
         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

1 
 

QULİYEV SAMİD QƏNBƏR OĞLU 

YAQUBOV İLKİN RƏFAİL OĞLU 

 

 

RUHUMUZUN 

 QİDALANDIĞI MƏKAN 

LƏJ 
I hissə 

 
 
 
 

BAKI-2019 

 

 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

2 
 

Elmi redaktor: Şərifov Kamandar 
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu Ərəb 

əlyazmalarının tədqiqatı şöbəsinin müdiri,  filologiya elmləri 
doktoru, professor 

Elmi məsləhətçi:  Həmidov İmamverdi  
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Qədim 

dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri 
doktoru, professor 

Redaktor:Fərzullayev Mehman 
Azərbaycan Mətbuat Şurasının Ahıl Jurnalistlər Məclisinin 

üzvü, tanınmış jurnalist 
 
 
QULİYEV SAMİD QƏNBƏR oğlu,YAQUBOV İLKİN RƏFAİL 

oğlu,Ruhumuzun qidalandığı məkan-Ləj. “3 saylı Bakı 
Mətbəəsi” ASC. Bakı 2019. Səh.164 

 
Kitabda  Lənkəran rayonunun Ləj kəndinin tarixi, iqtisadi, 

mədəni və sosial həyatı, məişət şəraiti və müxtəlif illərdə baş 
verən hadisələr qeyd olunmuşdur. 

Kitabda, həmçinin, Ləj kəndində göz açıb, torpağa bağlı 
olan insanlar, mütəxəssislər, elm adamları, müxtəlif sənət və 
peşə sahibləri haqqında məlumat verilmişdir.  

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.                            
 

030

02052019
 qrifli nəşr 

 
© QULİYEV SAMİD QƏNBƏR oğlu  

©YAQUBOV İLKİN RƏFAİL oğlu 

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


         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

3 
 

 
REDAKTORDAN 

 
Əlli illik mətbəə-nəşriyyat və jurnalistika ilə məşğul 

olduğum dövr ərzində minlərlə kitabın yığımı, çapı, nəşri, 
redaktə, tərtib və tərtibatında iştirak etmiş və “redaktordan” 
və “söz ardı” yazmışam.Bu kitabların bir çoxunda oxşarlıqlar 
olsa da bir-birindən fərqləniblər. Bəzi kitablar tam yeni 
yönümlü olub digərlərini təkrarlamayıb. 

 Bu gün S.Quliyevin İ.Yaqubovla tarixi çox da qədim 
olmayan doğma kəndləri, mənim tanıdığım Ləjhaqqına “Ru-
humuzun qidalandığı məkan-Ləj” adlandırdıqları kitab 
digərlərindən bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

Belə ki, bu, tədqiqat işi-toplu Ləj haqqında, demək olar ki, 
kitab halında olan ilk yazı nümunəsidir. Bu vaxta kimi kənd 
haqqında heç yerdə ətraflı məlumat verilməmişdir.Kitabda bu 
kəndə gələn ilk sakinlər, onların haradan gəlməsi haqqında 
məlumat verilmişdir.Kəndin hansı coğrafi məkanda 
yerləşməsi, iqlimi, təbiəti, insanları, ayrı-ayrı sənət adamları, 
ziyalıları, hərbçiləri, şəhid və qəhrəmanları və s. haqqında, 
məlumatlar burada öz əksini tapmışdır. İnsanların müsbət 
xarakterləri, xeyirxahlıqları, vətənpərvərlik və dinə imanlı 
olmalarıbarədə verilən ştrixlər tərbiyəvi olmaqla gənc nəsli 
doğru yola yönəldəcəkdir. 

Kitabda bir xarakterik cəhət də çox önəmlidir ki, 
müəlliflər oxucuların irad və təkliflərini gözləməklə kitabın 
sonrakı nəşrini davam etmək niyyətindədirlər. 

Uğur olsun deyirəm. 
 

Hacı Mehman Fərzullayev 
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ÖN SÖZ 

 
Adətən, kitab oxucu tərəfindən məzmun və mahiyyətinə 

görə qiymətləndirilir. Nəsr və ya nəzmlə qələmə alınmasın-
dan asılı olmayaraq əsər kitabsevərlərin zövqunə uyğun 
gəldikdə isə daha oxunaqlı olur. Lakin elə kitablar da var ki, 
onlar zövqə görə deyil, ana yurda olan sevgiyə, onun tarixi və 
insanları haqqında verdiyi məlumatların zənginliyinə görə 
alınır, oxunur və bəlli bir kütlənin sevimli kitabına çevrilir. Bu 
baxımdan, Samid Quliyevin və İlkin Yaqubovun həmmüəllifi 
olduğu “Ruhumuzun qidalandığı məkan-Ləj” adlı kitab mənim 
üçün doğma olan, böyüyüb boya-başa çatdığım Lənkəran 
rayonunun Ləj kəndinin yaranmasından, tarixindən, orada 
dünyaya göz açan, yaşayan və dünyasını dəyişən, eləcə də 
respublikanın ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında fəaliyyət 
göstərən insanlardan bəhs edir. 

Kitabın adında da uğurlu və məntiqi seçim var. Çünki 
insan harada və hansı şəraitdə yaşayırsa-yaşasın öz yurduna, 
doğulduğu kəndinə gələndə daha rahat olur, asudə nəfəs alır 
və həyatdan daha çox zövq alır. Deməli, insanın ruhu 
doğulduğu yerdə dincəlir və ana yurdundan qidalanır. 

Qeyd etməliyəm ki, əsər əhatəli şəkildə yazılmışdır. Giriş 
hissədə qədim və zəngin tarixə malik vətənimiz Azərbaycan 
haqqında qısa, lakin dolğun məlumatlar verilmiş, ölkəmizin 
coğrafi mövqeyi, əhalisinin say tərkibi, sərhədləri və xəritəsi 
göstərilmişdir.  

Həmçinin, kitabda vətənimizin dilbər guşəsi olan 
Lənkəranın yaranma tarixindən bu günədək olan dövr, bu 
dövr ərzində baş vermiş hadisələr tarixi və elmi araşdırmalar 
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əsasında təhlil edilmişdir. Müəlliflər oxucunu çox yormamaq 
üçün əsərə mahiyyət etibarilə əhəmiyyətli olan məlumatlar 
daxil etmişlər. Kitabda Lənkəran rayonunun xəritəsinin, 93 
kənd və qəsəbəsinin siyahısının göstərilməsi onun Azər-
baycanın bu qədim, gəzməli və görməli diyarına üz tutan 
turistlər və qonaqlar üçün də əlverişli məlumat mənbəyi 
olacağından xəbər verir.  

Bundan əlavə, əsərdə Lənkəran haqqında verilmiş məlu-
matları oxuyanlar bu rayon haqqında tarixi biliyə malik ola 
bilərlər. 

Kitabın ana xəttini Ləj kəndi təşkil edir. Əsərdə bu kəndin 
yaranma tarixi, ərazisi, torpağı, hazırkı dövrünü əks etdirən 
xəritəsi, əhalisinin artım sayı və kənd təsərrüfatı sahəsindəki 
məşğuliyyəti barədə geniş və əsaslı məlumatlar verilmişdir. 
Təbii ki, bir kitabda kəndin bütün sakinləri haqqında yazmaq 
o qədər də mümkün deyildir. Bu səbəbdən müəlliflər, ilk 
növbədə, Ləjə ilk köç edib burada məskunlaşan tayfalar 
barəsində, o cümlədən kəndin hərtərəfli inkişafında xüsusi 
xidmətləri və ağsaqqallığı ilə seçilən, eləcə də ictimai-siyasi 
fəaliyyətinə görə tanınan insanları və ziyalıları haqqında 
məlumatlar vermişlər. 

Əsərdə şəxslər haqqında məlumat yazılarkən onların 
doğum tarixi, təhsili, əmək fəaliyyəti, dövlət və vətən 
qarşısındakı xidməti, qazandığı uğurlar, ictimai-siyasi və 
yaradıcılıq fəaliyyəti dəqiq araşdırılmışdır. 

Vurğulamalıyam ki, bu cur kitabları yazmaq üçün 
müəllifin təhsilinin önəm kəsb etməsi ilə yanaşı, onun güclü 
hafizəyə və tarixi biliyə malik olması, yaşadığı yerin sayılıb-
seçilən ziyalısına çevrilməsi və hamı tərəfindən qəbul 
edilməsi də əsas şərtdir. Samid Quliyevin Azərbaycan Milli 
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Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun doktorantı olması və Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsi Fətva və Moizə şöbəsinin imamı kimi fəaliyyət 
göstərməsi, eləcə də  bundan əvvəl yazılmış “Azərbaycanda 
Multikulturalizm və onun Lənkəran qaynaqları” adlı kitabın 
həmmüəllifi olması, bu kitabın elmi və tarixi əsaslarına 
zəmanətdir. Bu baxımdan, mən də müəlliflərin bilik və 
bacarıqlarına böyük dəyər verdim, yazdıqları əsəri maraqla 
oxudum və bundan xeyli məmnun oldum.  

Bildirmək istərdim ki, əsrarəngiz gözəlliyə malik Ləj 
kəndindən olanların və orada yaşayanların bəzisi, bəlkə də, 
“Ruhumuzun qidalandığı məkan-Ləj” adlı kitabda yazılanların 
bir qismindən müəyyən qədər məlumatlıdır. Lakin həmin 
şəxs bu əsəri oxumaqla doğma yurdu haqqında daha çox, həm 
də tam və dolğun məlumatlar əldə edə bilər.  

Düşünürəm ki, bu əsər hər bir Ləj sakininin stolüstü 
kitabı olacaq, Ləjin tarixi ilə maraqlananların, ümumiyyətlə 
tarix elminə maraq göstərənlərin istinad edəcəyi mənbəyə 
çevriləcəkdir.  

“Ruhumuzun qidalandığı məkan-Ləj” adlı maraqlı əsər 
yazdıqlarına, bu işdə göstərdikləri səyə, çəkdikləri əziyyətə 
görə müəlliflərə təşəkkur edir və yeni-yeni yaradıcılıq 
uğurları diləyirəm. 

 
Etibar Vəliyev 

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər 
Birliklərinin üzvü, Prezident mükafatçısı 

 
21.03.2019 
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GİRİŞ 

 
Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın şərqində, 

Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Paytaxtı Bakı 
şəhəridir. Hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 10,000000 
nəfərdir (2019). Əhalinin ümumi sayının 52,9 faizi şəhər, 47,1 
faizi kənd sakinlərinin, 49,9 faizi kişilərin, 50,1 faizi isə 

qadınların payına düşür. 
Ölkə əhalisinin 4,6 faizi Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında, 22,8 faizi 
Bakı şəhərində, 20,3 faizi Aran, 12,9 
faizi Gəncə-Qazax, 9,4 faizi Lənkəran, 
30,0 faizi isə digər iqtisadi rayon-
larında yaşayıb. 

Bir kvadrat kilometrə düşən əha-
linin sayı Bakı şəhərində 1057, Lənkəran iqtisadi rayonunda 
153, Abşeron iqtisadi rayonunda 152 nəfər təşkil edir ki, bu 
da ölkə üzrə orta göstəricidən (114) yüksəkdir. Ölkəmizdə 
bir-birindən fərqli əsrarəngiz flora və fauna-zəngin təbiət öz 
gözəlliyi ilə seçilir. Şimaldan - Baş Qafqaz dağları, qərbdən - 
Göyçə gölü hövzəsi də daxil olmaqla Alagöz dağ silsiləsi və 
Şərqi Anadolu, şərqdən - Xəzər dənizi, cənubdan isə 
Sultaniyyə-Zəncan-Həmədan hüdudları ilə əhatə olunan tarixi 
Azərbaycan torpaqları müasir sivilizasiyanın inkişafa 
başladığı ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. 
Azərbaycan xalqı bu ərazidə - tarixi Azərbaycan torpaqlarında 
zəngin və özünəməxsus bir mədəniyyət, o cümlədən 
dövlətçilik ənənələri yaratmışdır. 
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Azərbaycan ərazisində hələ Paleolit dövründən etibarən 
məskunlaşma olmuşdur(Azıx mağarasından tapılmış 
Azıxantrop və Qobustan petroqlifləri). E.ə. IV əsrdən 705-ci 
ilə qədər Azərbaycan ərazisində Qafqaz Albaniyası çarlığı 
mövcud idi. Regionun cənub-şərq hissəsi isə Atropatenanın 
tərkibində idi. VIII əsrdə Albaniya və Atropatena Ərəb 
Xilafətinin tərkibinə daxil olmaqla islam mədəniyyəti ilə 
qovuşur. Ərəb Xilafətinin zəifləməsindən sonra Azərbaycanda 
bir sıra feodal dövlətlər meydana gəlir (Şirvanşahlar, 
Salarilər, Sacilər, Şəddadilər və Rəvvadilər). 

