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Hәmidov Şükür 1975-ci il aprelin 1-dә Qubadlı rayonunun 
Armudluq kәndindә doğulmuşdur. 1982-ci ildә Şükür 
Başarat kәnd orta mәktәbindә dәrsә başlayıb. 1990-cı ildә 
8-ci sinfi qurtarıb vә hәmin ildә Cәmşid Naxçıvanski adına 
Hәrbi mәktәbә daxil olmuş, mәktәbi 1993-cü ildә 
bitirmişdir. Hәmin il Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlәr 
Mәktәbinә daxil olmuş vә 1995-ci ildә motoatıcı ixtisası 
üzrә bitirmişdir. Mәktәbi bitirәrkәn ona “kiçik leytenant” 
hәrbi rütbәsi verilmişdir. Bundan sonra onun tәyinatı 
Naxçıvan Muxtar Respublikasına verilir vә orada tağım 
komandiri, sonra batalyon komandiri tәyin edilir. Tәhsilini 
artırmaq üçün Hәrbi Akademiyaya imtahan verir vә qәbul 
edilir. Akademiyanı bitirdikdәn sonra Cәlilabad rayonunun 
Göytәpә kәndindә işlәmәyә başlayır. Ona 20.06.1997-ci 
ildә “leytenant”, 30.06.1999-cu ildә “baş leytenant”, 

30.06.2002-ci ildә “kapitan”, 30.06.2005-ci ildә “mayor”, 30.06.2010-cu ildә “polkovnik-
leytenant” hәrbi rütbәlәri verilmişdir. Eyni zamanda Şükür Hәmidov 26 iyun 2005-ci il tarixli 
әmrlә “Qüsursuz xidmәtә görә III dәrәcәli” medal, 25 iyun 2010-cu ildә “Qüsursuz xidmәtә görә 
II dәrәcәli” medal, 22 iyun 2012-ci ildә “Hәrbi xidmәtdә fәrqlәndiyinә görә III dәrәcәli” medal, 
26 iyun 2015-ci ildә isә “Qüsursuz xidmәtә görә I dәrәcәli” medal ilә tәltif edilmişdir. 2016-cı 
ildә Aprel döyüşlәri zamanı Lәlәtәpә yüksәkliyinin azad edilmәsindә xüsusi şücaәt vә 
qәhrәmanlıq göstәrmişdir. 4 gün davam edәn döyüş Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin qәlәbәsi ilә 
nәticәlәnmişdir. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2016-cı il tarixli 1966 nömrәli 
Sәrәncamı ilә Hәmidov Şükür Nәriman oğlu “Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı” adına layiq 
görülmüşdür. 10 may 2016-cı il tarixindә müdafiә naziri general-polkovnik Zakir Hәsәnov 
cәbhәboyu zonada yerlәşәn hәrbi hissәlәrdә olub vә Şükür Hәmidovla görüşüb. Aprel ayının 
әvvәlindә Lәlәtәpә yüksәkliyinin azad edilmәsi әmәliyyatı zamanı göstәrdiyi şücaәtә görә 
polkovnik-leytenant Şükür Hәmidova müdafiә nazirinin әmri ilә vaxtından әvvәl polkovnik 
hәrbi rütbәsi tәqdim olunub. Polkovnik Şükür Hәmidov Beylәqan rayonunda “N” saylı hәrbi 
hissәdә korpus komandirinin müavini işlәyib. II Qarabağ müharibәsi zamanı Şükür Hәmidov 
döyüşlәr başladığı andan etibarәn ön xәtdә olmuş vә 23 oktyabr 2020-ci ildә doğma rayonu olan 
Qubadlı uğrunda gedәn döyüşlәr zamanı şücaәt göstәrәrәk şәhid olmuşdur. Milli Qәhrәman II 
Fәxri Xiyabanda dәfn olunmuşdur. Ailәli idi. 2 övladı yadigar qalıb. 


