa
dar, Əfəndilər, Yusifbəyli, Çaytumas, Xanlıq, Sarıya
taq, Mollabürhan kəndləri və Qubadlı şəhəri;
28 oktyabrda Zəngilan rayonunun Birinci Ağalı, İkin
ci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zərnəli kəndləri; Füzuli rayo
nunun Mandılı kəndi; Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi,
Xanağabulaq, Çullu, Quşçular, Qaraağac kəndləri; Qu
badlı rayonunun Qiyaslı, Əbilcə, Qılıcan kəndləri;
30 oktyabrda Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili,
Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı kəndləri; Zəngilan
rayonunun Aladin, Vejnəli kəndləri; Qubadlı rayonu
nun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri;
2 noyabrda Cəbrayıl rayonunun Çaprand, Hacı İsaq
lı, Qoşabulaq kəndləri; Zəngilan rayonunun Dərə
Gilətağ, Böyük Gilətağ kəndləri; Qubadlı rayonunun
İşıqlı, Muradxanlı, Milanlı kəndləri;
4 noyabrda Cəbrayıl rayonunun Mirək, Kavdar kənd
ləri; Zəngilan rayonunun Məşədiismayıllı, Şəfibəyli
kəndləri; Qubadlı rayonunun Başarat, Qarakişilər, Qa
racallı kəndləri;
7 noyabrda Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Yuxarı
Seyidəhmədli, Qorqan, Üçüncü Mahmudlu, Qacar, Di
vanalılar kəndləri; Cəbrayıl rayonunun Yuxarı Məzrə,
Yanarhac kəndləri; Qubadlı rayonunun Qəzyan, Ba
lasoltanlı, Mərdanlı kəndləri; Zəngilan rayonunun
Beşdəli kəndi; Xocalı rayonunun Qarabulaq, Moşx
maat kəndləri; Xocavənd rayonunun Ataqut, Tsakuri
kəndləri;
8 noyabrda ŞUŞA şəhəri işğaldan azad edilmişdir.
9 noyabrda Füzuli rayonunun Qobu Dilağarda, Yal
Pirəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid Mah
mudlu, Ələsgərli, Aşağı Güzdək, Qovşatlı, Mirzə
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camallı, Şəkərcik, Mərdinli, Şıxlı, Qaraməmmədli,
Dövlətyarlı, Hacılı, Hüseynbəyli, Saracıq kəndləri;
Xocalı rayonunun Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədətkənd,
Sığnaq, Şuşakənd, Muxtar, Daşaltı kəndləri; Xocavənd
rayonunun Susanlıq, Domi, Tuğ, Akaku, Azıx, Mets
Tağlar, Salakətin, Zoğalbulaq, Aragül, Tağavard,
Böyük Tağavard, Zərdanaşen, Şəhər kəndləri; Cəbrayıl
rayonunun Hüseynalılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qala
cıq, Mollahəsənli, Əsgərxanlı, Yuxarı Nüsüs, Aşıq
Məlikli, Niftalılar, Qərər, Çələbilər kəndləri; Qubadlı
rayonunun Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Qa
ramanlı, Xəndək, Həmzəli, Mahrızlı, Hal, Ballıqa
ya, Ulaşlı, Tinli, Xocahan, Boyunəkər, Qaraqoyunlu,
Çərəli kəndləri; Zəngilan rayonunun Keçikli, Ördəkli,
Sobu, Qaragöz, İsgəndərbəyli kəndləri, Bartaz
qəsəbəsi; Laçın rayonunun Güləbürd, Səfiyan, Türklər
kəndləri işğaldan azad edilmişdir.
10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ermənistan Respublikasının baş naziri və
Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatına əsasən
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında atəşin və bütün
hərbi əməliyyatların tam dayandırılması elan olun
muşdur. Bəyanata əsasən 2020-ci il noyabrın 15-dək
Kəlbəcər rayonu, noyabrın 20-dək Ağdam rayonu, de
kabrın 1-dək isə Laçın rayonu Azərbaycana qaytarılır.
20 noyabrda noyabrın 10-da imzalanmış üçtərəfli
bəyanata uyğun olaraq, Ağdam rayonu Azərbaycana
təhvil verilmiş, bununla da rayonun işğal edilmiş 73
faiz ərazisi azad olunmuşdur. Xatırladaq ki, Ağdam
işğal edilmiş rayonlarımızın arasında əhalinin sayına
görə ən böyük rayondur.
25 noyabrda üçtərəfli bəyanata əsasən, Kəlbəcər ra
yonu da Azərbaycana təhvil verilmişdir. Kəlbəcər ərazi
baxımından respublikamızın ən böyük rayonlarından
biridir.
1 dekabr 2020-ci ildə üçtərəfli bəyanata uyğun ola
raq, Ermənistan silahlı birləşmələri Laçın rayonundan
çıxmış, rayon Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təhvil
verilmişdir.
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