Azərbaycanda 2 milyon il əvvəlki insan sivilizasiyasının 
izləri aşkar edilib. Aşel dövründən olan, Azıxantrop kimi 
tanınan insan çənəsi Azərbaycan ərazisində erkən insan 
məskunlaşmasının olduğunu deməyə əsas verir. Məhz bu 
tapıntı Azərbaycanı Avropada erkən insanın yaşayış 
xəritəsinə daxil etmişdir. 

Azərbaycanda dövlətçilik tarixinin beş min illik yaşı var. 
Bu ərazidə ilk dövlətlər bizim eradan əvvəl 4-3-cü minillik-
lərdə yaranıb. Azərbaycan qədim mədəniyyət ölkəsidir. 
Qədim daş kitabələr, əlyazmalar, əsrlərin dərinliklərindən 
yadigar qalan xalça naxışları bizə çox şeylərdən xəbər verir. 
Azərbaycanı tanımaq, onun haqqında həqiqəti bilmək üçün 
bu torpağa gəlmək, onu qarış-qarış gəzmək, onunla və xalqı 
ilə yaxından tanış olmaq gərəkdir. 

Azərbaycan coğrafi addır. Azərbaycan adı bu ərazidə 
eradan çox-çox əvvəl yaşayan əhalinin əksəriyyətinin 
atəşpərəst olması ilə bağlıdır. Azərbaycan sözünün topono-
miyası haqqında alimlərin fərqli fikirləri mövcuddur. Belə ki, 
bəzi alimlər iddia edir ki, “Azər”-od, atəş deməkdir. Əbədi 
yanar od qədim zamanlardan paytaxt Bakının yerləşdiyi 
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Abşeron yarımadasının simvolu hesab olunub. Çünki bu 
ərazidə təbii olaraq yanan məşəllər var. Təbiətdəki bu 
möcüzələrdən biri də Abşeron yarımadasında Məhəmmədi 
kəndindəki “Yanar dağ”dır. Suraxanıda isə heç vaxt sönməyən 
odun üzərində “Atəşgah” adlı qədim abidə var. Bu fenomen 
Azərbaycanın dünyada “Odlar Yurdu” kimi tanınmasına səbəb 
olub. 

Digər tərəfdən, Azərbaycan ərazisində qədim zamanlar-
dan yaşayan türksoylu “Azər” tayfalarının adından götürül-
müşdür. “Azər” – “az” və “ər” tərkibindən ibarətdir.Türk 
dillərində “az”ın yaxşı niyyət, uğurlu tale kimi anlamları var. 
“Azər”-yəni “ər kişi”, “ər oğlu”, “od qoruyan” deməkdir. De-
məli  “Azərbaycan” bu ərazidə yaşayan qədim türkdilli 
qəbilənin adından əmələ gəlib. 

Bəzi mənbələrə görə, “Azərbaycan” toponimi fars dilində, 
Atropatena adlı qədim dövlətin adı olan Aturpatakandan 
(Āturpātakān) əmələ gəlmişdir. Orta əsr ərəb coğrafiyaşü-
nasları ekzonimi fərqli şəkildə, şəxs adı Adarbadordan xalq 
etimologiyasının nəticəsi kimi əmələ gəlmiş olaraq şərh 
ediblər. XIX əsr Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu ağa 
Bakıxanov Azərbaycan sözünün yaranmasını Xürrəmilər 
hərəkatının məşhur sərkərdəsi Babək ilə əlaqələndirir (Azər-
Babəcan). 

Qədim və zəngin tarixə malik olan ölkəmizin hər bölgəsi 
öz gözəlliyi ilə seçilir. Azərbaycanın ən gözəl, dilbər 
guşələrindən biri olan Lənkəran bölgəsinin də tarixi çox 
qədimdir. Lənkəran bölgəsi ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif 
Azərbaycan dövlətlərinin – Manna, Atropatena, Sacilər, 
Salarilər, Atabəylər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvilərin 
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tərkibində olmuşdur. Lənkəran adına ilk dəfə orta əsr 
mənbələrində təsadüf olunmuşdur.  

Burada yaşayan tayfalar maldarlıq, əkinçilik və 
balıqçılıqla məşğul olmuş, arxeoloji qazıntılar zamanı bir sıra 
əkinçilik alətləriylə yanaşı, balıqtutma ləvazimatları da aşkar 
edilmişdir. Tunc dövründən Dəmir dövrünə kimi Talış 
zonasının sakinləri dağlıq və dağətəyi yerlərdə, dəniz və çay 
kənarında yaşamağa  üstünlük vermişlər. 

Daha çox dənizə yaxın olan ərazilərdə (Lənkəran, Astara 
və Masallının bir sıra kəndlərində) balıq və düyü 
yeməklərindən, dağlıq və dağətəyi zonada buğda çörəyindən, 
ətdən istifadə etmişlər. Azərbaycan mətbəxinin ən ləziz 
yeməklərindən olan Ləvəngi yeməyi də, qədim dövrün 
yadigarı, bu ərazilərdə oturaq həyat keçirən kadusilərin 
yadigarıdır.Lənkəran şəhərinin inşası bu günə qədər 
dəqiqləşdirilməmiş, kifayət qədər tədqiqatlar aparılmadığına 
görə şəhərin yaranma tarixi haqqında yekun söz deməyi 
çətinləşdirmişdir. Tarixçilər tərəfindən göstərilən Lənkəran 
şəhərinin yaşını Çepmenin (1568-69) xatirələrinə əsasən 
qiymətləndirmək düzgün deyildir. 

Lənkəran xanlıqlar dövründə daha çox inkişaf etmiş, 
mərkəz şəhərə çevrilmişdir. Belə ki, 1747-ci ildə may ayının 
9-da Nadir şah öldürüldükdən sonra Azərbaycanda xanlıqlar 
yaranmağa başladı. Bu dövrdə yaranan xanlıqlardan biri də 
Talış xanlığı idi. Xanlığın ərazisi, demək olar ki, Azərbaycan 
Respublikasının indiki Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, 
Masallı rayonlarının ərazilərini və indiki İranın Gilan 
ostanının Astara və Həştpər (hazırda Taleş adlanır) 
bölgələrini əhatə edirdi. 
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Sərhədləri təxminən şimaldan Bolqarçayın, şərqdən Kür 
çayının mənsəbinədək Xəzər dənizinə, cənubdan və qərbdən 
İran sərhədlərinə qədər bir ərazini əhatə edirdi. Belə ki, Talış 
xanlığı şimal-şərqdə Quba xanlığına tabe olan Salyan 
sultanlığı ilə, şimalda ərazisi sonradan Şamaxı xanlığı ilə 
Qarabağ xanlığı arasında bölüşdürülmüş Cavad xanlığı ilə, 
şimal-qərbdə Qaradağ xanlığı ilə, qərbdə Ərdəbil xanlığı ilə, 
cənubda isə Gilan xanlığı ilə həmsərhəd idi. 

Talış xanlığının mərkəzi əvvəlcə Qızılağac kəndi, sonra 
Astara, sonda isə Lənkəran şəhəri olmuşdur. 

Xanlıqlar parçalandıqdan sonra Lənkəran qəzası I Niko-
layın dövründə (1825-1855) həyata keçirilmiş 1840-cı il 10 
aprel qanunu ilə Talış əyalətinin əsasında yaradılmışdı. 
Lənkəran qəzası 1841-46-cı illərdə Kaspi vilayətinin tərkibinə 
daxil idi. 1846-cı il 14 dekabr tarixli fərmanla Şamaxı 
quberniyası təşkil edildikdə, onun tərkibinə qatılmışdı (1859-
cu il Şamaxı zəlzələsindən sonra mərkəzi Bakıya köçürül-
düyündən Bakı quberniyası adlandırılmışdı). Qəzanın mər-
kəzi Lənkəran Şəhəri idi. Qəza Səbican, Lənkəran, Ərkivan 
məntəqələrindən və Muğan pristavlığından ibarət idi. Burada 
qəza idarəçi sistemi fəaliyyət göstərirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin zamanında  1919-cu 
ilin avqustunda kifayət qədər formalaşmış hərbi hissələr 
bölgənin Azərbaycan hökumətinə tabe olmayan qüvvələrdən 
təmizlənməsi üzrə ilk irimiqyaslı döyüş tapşırığının yerinə 
yetirilməsində iştirak ediblər. Bu barədə Hərbi Nazirlik 
Azərbaycan hökumətindən hələ 1919-cu il iyulun 
əvvəllərində göstəriş almışdı. Həmin vaxt bölgədə nəzarət 
bolşevik qüvvələrinin əlində idi. Lakin onların elan etdikləri 
“Muğan Sovet Respublikasının” ömrü uzun olmadı. 
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Ağqvardiyaçı rus zabitlərinin rəhbərliyi altında olan qüvvələr 
iyulun 24-25-də Lənkəranın mühüm obyektlərini yenidən 
nəzarət altına aldılar. İyulun 26-da Prişibdə (indiki 
Göytəpə)özlərinin qurultayını çağıran ağqvardiyaçılar 
bölgədə öz hakimiyyətlərini bərpa etdiklərini bildirdilər. Bu 
qüvvələri bölgədən sıxışdırıb çıxarmaq və səlahiyyətlərini 
bərqərar etmək üçün Lənkəran dəstəsi yaradıldı. 

1919-cu il avqustun əvvəllərində Lənkəran dəstəsi artıq 
formalaşdırılmış və hərəkət üçün müəyyən hazırlıq 
görülmüşdü. Bununla bağlı avqustun 4-də hərbi nazir 
müvafiq əmr imzaladı. Həmin əmrlə dəstənin komandanlığı 
Ümumi Qərargahın rəisi, general-mayor Həbib bəy Səlimova 
həvalə olundu və ona Hacıqabul, Salyan, Pokrovsk,Prişib və 
Lənkəran marşrutu ilə Lənkəran qəzasına hərəkət etmək və 
orada qayda-qanunu bərqərar etmək tapşırılmışdı. 

Dəstənin tərkibinə 5-ci Bakı piyada alayı, 3-cü Şəki süvari 
alayı, 2-ci yüngül topçu, 6-cı dağ topçu və əlahiddə haubitsa 
batareyaları, istehkam və zirehli maşınlar taqımları daxil idi. 

Hacıqabulda toplaşan Lənkəran dəstəsi avqustun 13-də 
Lənkərana doğru hərəkətə başladı. Dəstənin qarşısına qısa 
müddətdə bölgədəki silahlı qüvvələri tərksilah etmək vəzifəsi 
qoyulmuşdu. Dəstənin qətiyyətli və çevik fəaliyyəti ilə 
sentyabrın 3-də bu vəzifə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi və 
bölgədəki rus qüvvələri tərksilah edildi. Hərbi nazir 
S.Mehmandarov Lənkəran dəstəsinin fəaliyyətinin nəticələri 
ilə bağlı 1919-cu il 19 sentyabr tarixli 420 saylı əmr imzaladı. 
Əmrin ikinci bəndində deyilirdi: “Lənkəran şəhərinin 
tutulması, həmin rayonda qayda-qanunun bərpa edilməsi və 
Azərbaycan hökumətinin təsdiq edilməsi üçün mənim tərə-
fimdən Lənkərana Ümumi Qərargah rəisi, general-mayor 
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Səlimovun komandanlığı altında üç qoşun növündən ibarət 
xüsusi dəstə təchiz edilib göndərilmişdi”. 

Tərksilah zamanı əhalidən və Muğan qüvvələrindən 22 
top alındı. Həmin topların 20-si tam işlək, 2-si sökülmüş 
vəziyyətdə idi. Bundan başqa, 25 ədəd tam işlək pulemyot və 
7 ədəd işləməyən pulemyot toplanmışdı. 

Lənkəran sözünün mənşəyinə gəlincə, bu sözün mən-
bələrdə talış və farscadan alınması göstərilmişdir. Lənkəran 
toponimi talışca “leynə” (lenə)-qamış, “kon” (kəon)-evlər, fars 
dilində isə “lənq”- ləngimək, “kəran”-yer (məskən) kimi 
göstərilsə də, tədqiqatçılar bu sözü “lövbərsalanlar”, “ləmkon” 
(ləmli evlər), “Lanqon” (iki çolaq), “Lonəkə” (yuva evlər) kimi 
də izah etmişlər. 

Lənkəran inzibati ərazi vahidi kimi 8 avqust 1930-cu ildə 
yaradılmışdır. Rayonun ərazisi 1539 km2-dir. Bakıdan rayon 
mərkəzinədək olan məsafə 268 km-dir. Hazırda Lənkəran 
şəhərində 87799 nəfər yaşayır. Rayonun ümumi əhalisi 225 
min 209 nəfərdir. (2017) 

Lənkəran rayonunun 93 yaşayış məntəqəsi var. 
Bunlardan 2-si şəhər, 7-si qəsəbə və 84-ü kənd statusuna 
malikdir. Rayonun kənd və qəsəbələri arasında əhalisinin 
sayına görə ən böyüyü Boladi (9481 nəfər; 2017), ən kiçiyi isə 
Rəzvan (12 nəfər; 2017) kəndləridir. Ərazisinə görə  də ən 
böyüyü Boladi (1500 hektar), ən kiçiyi isə Səbir (28 hektar) 
kəndləridir. 
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Lənkəran rayonunun yaşayış məntəqələri 
aşağıdakıkimidir: 

 

1. Aşağı Nüvədi 

2. Alazəpin  

3. Aşağı Apu 

4. Bala Şürük  

5. Balıqçılar  

6. Bəliton 

7. Bəlləbur 

8. Biləsər 

9. Boladi 

10. Bürcəli  

11. Cil  

12. Darquba  

13. Daşdalıqjar  

14. Daştatük 

15. Digah 

16. Diryan  

17. Əşlə  

18. Gəgiran 

19. Gərmətük 

20. Girdəni  

21. Göyşaban  

22. Günəhir  

23. Haftaruon 

24. Haftoni 

25. Havzava 

26. Hirkan 

27. Horavenç 

28. Xanbulan 

29. Xanlıqlı 

30. Xarxatan 

31. Xolmili 

32. İstisu 

33. Jidi 

34. Kənarmeşə  

35. Kərgəlan 

36. Kosalar  

37. Köhnə Gəgir  

38. Küvənil 

39. Qodəsə 

40. Qumbaşı 

41. Qurumba  

42. Ləj 

43. Lənkəran şəhəri 

44. Liman 
45. Lüvəsər  
46. Mamusta 
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47. Mikolan 
48. Moğonojoba  
49. Mollakənd 
50. Moloja  
51. Narbağı  
52. Nərimanabad 
53. Osakücə 
54. Pambəyi  
55. Parakənd  
56. Rəzvan  
57. Rvo 
58. Seliqavol 
59. Separadi  
60. Seydəkəran 
61. Səbir 
62. Səpnəkəran  
63. Sərinbulaq 
64. Sinovli  
65. Siyablı  
66. Siyavar  
67. Sütəmurdov  
68. Şağlaküçə 
69. Şağlaser 
70. Şıxakəran  

71. Şiləvar  
72. Şilim  
73. Şirinsu  
74. Şivlik  
75. Şovu  
76. Şürük  
77. Talışlı  
78. Tatoba  
79. Təngivan  
80. Tuado 
81. Tükəvilə  
82. Türkəkəran  
83. Türkəncil  
84. Tütəpeştə  
85. Ürgə  
86. Vel  
87. Velədi  
88. Vilvan 
89. Viravul  
90. Vıy 
91. Viyən 
92. Yuxarı Nüvədi 
93. Zövlə  
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Lənkəran rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə 
qismən dəyişikliklər edilməsi haqqında 

 
 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 
 

 ... 
 
 
2. Ləj kəndi Haftoni qəsəbə inzibati ərazi dairəsi 

tərkibindən ayrılaraq, həmin kənd mərkəz olmaqla Ləj kənd 
inzibati ərazi dairəsi yaradılsın və Azərbaycan 
Respublikasının ərazi vahidlərinin Dövlət reyestrinə daxil 
edilsin. 

...    
  
 
 
    İlham ƏLİYEV, 
            Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
          Bakı şəhəri, 25 oktyabr 2011-ci il 
            № 222-IVQ 
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LƏJ KƏNDİ 
 

Ləj kəndi Azərbaycan Respublikasının Lənkəran 
şəhərindən 15 km qərbdə, dağətəyi ərazidə yerləşir. Kəndin 
ərazisi 342 hektardır. 214 hektarı əkinə yararlıdır. 48 hektar 
ərazi həyətyanı torpaq sahəsidir. Kənddə 435 ailə 
təsərrüfatında əhalinin sayı 1935(987 kişi, 948 qadın) 
nəfərdir (2017).2017-ci ildə 18 uşaq dünyaya gəlmiş, 1 
nəfərdünyasını dəyişmişdir. 

Ləj kəndinin son 40 ildə əhalisinin artım statistikası: 
1989-cu il—1612 
1999-cu il—1744 
2009-cu il—1836 
2019-cu il—1965 
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KƏNDİN COĞRAFİ MÖVQEYİ 
 

İqlimi: - Yayı isti quraq, qışı mülayimdir. Son illərdə iqlim 
dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq yayda bəzən temperatur       
+400 – dən çox, qışda isə havanın daha erkən soyuması baş 
verir. Yanvar ayının orta temperaturu 3–70 C; iyul ayının orta 
temperaturu  +25; +350C–dir. Ayrı–ayrı vaxtlarda temperatur  
qışda -150C–dək düşür. İlin soyuq dövrlərində(oktyabr, 
noyabr, mart) yağıntının miqdarı daha çox olur. Yay aylarında 
(xüsusilə iyul-avqustda) yağıntı çox az miqdarda müşahidə 
olunur. Həmin aylarda yağan yağış qısamüddətli, leysan 
xarakterli olur. Bu da çox vaxt təsərrüfatlara ziyan vurur. 
1958–ci ilin iyul ayında, 1983–cü ilin avqustunda və 1999–cu 
ilin yayında yağan leysan yağışları nəticəsində kəndi su 
basmış, bir çox evlər su altında qalıb yararsız hala 
düşmüşdür. İlin soyuq dövründə yağan aramsız yağışlar  
hətta bir neçə həftə davam edə bilir. 2003–cü ildə may ayında 
güclü şimşək çaxaraq kənd sakini Elşən Baxşıyevinevinə ciddi 
ziyan vurmuşdur. 

Torpaq bitki örtüyü: Ləj kəndinin torpaqları əsasən sarı 
torpaqlardır. Müəyyən ərazilər, xüsusən də meşəətrafı 
ərazilər  qaratorpaqdır. yayılmışdır. Bu torpaqların çox 
hissəsi əkinə yararlıdır. Müxtəlif dövrlərdə bu torpaqlarda 
çəltikçilik olmuş, çayçılıq, dəfnə ağacları əkilmişdir. Dəfnə 
əkini Sovet konserv sənayesinin yerli xammalla təminatı 
məqsədilə salınmışdı və böyük gəlir gətirirdi. Bu baxımdan 
dəfnə ağacları ötən əsrin 30-cu illərində əhəmiyyətli yer 
tuturdu. Sovet dövlətinin başçısı Xruşşovun Hindistana 
səfərindən sonra bu gəlirli əkin əhəmiyyətini itirdi. 
Hindistanda yabanı şəkildə bitən dəfnə meşələrini görən 
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Xruşşov bu məhsulu konserv sənayesi üçün oradan daha ucuz 
qiymətə almaq müqaviləsi bağladı. Bizim dəfnə ağacları 
əhəmiyyətini itirdi. Ancaq nə qədər əhəmiyyətini itirsə də bu 
gün respublikanın konserv sənayesi üçün əhəmiyyətli 
xammal olaraq qalır. Buğda və bostan bitkiləri–yemiş, qarpız 
və s. əkinləri mütəmadi olmuşdur. Sovet dönəmində çayçılıq 
xüsusi yer tuturdu. Ləj kəndində əkilən yemiş və qarpızın 
yerli bazarda öz xüsusi çəkisi vardır. Hal – hazırda əhaliyə 
verilən torpaqlarda daha çox kartof, çiyələk, lobya, pomidor 
və digər bitkilər əkilir.Yay dövründə rütubət çatışmazlığı 
təsərrüfata  mənfi  təsir göstərir.  Bu da süni suvarmanın 
tətbiqi ilə aradan qaldırılır. 

Meşə: Kənd vaxtilə bütövlükdə meşənin əhatəsində idi, bu 
günsə təkcə şimaldan meşəliklə əhatə olunmuşdur. Ləj kənd 
ərazisini əhatə edən meşə massivinin ümumi sahəsi409 
hektar, kəndimiz ilə olan meşə sərhədinin uzunluğu 2875 
metrdir. Ləj meşəsi palıd, vələs, qarağac, qızılgöz, ağağac və 
s.ağaclarla zəngindir. Bunlarla yanaşı Ləj meşəsində çox nadir 
və relikt bitkilər – dəmirağac, Eldar şamı, şabalıdyarpaq palıd, 
azat və digər ağac növləri vardır. Bu ağac növlərindən 
Lənkəran şəhərinin park və xiyabanlarının salınmasında 
geniş istifadə olunur. Ləj meşəsi yabanı və cır meyvələrlə 
zəngindir. Dərman bitkilərinə də rast gəlinir (çaytikanı, 
itburnu,  qaragilə və s.). 

Meşədə ağac növləri ilə yanaşı  bir sıra heyvan növlərinə 
də rast gəlmək olar. Həmin heyvan növlərindən ən çox rast 
gəlinəni çaqqal, tülkü, kirpi və müxtəlif quşlardır. Vaxtı ilə 
meşədə donuz, keçi və digər heyvan növləri də olmuşdur. 
Sonradan kənddə təbii qazın olmaması səbəbindən meşə 
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sahəsinin azalması müşahidə edilmiş, həmin heyvanlar da 
tədricən  meşədən uzaqlaşmışlar. 

Ləj meşəsinin qorunması və bərpası istiqamətində bir çox 
işlər həyata keçirilir. Müxtəlif ağacların artırılması üçün 
tingliklər salınır. 

Kəndin qərb istiqamətindən Lənkərançayın sağ qolu olan 
Ləkərçay (Ləkəvu) axır. Ləkərçay Talış silsiləsinən 2000 metr 
yüksəklikdən başlayaraq hövzəsinin sahəsi 165 km2, 
uzunluğu 32 kilometirdir. Əsasən yağış suları ilə qidalanan 
çay kənd üçün çox faydalıdır. 

 Ləkərçayının üzərindən körpü salınaraq, Ləj kənd yolu 
Haftoni-Talışlı-Kərgəlan yoluna birləşdirilmişdir. 

Bulaqlar. Ləj kəndi ərazisində bu gün təbii bulaqlar 
mövcud deyildir. Kənddə 1951-ci ildə 2 artezian tipli təzyiqli 
su quyuları qazılmışdır. Bu quyulardan biri “Qrant”, digəri isə 
“Bızəyjobə qrant” adlanır. 

 
Artezian suları qrunt sularından və laylararası sulardan 

çox fərqlənir. Hər artezian hövzəsində üç sahə: qidalanma, 
basqı və boşalma sahələri ayrılır. Artezian hövzələrinin bütün 
dərinliklərində suyun yaşı və kimyəvi tərkibi müxtəlifdir.  
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LƏJ SÖZÜNÜN MƏNŞƏYİ VƏ KƏNDİN YARANMA 
TARİXİ HAQQINDA 

 
Ləj sözünün etimologiyası xalq coğrafiya termini olub talış 

dilindən “ləjə vırə”, Azərbaycan dilinə tərcümədə “sucaq yer”, 
“nəmli yer”, “sulu yer” və ya “bataqlıq” mənasını verir. Ləj adlı 
yaşayış məskənləri digər yerlərdə də mövcuddur. Bakının 
Sabunçu rayonunda dənizkənarı ərazidə yerləşən “Ləhic” 
bağları adlanan yerdə çökəklikdə yerləşən bataqlıqsulu yer kimi 
“Ləj” köklü olmaqla “Ləhic” adlanır.Ətraf kəndlərə nisbətən 
çökəklikdə yerləşən kənd adını yerləşdiyi əraziyə görə almışdır. 
XVIII əsrin sonlarına qədər burada olan bataqlıq və qamışlıq 
indiki Liman şəhəri ərazinə qədər böyük bir sahəni əhatə etmiş, 
kəndin cənub hissəsi isə XIX əsrin ortalarına qədər Kərgəlan 
kəndinə məxsus olmuş, çəltik sahələri kimi istifadə edilmişdir.  

Kəndin şimal-qərb hissəsində xeyirxah insan kimi tanınan 
lənkəranlı mülkədar Hacı İsaya məxsus ərazilərdəçəltik sahələri, 
zəmi, mehtərxana mövcud olmuşdur. Bu günə qədər kənd 
sakinləri tərəfindən “se” adıyla məşhur olan düzənlikdə 
mehtərxananın qalıqları qalmaqdadır. Sovet hakimiyyəti 
Azərbaycanda qurulduqdan sonra Hacı İsa həbs olunuraq onun 
bütün əmlakı müsadirə edilir. Ağsaqqalların dediyinə görə Hacı 
İsa əl-qolu bağlı şəkildə Xəzər dənizində batırılmışdır.Hacı İsa 
bu torpaqları 1910-cu ildə Lev Karpoviçdən qızıl pulla almışdır. 
Lev Karpoviç indiki Talışlı kəndi ərazisində yaşamış və özünə 
böyük təsərrüfat qurmuşdur. Mənbələrdə Lev Karpoviçin 
milliyyətcə yəhudi olması qeyd olunmuşdur.L.Karpoviçin 
valideynlərinin qəbri bu günə qədər Talışlı kəndində 
qalmaqdadır. Hətta ata-anası üçün müsəlmanlara məxsus adətlə 
ehsan vermək istəyən Karpoviç bunun yerli sakinlər tərəfindən 
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qəbul edilmədiyini anlayaraq ərzaqları Şağlaküçə kəndinin 
ağsaqqallarına verərək “Bunu öz adətinizə uyğun həyata 
keçirin” demişdir. 

Karpoviç Şağlaküçə kəndinin xeyir-şər məclislərində iştirak 
etmiş, 1904-cü ildə tikilən Şağlaküçə kənd məscidinin tikintisinə 
yardım göstərmişdir. 

Ötən əsrin ortalarına qədər Karpoviçin qızılları ilə bağlı 
yerli camaat arasında əfsanələr dolaşırdı. Guya onun tövləsində 
bir-iki metr dərində saxsı nehrədə gizlədilmiş 80 kiloqramlıq 
qızıl pullar tapılıb dövlətə təhvil verilmişdir. 

Fəhlələr hər gün onun səhər yeməyində bal, yağ, yumurta 
və buğda çörəyi yediyinə etiraz olaraq “Biz bütün günü işləyib 
arpa çörəyini suya batırıb yediyimiz halda, sən necə yağ-bal 
yeyirsən” sualına  Karpoviç “Siz əl-ayaqla işləyirsiz, mən isə 
başla” deyərək onların cavabını vermişdir.  

 
(Şəkil XX əsrin əvvəllərində Karpoviçin malikanəsində 

çəkilmişdir) 
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Rusiya mətbuatını diqqətlə izləyən Karpoviç mülkədarlara 
qarşı baş verə biləcək təhlükəni əvvəlcədən hiss edərək, öz 
mülklərinin hamısını qızıl pula dəyişmiş, “Kazan şəhərinə 
köçəcəm” deyərək faytonla bu əraziləri tərk etmişdir. 

Bəzi mənbələrdə L.Karpoviçin Lənkəran qəzasında Çar 
Rusiyasının rəsmi nümayəndəsi olması göstərilmişdir. 

Ləj kəndinin bizə məlum olan tarixi çox qədim olmasa da 20 
may 2009-cu ildə təsərrüfat işləri zamanı "Bızəyjoba" adlanan 
ərazidə aşkarlanmış Atabəylər dövlətinə (1136-1225) aid edilən 
6 ədəd formasız mis sikkə barədə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi Arxeologiya 
şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Mayis Cəfərov bizə 
məlumat vermiş, hazırda həmin sikkələrin Arxeologiya 
şöbəsində saxlandığını bildirmişdir. 

Dirhəmlərin üzərində “Ləiləhə illəllah, Muhəmməd 
rasulullah” və 4 raşidi 
xəlifələrinin adı qeyd 
olunub. Arxa tərəfində 
isə zərb olunan şəhə-
rin adı, ili və Atabəy 
Eldəgizin adı həkk olu-
nub. Tapıntı bir daha 
sübut edir ki, XI-XII 
əsrlərin ticarət şəbə-
kəsi olan İpək Yolunun 
şaxələrindən biri 
Azərbaycanın cənub-
şərq bölgəsindən keçib 
və bu yerlərdə də 
ticarət mövcud olub.  
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İLK MƏSKUNLAŞMA VƏ KƏNDƏ KÖÇ ETMİŞ 
TAYFALAR 

 
Tədricən qurudularaq münbit və bərəkətli torpaqları, 

içməli suları və burada yaşayan insanların xoş münasibətləri 
onları ömürlük olaraq bu kəndə bağlamışdır. Kənd əsasən 
Lerik rayonunun Büzeyir, Mondigah, Bıləband, Hoveri, 
Mistan, Nısli, Pirasar, Rəzgov və Lənkəran rayonunun Tüədo 
kəndlərindən köç etmiş tayfalardan təşəkkül tapmışdır. 

Ləj kəndinin əsasını Lənkəran qəzasının Büzeyir 
kəndindən olan Məhəmmədqasım kişi qoymuşdur. O, 
təsərrüfatını daha da inkişaf etdirmək üçün “qışlaq” 
axtarışına çıxmış, kəndin hazırda Qərb istiqamətində talanı 
bəyənmişdir. Yaşadığı Büzeyir kəndinə qayıdaraq ailəsi ilə 
birlikdə indiki Ləj kəndinə köçmüşdür. Köç yolda ikən 
Məmmədqasımın 6-7 yaşlı oğluXudaverdi sıx meşəlikdə 28-
29 gün müddətinə itkin düşmüşdür.  Bu müddət ərzində 
həmin ərazidə müvəqqəti olaraq köç dayanmış, sonradan 
hazırda həmin nəslin – Qasımovların yaşadığı yerə gələrək 
məskən salmışdır.  

Məmmədqasımın Xudaverdi, Ağaverdi adında oğlanları və 
Güləbətin adlı qızı olmuşdur.  

Xudaverdinin Rəhim, Rəhmət adlı oğlanları, 1 qızı 
olmuşdur. 

Ağaverdinin Şahmirzə, Qələmirzə adında oğlanları, 3 qızı 
olmuşdur. 

Rəhimin Salman, Aslan adında oğlanları, 5 qızı olmuşdur. 
Rəhmətin Sərhad, Əliheydər adında oğlanları, 1 qızı 

olmuşdur. 
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Aslanın Sevinc, Gülmirə, Vüsalə, Ülviyyə adında qızları 
vardır.  

Salmanın Qabil, Gülər, Günay, Maisə adında övladları var. 
Məhəmmədqasım kişinin doğum və ölüm tarixi müəyyən 

olmasa da araşdırmalardan məlum olur ki, bu hadisələr XIX 
əsrin əvvəllərində cərəyan etmişdir. 

Əgər həmin dövrdə Xudaverdinin 6-7 yaşı təxmin edilir-
sə, onun oğlu Qasımov Rəhim 1890-cı ildə anadan olmuş, Ləj 
kəndində ilk doğulmuş şəxs kimi tarixə düşmüşdür.  

Daha sonra kəndə Büzeyir kəndindən tayfalar köç etməyə 
başlamış, hazırda Bızəyjoba (Buzeyirlərin obası) adlanan 
ərazidə yaşamışlar. Yaşayış məskəninin adından da bəlli 
olduğu kimi burada məskunlaşmış şəxslər məhz Lerik 
rayonunun Büzeyir (aborigen talışların dilində "Bızəy") 
kəndindən XX əsrin ortalarında köçmüşdür. 

Büzeyir kəndi Lənkəran qəzasının Zuvand nahiyyəsində 
yerləşən kənddir. Hazırda Lerik rayonu inzibati ərazisində 
yerləşən bu kəndin çox qədim tarixə malik olması kənddə 
yerləşən Büzeyir mağarasından bəllidir. Bu mağarada müx-
təlif illərdə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bölgədə tapılmiş 
ən qədim insan düşərgələrindən biri olmaqla Azıx mağara-
sından sonra ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. 

Büzeyir sözünün “bız-zeyid” keçi saxlanılan yer, biz (dağ) 
və yer komponentlərindən ibarət toponim "dağətəyi sahə" 
mənasını verdiyini bildirmişlər. 

Bızəyjoba adlanan yaşayış məskəninə ilk dəfə qonşu 
Xanlıqlı ərazisinə Büzeyir kəndindən işləmək üçün gələn 
Qasımova Qızı Xudaverdi qızı  (1898-1988) olmuşdur. Bu 
günağbirçək Qızı nənə kənddə ehtiramla yad olunur.  
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Qeyd edək ki, Bızəyjoba məhəlləsindən sonra kənddə 
Mondiqoba məhəlləsi təşəkkül tapmış, hazırda formalaşmış 
Ləj kəndinə birləşmişdir. 

 
 

TAYFALAR 
 

Tarixin bütün dönəmlərində insanların qohumluq 
münasibətləri, dil və ərazi ümumiliyinə əsaslanan birliyi tay-
fanı təşkil etmişdir. İnsanlar arasında qohumluq münasi-
bətləri bu gün də davam etməkdədir. 

Tayfanın digər əlaməti ümumi ərazi, müəyyən iqtisadi 
birliyin, kollektiv ovçuluq və qarşılıqlı yardım ənənələrinin, 
vahid dilin (dialektin), endoqamiyanın olmasıdır. Tayfa 
təsərrüfat fəaliyyətinin, ibtidai mədəniyyətin inkişafına, 
adamların birləşməsinə, dilin təkmilləşməsinə kömək 
etmişdir. Tayfanı idarə etmək üçün tayfa şurası yaranmışdı. 
Hələ qəbilə dövründə tayfanın bəzi elementləri meydana 
gəlmişdi. Qəbilənin əsas əlaməti olan ekzoqamiya ən azı iki 
qəbilə arasında daimi əlaqənin mövcudluğunu tələb edirdi. 

Tayfanın erkən mərhələsinə Avstraliya aborigenlərini, 
son mərhələsinə isə Şimali Amerikanın hindu tayfalarını 
göstərmək olar. Tayfa sinifli cəmiyyətdə də mövcud idi. Mülki 
təbəqələşmə, əyanların və hərbi başçıların rolunun artması, 
tayfa ittifaqlarının yaranması tayfanın dağılmasına səbəb 
olmuşdur. Tayfa qalıqları quldarlıq, feodal və kapitalist 
münasibətləri dövründə də mövcud olmuşdur. Hazırda köçəri 
bədəvilər, tuareqlər, kürdlər, əfqanlar və b. xalqlar arasında 
tayfa münasibətləri qalmaqdadır.  
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Ləj kəndində müxtəlif tayfalar mövcud olsa da, bu gün, 
demək olar ki, kəndimizdə bütün tayfalar arasında qohumluq 
münasibətləri mövcuddur.  

Qeyd edək ki, kitabın ikinci hissəsində kənddə mövcud 
olmuş tayfalar haqqında ətraflı məlumat veriləcəkdir. 

 

 
LƏNKƏRAN ŞİH BAŞÇILARININ LƏJ KƏNDİNƏ 

SƏFƏRLƏRİ 
 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə 
uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf 
strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların inkişafı 
sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət 
proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına 
dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş 
vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı 
inkişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial 
infrastruktur təminatının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, 
sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya 
qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 
açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və 
yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir. 

Bu cür inkişafın daha da keyfiyyətli olmasından ötrü 
dövlət-xalq, vətəndaş-məmur münasibətləri yüksək səviy-
yədə olmalıdır. “Ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün vətəndaş–
məmur münasibətləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir” – 
deyən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında 
“Azərbaycan bu sahədə də nümunəvi ölkə olmalıdır” 
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deyərək məmurları xalqla daha 
yaxından təmas qurmağa 
çağırmışdır. 

Ölkədə gedən sürətli inki-
şafdan, günü-gündən inkişaf 
edən infrastrukturdan  heç də 
geri qalmayan kəndimizdə 
dəfələrlə rayona rəhbərlik 
edən şəxslər (Lənkəran şəhər 
İcra Hakimiyyəti Başçısı işlə-

miş Dilruba Camalova (1993-2000), Yaşar Rzayev (2000-
2003),  Süleyman Mikayılov (2005-2010), Tofiq İbrahimov 
(2010-2012) və Taleh 
Qaraşov (2012)), nami-
zədliyi bu ərazidən verilən 
Milli Məclisin deputatları 
(Hadi Rəcəbli, Miri Qən-
bərov, Hüseynbala Mirələ-
mov, İqbal Məmmədov, 
Firdovsi Əliyev və b.) 
olmuş, kənd sakinlərinin 
yerindəcə problemləri 
həll edilmişdir. Qeyd edək 
ki, İqbal Məmmədov Ləj 
kənd məscidinin tikiinti 
işlərinə maddi yardım göstər-mişdir.  

Hazırda Lənkəran ŞİH başçısı olan Taleh Qaraşov 
Lənkərana rəhbərlik etdiyi müddətdə Ləj kəndində mütəmadi 
olaraq müavinləri, İcra Aparatının şöbə müdirləri, hüquq-
mühafizə orqanlarının, bir sıra idarə, müəssisə və 
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təşkilatların rəhbərləri ilə birlikdə görüşlər keçirir, yerindəcə 
sakinləri dinləyir, onların sosial problemləri ilə maraqlanır.  

Taleh Qaraşov digər şəhidlərmiz kimi kəndimizin igid 
oğlu, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsgər Əliyevin anım 
günlərində iştirak edərək çıxışlarında daim müstəqilliyimiz 
uğrunda canından keçmiş igid övladlarımızın, Vətən uğrunda 
özlərini qurban verən şəhidlərin fədakarlığını, Vətən 
qarşısındakı xidmətlərini önə çəkir. 

Qeyd edək ki, 1998-ci ilin oktyabr ayında ŞİH başçısı 
işləmiş Dilruba Camalova Milli Qəhrəman Əsgər Əliyevin 
qardaşı Zahidin toy mərasiminə qatılmış, xeyir-dua vermişdir. 
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Ləj kəndinə təbii qazın verilməsi münasibətlə 19 
sentyabr 2016-cı ildə  açılış mərasimində Lənkəran ŞİH-in 
başçısı Taleh Qaraşov iştirak edərək Ləj kəndinin sakinlərini 
təbrik etmiş, onlara ən səmimi və xoş arzularını çatdırmışdır. 

Mərasimdə iştirak edən İcra başçısı bildirmişdir ki, 
dünyada hökm sürən iqtisadi böhrana baxmayaraq, 
Azərbaycanda yeni infrastruktur, sosial layihələr həyata 
keçirilir, yeni iş yerləri açılır. Torpaqlardan səmərəli istifadə 
etməyin, ərzaq bolluğu yaratmağın vacibliyini vurğulayan 
Taleh Qaraşov çıxışının sonunda Ləj kənd sakinlərini 
dinləmiş, onların bir neçəsinin problemini yerindəcə həll 
etmiş, digər məsələlər üzrə səlahiyyətli şəxslərə göstərişlər 
vermişdir. 
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TƏHSİL 
 

Məktəbimizin  tarixi 
Ləj kəndində 

ilk məktəb 1950-ci 
ildə kənd sakini 
Kamil Hadiyevin 

evində 
olmusdur.Tədris 

üçün 2 otaq 
ayrılmışdır. Birinci 
otaq yaşından aslı 
olmayaraq qarışıq 
halda 25 nəfərlik 
şagird üçün nə-
zərdə tutulmuşdur.  

Digər otaq isə mü-əllimlər otağı hesab olunurdu. İlk müəllim 
isə Məmmədov Məmməd olmuşdur. Bütün fənləri Məmməd 
müəllim tədris edirdi. Məktəb 4 illik olmuşdur. 

1958-60-cı illərdə yeni məktəb tikilmişdir. Həmin məktəb 
5 otaqdan ibarət idi. Şagirdlərin sayı çoxaldığı üçün  otaqların 
sayı7-yə çatdırıldı. 

Məktəbə ilk əmr kitabı 1959-1960-ci tədris ilində verilib. 
Lakin həmin kitaba vurulan ilk əmr 1950-ci ilə aiddir. 1950-ci 
ildə kitabda 2 əmr olmuşdur. Onlardan birincisi məktəbə ilk 
direktorun–Məmməd Məmmədovun təyin edilməsi ilə 
baglıdır. 

Ləj kənd məktəbi 1973-cü ildə səkkizillik, 1991-ci ildə 
tam orta məktəbə çevrilmişdir. 
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2002-ci ildə Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin 
maliyyə dəstəyi ilə orta məktəb binası tikilib istifadəyə 
verilmişdir. Məktəb 240 nəfər şagird üçün nəzərdə tutulub. 
Bu məktəbin tikintisində məktəbin məzunu, eyni zamanda 
kəndimizin sakini Zaur Nuriyevin əvəzsiz xidməti olmuşdur. 

Məktəbimiz 1994-сü ildən Qarabağ uğrunda qəhrəman-
casına şəhid olmuş Natiq Aslanovun adını daşıyır. 

Məktəbə 1950-1960-ci illərdə Məmməd Məmmədov; 
1960-63-cü illərdə Bürhan Dadaşov; 
1963-73-cü illərdə Bilal Tağıyev; 
1973-77-ci illərdə Həzi Hümmətov; 
1977-78-ci illərdə Əhməd Muradov; 
1978-2010-cu illərdə Fərman Hüseynov; 
2010-2012-ci illərdə Kamran Əliyev rəhbərlik etmişlər. 
2012-ci ildən başlayaraq məktəbdə direktor kəndimizin 

sakini İlkin Rafail oğlu Yaqubovdur. 
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UNUDULMAZ   MÜƏLLİMLƏRİMİZ 
 

İnsanın şəxsiyyət kimi püxtələşməsində, onun təhsil və 
inkişafında müəllimin rolu danılmazdır. İnsanların fikir və 
düşüncələrinin, həyata baxışlarının  formalaşmasında, 
dəyişməsində müəllim müstəsna rol oynamaqla bütün 
cəmiyyətin şüurunda dəyişiklik yaratmaq  gücünə malikdir. 
Dünyanı dəyişən, idarə edən, tarixi yaradan dahi şəxsiyyətləri 
də müəllim yetişdirib. Deyirlər ki, hər kəsin taleyində 
müəllimin yeri var. Alim də,sərkərdə də, bir sözlə, həyatda 
tutduğu mövqedən asılı olmayaraq hər kəs müəllimin 
qarşısında baş əyir, onu xoş duyğularla yada salır. 

 Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev müəllim peşəsinə yüksək 
qiymət verərək demişdir: “Müəllimin vəzifəsi ona görə 
şərəflidir ki, o cəmiyyət üçün ən dəyərli,  bilikli, tərbiyəli 
vətəndaşlar hazırlayır. Gələcək bilikli, elmi insanların 
çiyinləri üstündə qurulacaqdır.” 

Müəllim peşəsi şərəfli olduğu qədər də mürəkkəb və 
məsuliyyətlidir. Təhsil prosesinin əsas siması isə müəllimdir. 
Müəllim peşəsinin  mahiyyəti və müqəddəsliyinə  görə  hər 
zaman cəmiyyətdə  xüsusi yer tutub, cəmiyyətin  seçilmiş 
insanları hesab olunub. 

Böyük hörmət və nüfuz sahibi olan müəllimə bütün 
zamanlarda ehtiram olunmuşdur. Adı həmişə yüksəkdə 
olmuş, tanınmış, hörmət-izzət  sahibi olmuş ziyalılarımıza 
müəllim – deyə müraciət etmişik. Hər birimiz istər orta 
məktəbdə, istərsədə ali təhsil ocaqlarında oxuyarkən 
müəllimlərimizi diqqətlə dinləmiş, xoş sözlərini və 
məsləhətlərini yadda saxlamağa çalışmış, onları özümüzə 
örnək bilmişik. 
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N.Aslanov adına Ləj kənd tam orta məktəbində fəaliyyət 
göstərdiyi gündən günümüzəqədər bacarıqlı, işgüzar, 
ixtisasını dərindən bilən, müəllimlik adını müqəddəs tutan, 
ideyaca saf, mənəviyyatca  pak, sənətinə ürəkdən bağlı olan 
müəllimlər olmuşdur. Həmin müəllimlər öz peşəkarlığı ilə 
seçilmiş, dəyişən və inkişaf edən cəmiyyətin  tələbləri ilə 
ayaqlaşmağı bacarmışdılar. Həmin müəllimlərin bəzilərinin 
adını sadalamaq istərdik. 

1. Ağayeva Gülnarə Müzəffər qızı- ali təhsilli rus dili və 
ədəbiyyatı müəllimi,1986-cı ildə Ləj kənd səkkizillik 
məktəbinə  müəllim  təyin olunub. 

2. Alferova Svetlana – ali təhsilli rus dili müəllimi, 1977-
ci ildə məktəbə müəllim təyin olunub. Hazırda təqaüdçüdür. 

3. Babayeva Şahnisə Ağababa qızı-  ibtidai sinif 
müəllimi, 1982 – ci ildən Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  
ibtidai sinif  müəllimi təyin olunub.Hal-hazırda  Ləj  kənd  tam 
orta məktəbində ibtidai sinif  müəllimi işləyir. 

4. Baxşıyev Elşən Rabulla oğlu- orta ixtisas təhsilli 
əmək-rəsmxət müəllimi,1991-ci ildən Ləj kənd orta 
məktəbinə müəllim  təyin olunub. Hal-hazırda  Ləj  kənd  tam 
orta məktəbində  təsviri incəsənət  və texnologiya   müəllimi 
işləyir. 

5. Baxşıyev Əhməd Saleh oğlu- 1977-ci ildə Ləj kənd 
səkkizillik məktəbinə  müəllim təyin edilmişdir. 1989/2008-
ci illərdətəlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləmişdir. 

6. Baxşıyeva Könul Rabulla qızı- orta ixtisas təhsilli rus 
dili müəllimi, 1992-ci ildə Ləj kənd orta məktəbinə  müəllim 
təyin olunub.  
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7. Calalova Solmaz İsaq qızı – ali təhsilli coğrafiya 
müəllimi, 1988 –ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə 
müəllim təyin olunmuşdur. 

8. Cəfərov Mehman İbrahim oğlu- ali təhsilli riyaziyyat 
müəllimi, 1980-ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  
müəllim  təyin olunub. 

9. Eyvazova İlahə Novruz qızı- Pedoqoji, orta təhsilli 
sinif müəllimi, 1984-cü  ildə  Ləj kənd səkkizillik məktəbinə 
müəllim təyin olunub. 

10. Cəfərova Gürcü Mürüvvət qızı -1972 –ci ildən Ləj 
kənd tam orta məktəbində işləyir. Hal –hazırda məktəbdə 
laborant  vəzifəsində çalışır. 

11. Əhədov Natiq – Alman dili müəllimi. 1978-ci ildə  Ləj 
kənd səkkizillik məktəbinə  müəllim təyin olunub.  

12. Əhədova Laçın Elbəy qızı -1984-cü ildən Ləj kənd 
tam orta məktəbində işləyir. Müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Hal-
hazırda məktəbdə kitabxana müdiridir. 

13. Əliyev Cəlahir Mirzəbala oğlu- ali təhsilli tarix 
müəllimi, 1991-ci ildə  Ləj kənd orta məktəbinə  müəllim 
təyin olunub. 

14. Əliyev İntiqam Əlif oğlu –ali təhsilli ingilis dili 
müəllimi, 1994 –cü ildə Ləj kənd orta məktəbinə ingilis dili 
müəllimi  təyin olunub. 

15. Əliyev Nemət Əmrulla oğlu- ali təhsilli coğrafiya 
müəllimi, 1985-ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  
müəllim  təyin olunub. 

16. Əliyev Rəşad  Damad oğlu – ali təhsilli riyaziyyat 
müəllimi, 1987– ci ildən  Ləj kənd səkkizillik  məktəbinə  
müəllim təyin olunmuşdur. Hal-hazırda  Ləj  kənd  tam orta 
məktəbində riyaziyyat  müəllimi işləyir. 
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17. Əliyev Ziyad Ələkbər oğlu- orta ixtisas təhsilli hərbi 
hazırlıq müəllimi, 1991-ci ildə  Ləj kənd orta məktəbinə 
müəllim  təyin olunub. 

18. Əzizov Sənan Qərib oğlu- ali təhsilli coğrafiya 
müəllimi, 1983-cü ildə  Ləj kənd səkkizillik məktəbinə 
müəllim  təyin olunub. 

19. Göyüsov Hidayət – ali təhsilli riyaziyyat müəllimi, 
1984-cü  ildə  Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  müəllim  təyin 
olunub. 

20. Heydərov Gültəkin Mirağa qızı – sinif müəllimi, 
1982-ci ildən Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  sinif müəllimi  
təyin olunub. 

21. Həsənov Vəliəhəd Şirəli oğlu – 1956 –cı ildə anadan 
olub. 1978-ci ildən Ləj kənd  səkkizillik  məktəbinə  müəllim 
təyin edilmişdir.Hal-hazırda Ləj kənd tam orta məktəbində 
rus dili müəllimi işləyir və  tərbiyə  işləri  üzrə  direktor 
müavinidir. 

22. Hüseynov Fərman Ağaxan oğlu- 1954-2015- ci 
illərdə yaşamış, ali təhsilli riyaziyyat  müəllimi, 1973-cü ildə  
Ləj kənd səkkizillik məktəbinə müəllim təyin 
edilmişdir.1978-ci ildən 2010 –cu ilədək  məktəb direktoru  
işləmişdir. 

23. İsayev Xaləddin Əliheydər oğlu – dil-ədəbiyyat  
müəllimi, 1991-ci ildə Ləj kənd orta məktəbinə müəllim təyin 
olunmuşdur. 

24. Qasımov Rəşid Ataxan oğlu – Ali təhsilli riyaziyyat 
müəllimi, 1978 – ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  
müəllim təyin edilmişdir. 

25. Qasımova Rəfiqə Gülağa qızı – sinif müəllimi,1979-
cu ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə  müəllim  təyin olunub. 
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26. Qəniyev  Nəcəf  Fərəməz oğlu- ibtidai sinif müəllimi.  
1924-2012- ci illərdə yaşamışdır. Ömrünün 64 ilini 
şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə  sərf  etmişdir. 

27. Quliyev Ramiz Ağalar oğlu-Pedaqoji orta  təhsilli  
fiziki tərbiyə müəllimi, 1979-cu ildən  Ləj  kənd səkkizillik  
məktəbinə müəllim təyin edilmişdir.Hal-hazırda Ləj kənd tam 
orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimi işləyir. 

28. Quliyeva Yavər Mirzə qızı- 1962-ci ildə anadan olub, 
ibtidai sinif müəllimidir. 1982 –ci ildən Ləj kənd səkkizillik 
məktəbinə  ibtidai sinif müəllimi təyin olunub. Hal-hazırda  
Ləj kənd  tam orta məktəbində ibtidai sinif  müəllimi işləyir. 

29. Quliyeva Gülzar Dadaş qızı- ali təhsilli ingilis və 
fransız dili müəllimi, 1983-cü ildə  Ləj kənd səkkizillik 
məktəbinə müəllim təyin olunub. 

30. Məhərrəmova Gülnarə Qiyas qızı- ali təhsilli kimya 
və biologiya müəllimi, 1988-ci ildə Ləj kənd səkkizillik 
məktəbinə təyin olunub. 

31. Məmmədov Əliməmməd Qənbər oğlu- Pedoqoji orta 
təhsilli, 1960- ci ildə Ləj kənd ibtidai məktəbinə müəllim təyin 
olunub. 

32. Məmmədova Fərəhli Məmmədəli qızı – ali təhsilli 
kimya müəllimi, 1980-ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə 
müəllim  təyin olunub. 

33. Mürşüdov Babali  - ibtidai sinif müəllimi, 1977-ci 
ildə  Ləj kənd səkkizillik məktəbinə müəllim təyin 
olunmuşdur. 

34. Nəsirova Məlahət Yunus qızı- ali təhsilli riyaziyyat- 
fizika müəllimi, 1985-ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbinə 
müəllim  təyin olunub. 

35. Novruzov İslam  Zabit  oğlu- dil-ədəbiyyat müəllimi 
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36. Rəcəbov Həzrətqulu – Pedaqoji orta təhsilli ibtidai 
sinif müəllimi 1963-cü  ildə Ləj kənd  ibtidai məktəbinə 
müəllim təyin edilmişdir. 

37. Rəcəbova Yeganə Nəzarətqulu qızı- pedoqoji orta 
təhsilli sinif müəllimi, 1980-ci ildə Ləj kənd səkkizillik 
məktəbinə  müəllim təyin olunub. 

38. Rüstəmova Məlahət Zabit qızı- pedoqoji orta təhsilli, 
1989-cu ildə  Ləj kənd səkkizillik məktəbinə müəllim təyin 
olunub. 

39. Rzayev Sahil Adil oğlu- Ali təhsilli riyaziyyat 
müəllimi, 1977-ci ildə  Ləj kənd  səkkizillik məktəbinə 
müəllim  təyin olunub.  

40. Şəfiyeva Qızqayıt Kərim qızı - ibtidai sinif müəllimi, 
1977–ci ildə  Ləj kənd səkkizillik məktəbinə müəllim təyin 
olunmuşdur. 

41. Talıbov Məmməd Cəbrayıl oğlu- 1977-ci ildə Ləj 
kənd səkkizillik məktəbinə müəllim  təyin olunub. Həmin 
ildən tədris işləri üzrə direktor müavini təyin olunub. 

42. Teymurova Minayə  Hacı qızı – 1977-ci  ildə Ləj 
kənd səkkizillik məktəbinə  ibtidai sinif  müəllimi  təyin 
olunmuşdur. 

43. Yədulla Ağazadə - ali təhsilli dil - ədəbiyyat 
müəllimi, 1981-ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktəbində tədris 
işləri üzrə direktor müavini təyin edilib. 

44. Zəkəriyayeva Sevinc Sabir qızı – Ali təhsilli ingilis və 
fransız dili müəllimi, 1986-cı ildə Ləj kənd səkkizillik 
məktəbinə  müəllim  təyin olunub. 

Məlum  həqiqətdir ki, hər şey doğma yurd-yuvaya  sev-
gidən, məhəbbətdən başlayır.İnsan yalnız sevdiyini 
qoruyub,əzizləyib yaşadır.Yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz və 
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bəziləri haqqında məlumat belə toplaya bilmədiyimiz 
müəllimlər ömrüboyu vətəni, doğma yurdu şagirdlərinə 
sevdirmək üçün dərindən tanıtmağa çalışıb, öz həyatını bu 
müqəddəs işə həsr etmişdir.Elə buna görə də belə 
pedaqoqların öz şagirdlərinin hər birinin başı üstə  yeri var. 

 
 

ƏVƏZOLUNMAZ PEDAQOQ, UNUDULMAZ İNSAN 
 

Hüseynov Fərman Ağaxan oğlu 
 

İnsan çox az adamı qəlbinə yaxın he-
sab edir. Belə insanları itirmək adama çox 
pis təsir edir. Mənəvi cəhətdən insan sanki 
zəifləyir, yoxsullaşır. Ömrünün 37 ilini 
kəndimizdə şagirdlərin təlim-tərbiyəsinə, 
təhsil almasına sərf edən Fərman müəllim 
bu gün də hər bir Ləj kənd sakini tərə-
findən hörmətlə xatırlanır, ruhu dualarla 
yad edilir. 

Hüseynov Fərman Ağaxan oğlu 20 dekabr 1954-cü ildə 
Lənkəran rayonu Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 
1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Riyaziyyat 
fakültəsinə daxil olmuş,  1978-ci ildə oranı fərqlənmə dip-
lomu ilə bitirmişdir. 1973-cü ildən Ləj kənd orta məktəbində 
müəllim, 1978-ci ildən 2010-cu ilə qədər məktəbin direktoru 
olmuşdur. 

F.Hüseynov işlədiyi müddətdə kənd sakinlərinin dərin 
hörmətini qazanmış, məktəbdə müəllim-şagird, müəllim-
valideyn münasibətlərini yüksək səviyyədə tənzimləmişdir. 
Qabaqcıl maarif işçisi olan Fərman müəllimin işlədiyi 
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dövrlərdə məktəbin reytinqi Lənkəran rayonu üzrə ön 
cərgələrdə olmuş, dəfələrlə təltifnamələr almışdır. Yüzlərlə 
şagirdi ali təhsil ocaqlarına qəbul olmuşdur.Üç övladı vardır. 
Hər üç övladı ali təhsillidir. 

2015-ci ildə vəfat etmişdir. Ruhu şad olsun. 
 

 
MƏKTƏBİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ 

 
N.Aslanov adına 

Ləj kənd tam orta 
məktəbi uğurları ilə 
həmişə ön sıralarda 
yer almışdır. Məktəb 
tam orta məktəb 
statusunu qazandıq-
dan sonra nailiy-
yətlərimiz daha da 
çoxalmışdır. Hal-ha-
zırda 2018-ci il Ləj 

kənd tam orta məktəbində 268 şagird təhsil alır.Şagirdlərin 
təlim- tərbiyəsi ilə 39 müəllim  məşğul olur. Məktəbə 
rəhbərlik edən İlkin Yaqubovun dediklərinə görə, təhsil 
ocağımız son illərdə daha yüksək nəticələr əldə edərək 
Lənkəran rayonunun ən yaxşı məktəbləri sırasına daxil ola 
bilmişdir. Belə ki, şagirdlərimiz rayon olimpiadalarında, qəbul 
imtahanlarında yüksək nəticələr əldə edərək bizləri 
sevindirməklə yanaşı, eyni zamanda məktəbin reytinqini 
yüksəldiblər. Həmin şagirdlərdən bəzilərinin adlarını qeyd 
etmək  istərdim. 
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Şahverdizadə Aydan Vaqif qızı – bu şagirdin uğurları 
sadalamaqla bitmir. Aydan 2015-2016-cı tədris ilində 
keçirilən fənn olimpiadalarında  Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
fənni üzrə rayon və zona turunda I (birinci) yeri tutaraq 
respublika turuna vəsiqə qazanmışdır. Respublika turunda 
göstərdiyi yüksək nəticəyə görə Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyinin sertifikatı ilə təltif edilmişdir. Eyni uğuru 
şagirdimiz 2016-2017-ci tədris ilində də davam etdirmiş, 
ardıcıl olaraq yenə rayon və zona mərhələlərində I yeri 
tutmuş,respublika turunda iştirak etməklə məktəbimizə uğur 
gətirmişdir. Aydan Olimpiadanın respublika mərhələsinə 
vəsiqə qazanmış ilk şagirdimiz olmaqla məktəbin tarixinə 
düşmüşdür. O, eyni zamanda Azərbaycan Televiziyasında 
efirə gedən“Əlaçı” intellektual verlişində iştirak etmiş, finala 
qədər uğurla irəliləmişdir. 

 Şagirdimiz Multikulturalizmə həsr edilmiş bilik yarışında 
Lənkəran komandasının tərkibinə dəvət olunmuş və xüsusi 
fəallıgı ilə seçilmişdir. Həmin yarışda Lənkəran komandasının 
tərkibində I yeri qazanaraq medalla təltif edilmişdir. Aydan 
eyni zamanda 2015-2016-cı tədris ilində Təhsil Nazirliyinin 
keçirdiyi “Breyin-Rinq” bilik yarışında “Lənkəran” komanda-
sının tərkibində iştirak etmişdir. 

Nəhayət 2016-2017-ci tədris ilinin buraxılış və qəbul 
imtahanlarında da Şahverdizadə Aydan Vaqif qızı yüksək 
nəticə göstərmişdir. Buraxılış imtahanlarında hər üç fəndən –
Ana dili; riyaziyyat və ingilis dilindən “5” qiymət alaraq 
növbəti uğura imza atmışdır. 

Qəbul imtahanlarında Aydan 634 bal toplayaraq test 
üsulu tətbiq ediləndən Ləj məktəbinin ən yuksək bal toplayan 
şagirdi olmuşdur. O, hal-hazırda Bakı Dövlət 
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Universitetinintarix fakültəsinintələbəsidir.Aydan 12 
sentyabr 2017-ci ildə Lənkəran rayon İcra Hakimiyyətinin 
Başçısı cənab Taleh Qaraşov tərəfindən qəbul edilmiş və 
qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırılmışdır. 

Vahabzadə Taleh Mirəhməd oğlu – Ləj kənd  tam orta 
məktəbinin fəxr ediləsi şagirdlərindən biridir. O oxuduğu 
müddətdə bir çox uğurlar qazanmışdır. Fənn müsabiqələrinin 
rayon turunda coğrafiya fənni üzrə ardıcıl olaraq 3 (üç) il 
müvafiq olaraq – IX sinifdə I yeri, X və XI siniflərdə I yeri 
tutaraq yüksək nəticə əldə etmişdir. Taleh qəbul 
imtahanlarında 615 bal toplayaraq Azərbaycan Turizm 
Universitetinə qəbul olmuşdur.O, Lənkəran rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı tərəfindən qəbul edilmiş və qiymətli 
hədiyyə ilə mükafatlandırılmışdır. 

Xatırladaq ki, Taleh 600 balı keçmiş ilk 
şagirdimizdir.T.Vahabzadə 2011-2012-ci illərdə Lənkəranda 
“Ab-Gala” hotelində qeydiyyatçı kimi işləmiş, 2012-ci ildə 
Ərzurumda Atatürk Universitetinin“VI Mədəniyyətlərarası 
körpü” layihəsində iştirak etmiş, 2013-cü ildə iş təcrübəsi 
qazanmaq məsqədilə İsrailin Eilat şəhərində yerləşən  
“İsrotel” hotellər şəbəkəsinin “Royal Beach” hotelində 5 ay 
çalışmışdır. Bu müddətdə Qüds, Ölü, Qırmızı və Aralıq 
dənizlərinə turlar təşkil edərək turistlərə bələdçilik etmişdir. 

2014-2015-ci illərdə Bakı şəhərində yerləşən“Kempinski 
Hotel”də çalışmış, 2015-ci ildən “Azersun” şirkətinin Sabunçu 
rayon Distributorunda satış qeydiyyatçısı vəzifəsindədir.  

Şahverdiyev Elşən Fəzail oğlu – Ləj kənd tam orta 
məktəbinin böyük uğurlar qazanmış şagirdlərindən biridir. 
Elşən də fənn müsabiqələri və bilik yarışlarında bir çox 
uğurlar qazanmışdır. O, qəbul imtahanlarında 606 bal 
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toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universetitinəqəbul 
olunmuşdur.  

2018-ci il qəbul imtahanlarında da məktəbin məzunları 
yüksək nəticələr əldə etmiş, müxtəlif ali məktəblərə daxil 
olmuşlar. Bu il 10 məzunumuz tələbə adını qazanmışdır. Bu 
göstəricilər Ləj məktəbinin uğurlarından xəbər verir. 

Rəhimli Kəramət Sabir oğlu 620 bal toplayaraq Bakı 
Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinə qəbul olmuşdur. 

Şagirdlərimizlə yanaşı müəllimlərimizin də yüksək 
nəticələri ilə öyünmək olar. Məktəbin kimya müəllimi 
Məhərrəmov Vaqif Balaxan oğlu təhsil sahəsində qazandığı 
nailiyyətlərinə görə 2011-ci ildən Lənkəran ŞTŞ-nin diplomu 
ilə  təltif edilmişdir. 

Məktəbin tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Həsənov 
Vəliəhəd Şirəli oğlu 2013-cü ildə pedoqoji fəaliyyətinə görə 
Lənkəran ŞTŞ tərəfindən fəxri fərman və hədiyyə ilə 
mükafatlandırılmışdır. 

Məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Mehman Cavadov 
Lənkəran Şəhər İH tərəfindən rayonun ictimai- siyasi, sosial –
iqtisadi və mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə 31 
dekabr-Dünya azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il 
bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə fəxri fərman və 
hədiyyə ilə mükafatlandırılmışdır. Qısa müddətdə qazanılan 
bu uğurlar bizi daha daha da ruhlandırır. Çəkilən zəhmətin 
istər Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, istərsədə Lənkəran 
Şəhər Təhsil Şöbəsi tərəfindən yüksək dəyərləndirilməsi 
məktəb kollektiviniişlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa sövq 
edir. Pedoqoji kollektivin bundan sonra da məktəbimizin 
reytinqinin yüksəldilməsində  əlindən gələni edəcəyinə 
əminik. 
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İnanırıq ki, müəllimlərimiz gələcəkdə şagirdlərimizin 
fənn müsabiqələrində, buraxılış imtahanlarında, qəbul 
imtahanlarında və digər tədbirlərdə iştirakını daha da yüksək 
səviyyədə təşkil edib bu sahədə səylərini artırmağa 
çalışacaqlar. 
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MƏKTƏB DİREKTORU 
 

Yaqubov İlkin Rəfail oğlu 
 

Müəllimlər həmişə xalq, 
insanlar arasında, ictimaiy-
yətdə  hörmət, ehtiram qa-
zanmışlar və buna nail ol-
muşlar. Müəllim adı şərəfli 
addır. Vətəninə, xalqına bağ-
lı olan hər bir adam, qədirbi-
lən adam müəllimini həmişə 
qəlbində saxlayır, onu daim  
hörmətlə yad edir.  Bu müd-
rik sözlərin müəllifi Ulu Ön-
dər Heydər Əliyevdir. Haq-
qında danışmaq istədiyim müəllim  Ləj kəndinin övladlarının  

təlim-tərbiyəsi, onların cəmiy-
yətdə özünməxsus yer qazan-
masında əvəzsiz zəhməti olan 
İlkin müəllimdir. 

İlkin Rəfail oğlu Yaqubov 01 
avqust 1977-ci ildə Lənkəran 
rayonunun Ləj kəndində  anadan 
olmuşdur. 1983- cü il sentyabrın 
1də Ləj kənd səkkizillik məktə-
binin I sinfinə qəbul olmuş, 
1994-cü ildə həmin məktəbin XI 
sinfini bitirmişdir. Elə  həmin il 
N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət 
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Pedoqoji Universitetinin coğrafiya fakültəsinə qəbul olun-
muşdur. Bir il həmin ali məktəbdə təhsil aldıqdan sonra, ailə 
vəziyyəti ilə əlaqədar təhsilini Lənkəran Dövlət Universite-
tinin coğrafiya fakültəsində davam etdirmişdir. 1998-ci ildə 
ali məktəbi bitirib, Ləj kənd orta məktəbində coğrafiya 
müəllimikimi fəaliyyətə başlamışdır. İki ay işlədikdən sonra 
hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1999-cu ildə hərbi xidmətdən 
təxris olunmuş, yenidən Ləj kənd orta məktəbində fəaliyyəti-
ni davam etdirmişdir. Məktəb illərində çayçılıq sovxozunda 3 
aylıq mövsümi fəhlə işləmişdir. 

Tezliklə şagirdlərin yaxın dostu, sirdaşı, qayğıkeşi, 
düşünəni, onların bu günü və gələcəyi üçün  narahat olanı, 
yolgöstərəni bələdçisi olan İlkin müəllim istər pedoqoji 
kollektivin, istərsə də şagirdlərin böyük rəğbətini qazanır. 
İxtisasını dərindən bilməsi ali məktəblərə  qəbul olunan 
şagirdlərin siyahısında böyük irəliləyişlərə gətirib çıxardır. 
Olimpiadalarda coğrafiya fənni üzrə uğurlar qazanılır.  

Yüksək peşəkarlığı, pedoqoji kollektiv arasında ilbəil 
artan nüfuzu nəzərə alınaraq İlkin Yaqubov 2010-cu ilin 
aprelin 1-də irəli çəkilərək Ləj kənd tam orta məktəbinə 
təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini təyin edilir. Bir 
müddət işlədikdən sonra sənədlərini direktor vəzifəsinə işə 
qəbul olunmaq üçün təqdim edir. Bakı şəhərində imtahanı 
müvəffəqiyyətlə verən İlkin Yaqubov 2012- ci ilin martın 2- 
də Ləj kənd tam orta məktəbinə direktor təyin edilir.  

Daim Ləj kənd tam orta məktəbinin uğurları üçün çalışan 
İlkin müəllim, demək olar ki,  məqsədinə nail olur. Bir sıra 
uğurlar əldə edilir.  Şagirdləri arasında 600- dən  yuxarı bal 
toplayanlar olur, olimpiadanın respublika turuna vəsiqə 
qazanılır. Ali məktəblərə qəbul olunanların statistikasında 
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dəyişikliklər baş verir. Bütün bu uğurlu fəaliyyət istər 
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, istərsə də Lənkəran Təhsil 
Şöbəsinin diqqətindən yayınmamış və İlkin  Yaqubov 5ok-
tyabr Beynəlxalq müəllim günü münasibətilə keçirilən 
tədbirdə  təhsilin inkişafında  səmərəli fəaliyyətinə görə 
Lənkəran ŞİH tərəfindən fəxri fərmanla və qiymətli hədiyyə 
ilə mükafatlandırılır. 

2017-ci ildə isə  Yaqubov İlkin Rəfail oğlu  Kütləvi 
İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar Təşkilatının rəy 
sorğusuna əsasən, “İlin nüfuzlu ziyalısı” seçilmiş və fəxri 
fərman , medalla təltif edilmişdir. Həmin ildən  Az KİVİHT – 
nin üzvü seçilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 
illiyi münasibətilə LTŞ tərəfindən diplomla təltif olunmuşdur. 

 Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Ailəlidir. 2 övladı 
var. 
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YÜKSƏK BAL TOPLAMIŞ MƏZUNLARIMIZ 
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1992-2018- ci illərdə  ali məktəblərə qəbul olunmuş 
Ləj kənd sakinləri 

 

Bir vaxtlar bütün sahələr üzrə kadrlara ehtiyacı olan Ləj 
kəndində hazırda müxtəlif ixtisaslar üzrə yüzdən çox ali təhsilli 
mütəxəssis vardır. Onlar yiyələndikləri peşə və sənətlərinə görə 
fərqlənərək sonrakı nəsillərə örnək olurlar. 

 

1. Aslanlı Faiq Tofiq oğlu (1976-2018) – Azərbaycan 
Beynəlxalq Universiteti 

2. Aslanlı Orucəli Faiq oğlu – Lənkəran Dövlət Universiteti 
3. Aslanov Qasım Fikrət oğlu – Bakı Rəssamlıq Akademiyası 
4. Aslanzadə Məryəm Namiq qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
5. Baxşıyev Ramal Elşən oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti 
6. Baxşiyeva Rəqsanə Elşən qızı – Azərbaycan İqtisad 

Universiteti 
7. Bayramlı Günəş Ənvər qızı – Lənkəran Dövlət Universiteti 
8. Bayramov  Cabir Ənvər oğlu –  Odlar Yurdu Universiteti 
9. Bayramov Cavad Eldar oğlu – Milli Aviasiya Akademiyası 
10. Bayramov Eldəniz Söhbət oğlu – Bakı Dövlət Universiteti 
11. Bayramov Fərid Ənvər oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti 
12. Bayramova  Kəmalə  Rasim qızı – Rusiyada bitirib. 
13. Cavadov Qüdrət Fikrət oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
14. Cəfərov Cəmil Faiq oğlu – Lənkəran Dövlət Universiteti 
15. Cəfərov Sahil Nizam oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
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16. Cəfərov Təhməz Nizam oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

17. Cəfərzadə Kübra Namik qızı-Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

18. Cəfərzadə Mikayıl Babək oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

19. Cəfərzadə Nazilə Namik qızı – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

20. Eyvazlı Mirşahin Nəsir oğlu – Azərbaycan Texniki 
Universiteti 

21. Eyvazlı Mirsamid Nəsir oğlu – Azərbaycan Pedaqoji 
Universiteti 

22. Əhədov Şirxan Şükür oğlu –Azərbaycan Beynəlxalq 
Universiteti 

23. Əhədova Həlimə Qəhrəman qızı – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

24. Əhədova Süsana Şaiq qızı – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

25. Əliyev Akşin Böyükağa oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

26. Əliyev Əsgər Ələkbər oğlu (1974-1995) – Bakı Ali 
Ümumqoşun Komandirlər Məktəbi– Milli Qəhrəman 

27. Əliyev Habil Ağaşirin oğlu – Baki Ali Ümumqoşun 
Komandirlər Məktəbi 

28. Əliyev Habil Oruc oğlu – Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət 
və İncəsənət Universiteti 

29. Əliyev Həsən Ziyad oğlu- Bədən Tərbiyəsi Akademiyası 
30. Əliyev Qabil Oruc oğlu – Azərbaycan Beynəlxalq 

Universiteti 
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31. Əliyev Nazir Ələkbər oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti 

32. Əliyev Tural Rəşad oğlu – Sumqayıt Dövlət Universiteti 
33. Əliyeva Gülər Ziyad qızı – Lənkəran Dövlət Universiteti 
34. Əlizadə Nazirə Nazir qızı – Lənkəran Dövlət Universiteti 
35. Əlizadə Təbib Şövqi oğlu – Sərhəd Qoşunları 

Akademiyası 
36. Əlizadə Ziyafət Ziyad qızı – Lənkəran Dövlət Universiteti 
37. Əzimov Baldadaş Aydın oğlu – İnşaat Mühəndisləri 

İnstitutu 
38. Fərziyeva Aydan Mirzəbala qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
39. Həziyeva Şərafət Babulla qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
40. Hümmətov Əfqan Ədail oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
41. Hümmətov Vüqar Ədail oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
42. Hüseynov Elnur Fərman oğlu – Azərbaycan Tibb 

Universiteti 
43. Hüseynov Xalid Fərman oğlu – Azərbaycan Tibb 

Universiteti 
44. Qasımov Qabil Salman oğlu – Bakı Dövlət Universiteti 
45. Qasımov Layiq Qabil oğlu – Rusiya 
46. Qasımov Samir Xəlil oğlu – Azərbaycan Beynəlxalq 

Universiteti 
47. Qasımova Təranə Fərman qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
48. Qənbərov Heydər Şakir oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
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49. Qənbərov İsmayıl Qənbər oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

50. Qənbərov Qənbər Sahib oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

51. Quliyev Elşən Sərdar oğlu–Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti 

52. Quliyev Mais Yunsur oğlu–Lənkəran Dövlət 
Universiteti,aspirant 

53. Quliyev Müşfiq Sərdar oğlu – Bakı Biznes Universiteti 
54. Quliyev Nəcəf Əlihüseyn oğlu – Gəncə Dövlət Universiteti 
55. Quliyev Samid Qənbər oğlu – Bakı İslam Universiteti 
56. Quliyeva Süsən Müşfiq qızı-Lənkəran Dövlət Universiteti 
57. Mehtiyev Azər Talıb oğlu – Milli Aviasiya Akademiyası 
58. Mehtiyev Rasim Səməd oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
59. Mehtiyev Rüstəm Talıb oğlu – Milli Aviasiya Akademiyası 
60. Məmmədov Fədail Zakir oğlu – Rusiyada bitirb 
61. Məmmədov Maqsud Alxas oğlu – Bakı Ali Ümumqoşun  

Komandirlər Məktəbi 
62. Məmmədov Malik Babaş oğlu – Bakı Ali Ümumqoşun 

Komandirlər Məktəbi 
63. Məmmədov Nadir Orucəli oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
64. Məmmədov Ramin Elxan oğlu – Gəncə Dövlət 

Universiteti 
65. Məmmədzadə Elçin Maqsud oğlu – Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti 
66. Novruzov Anar Yaşar oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
67. Novruzov Cəmil İslam oğlu – Bakı Dövlət Universiteti 
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68. Novruzov Emil İslam oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti 

69. Novruzov Famil İslam oğlu – Bakı Kooperasiya 
Universiteti 

70. Novruzov Mahir Yaşar oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

71. Nuriyev Elgün Etibar oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti 

72. Nuriyev Mahir Bahadur oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

73. Nuriyev Zaur Bahadur oğlu – Azərbaycan Kənd 
Təsərrufatı Akademiyası, magistr 

74. Nuriyeva Şəbnaz İsfəndiyar qızı – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

75. Rəhimli Aydan Sabir qızı – Lənkəran Dövlət Universiteti 
76. Rəhimli Kəramət Sabir oğlu – Bakı Dövlət Universiteti 
77. Rəhimli Səbinə Sabir qızı – Lənkəran Dövlət Universiteti 
78. Rəhimov Aqil Atakişi oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti 
79. Rəhimov Namik Əliabbas oğlu – Rusiyada bitirib. 
80. Rəhimov Rahim Rəhim oğlu – Bakı Dövlət Universiteti 
81. Rəhimov Ramin Akif oğlu – Azərbaycan İctimai-Siyasi 

Universiteti 
82. Rüstəmov Rəsul  Rafiq oğlu – Sərhəd Qoşunları 

Akademiyası 
83. Salmanzadə Ülkər Tərlan qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
84. Səfərova Əntiqə Nazim qızı-Lənkəran Dövlət Universiteti 
85. Səfərova Röya Nazim qızı- Lənkəran Dövlət Universiteti, 

magistr 
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86. Şahverdiyev Amid Zirəddin oğlu – Azərbaycan 
Beynəlxalq Universiteti 

87. Şahverdiyev Elşən Fəzail oğlu – Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universiteti 

88. Şahverdiyev Murad Ağaddin oğlu –Lənkəran Dövlət 
Universiteti, Magistr 

89. Şahverdiyev Samit Ağaddin oğlu – Lənkəran Dövlət 
Universiteti 

90. Şahverdizadə Aydan Vaqif qızı – Bakı Dövlət Universiteti 
91. Şahverdizadə Nərgiz Vaqif qızı–Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası 
92. Şərbətov Dəyanət Tofiq oğlu –  Bakı Asiya Universiteti 
93. Şərbətov Musa Rafiq oğlu – Bakı Dövlət Universiteti 
94. Şərbətov Nəzarət Ədalət oğlu – Azərbaycan Dövlət 

İqtisad Universiteti 
95. Şərbətov Rəşadət Tofiq oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
96. Şərbətov Tofiq Heybət oğlu – Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universiteti 
97. Şərbətov Yusif Ədalət oğlu – Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyası, Magistr 
98. Şərifov Firdovsi Əlizadə oğlu - Polis Akademiyası, 

magistr 
99. Şərifova Elnarə Ağarza oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
100. Şərifova Elnurə Kazım qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
101. Şərifova Səmayə Rövşən qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
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102. Vahabov Mirismayıl Azad oğlu - Azərbaycan Dövlət 
Pedoqoji Universiteti 

103. Vahabov Taleh Mirəhməıd oğlu – Azərbaycan  Turizm 
Universiteti 

104. Vahabova Amaliya Azad qızı– Azərbaycan Dövlət 
Pedoqoji Universiteti 

105. Vəliyev Aqil Etibar oğlu – Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası 

106. Vəliyev İlkin Ümüdvar oğlu –  Azərbaycan Kooperasiya 
Universiteti 

107. Vəliyev Vəli Etibar oğlu – Lənkəran Dövlət Universiteti 
108. Vəliyev Yalçın Etibar oğlu – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
109. Yaqubov İlkin Rafail oğlu – Azərbaycan Dövlət Pedoqoji 

Universiteti 
110. Yaqubzadə Şahanə İlkin qızı – Lənkəran Dövlət 

Universiteti 
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MƏDƏNİYYƏT 
 

Bu gün mədəniyyət sahəsinin inkişafı müxtəlif for-
malarda özünü göstərir. Çünki ildən-ilə mədəniyyət 
müəssisələrinin tikinti və əsaslı təmiri genişlənir, əhalinin 
mədəni istirahəti üçün hərtərəfli şərait yaradılır, mədəniyyət 
və incəsənət sahəsində istedadların aşkara çıxarılması, 
mədəni irsimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması 
üçün genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilir. Son illər 25 
dövlət teatrının, 219 muzeyin, 35 rəsm qalereyasının, 3161 
kitabxana-informasiya sahəsinin, 100-dən çox mədəniyyət 
saraylarının maddi-texniki bazası müasir tələblər səviy-
yəsində qurulmuşdur. Bölgələrdə Heydər Əliyev Mərkəzləri 
tikilmişdir. Artıq Azərbaycan mədəniyyətinin daha geniş 
auditoriyalarda təbliğinə xidmət edən genişmiqyaslı layihələr 
həyata keçirilir. Bu sahədə Heydər Əliyev Fondunun 
Prezidenti, UNESCO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə milli-mənəvi və mədəni sərvətimizin qorunması, onun 
gələcək nəsillərə çatdırılması, xalq sənətkarlığının inkişafı, 
muğam sahəsində yeni istedadların üzə çıxarılması, eləcə də 
mədəni irsimizin müxtəlif sahələrində reallaşdırılan layihələr 
dövlətimizin mədəniyyət sahəsində həyata keçirdiyi siyasətə 
böyük dəstək kimi qiymətləndirilir. 

Lənkəranda olan mədəni-maarif müəssisələri Lənkəran 
Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin tabeçiliyində 
fəaliyyət göstərirlər. Hazırda Lənkəranda 1 Heydər Əliyev 
Mərkəzi, 2 muzey (Tarix-diyarşünaslıq muzeyi, H.Aslanovun 
ev muzeyi), 1 Mərkəzi kitabxana, 70 kitabxana filialı, 
Q.Vəliyev adına şəhər mədəniyyət mərkəzi və onun filialı kimi 
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qəbul olunan 66 klub müəssisəsi, 2 uşaq musiqi, 1 uşaq 
rəssamlıq məktəbi, 1 Dövlət Rəsm qalereyası fəaliyyət 
göstərir. Lənkəranda N.B.Vəzrirov adına Lənkəran Dövlət 
Dram Teatrı fəaliyyət göstərir. Dram teatrı Regional İdarənin 
şəbəkəsinə daxil deyil.  Dram teatrı birbaşa Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə tabedir. 
Rayonun ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 132 nömrəli Qərarına əsasən 21 ölkəəhəmiyyətli 
arxeoloji, 53 yerli əhəmiyyətli memarlıq, 2 monumental, 2 
daş-heykəltaraşlıq və 9 yerli əhəmiyyətli arxeoloji abidə 
qeydiyyata alınmış və dövlət mühafizəsinə götürülmüşdür. 
Onların içərisində Dairəvi Qala, Sığon daş qutu nekropolu, 
Həzi Aslanovun ev-muzeyi, Böyük və Kiçik bazarda olan 
məscidlər, Mir Əhməd xanın evi (Tarix-diyarşünaslıq muzeyi), 
Şeyx Zahid və Seyid Xəlifə türbələri turistlərin diqqətini daha 
çox cəlb edir. Mədəniyyət müəssisələrində əlamətdar və tarixi 
günlər, dövlət bayramları qeyd olunur, yazıçı və şairlərin 
yubileyləri, əyləncəli şoular, ədəbi-bədii gecələr, disputlar, 
müharibə veteranları ilə görüşlər, musiqi kollektivlərinin 
iştirakı ilə konsertlər, teatrlaşdırılmış mədəni-kütləvi 
tədbirlər keçirilir.   

 
MƏDƏNİYYƏT KLUBU 

 
1977-ci ildə kitabxananın yerləşdiyi binada klub 

fəaliyyətə başlamışdır. Onun ilk rəhbəri kənd sakini Mirəsli 
Əhmədova olmuşdur. Sonralar kluba Əliyev Habil Orucəli 
oğlu rəhbərlik etmişdir. Hazırda klubun rəhbəri Mirəsli 
Əhmədovadır. 
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Ləj kənd sənətkarlıq klubunda kəndin tarixini əks etdirən 
diyarşünaslıq daimi sərgisi və istedadlı yeniyetmələrin əl 
işlərini əks etdirən sənətkarlıq nümunələri vardır.  

Klubda sənətkarlıq və kompüter dərnəkləri mövcuddur. 
Burada 20 nəfərə yaxın gənc və yeniyetmə məşğul olur.  

Hər il Lənkəran şəhərində keçirilən “Lənkəran payızı” 
folklor festivalında və Dəmirağacı sənətkarlıq sərgisində 
müvəffəqiyyətlə çıxış edir. 

Klub fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində qabaqcıl mədəni-
maarif işləri həyata keçirmiş, dəfələrlə təşəkkürnamələr 
almışdır. 

 

KİTABXANA 
 

Ləj kəndində kitabxana 1968-ci ildə tikilmişdir. Onun ilk 
rəhbəri kənd sakini Qurbanov Balaşirin olmuşdur. Sonralar 
bu işi kənd sakini Əlibala Cavadov aparmışdır. Daha sonra 
kitabxanaya rəhbərliyi Qasımova Həyat Qurban qızı 
ertmişdir. Hazırda Səfərova İstəgül İmanverdi qızı 
kitabxananın müdiridir. 

10.000-əyaxın kitab fondu olan Ləj kənd kitabxanasının 
üzvlərinin sayı isə 1000 nəfərdir. 

 
POÇT 

 

1963-cü ildə Haftoni qəsəbə ərazisində təşkil edilmişdir. 
Haftoni qəsəbəsinin poçt indeksi-AZ4216-dır. 

Ləj kənd sakini Bayram Cəfərov 1997-2004 və Aqil 
Rəhmanov 2014-2015-ci illərdə  poçt şöbəsinin müdiri 
işləmişdir. 
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Əhəd Cəfərov, Namiq Cəfərov, Ulduzə Cəfərova müxtəlif 
illərdə şöbənin poçtalyonu işləmişlər.  

Əhali 512 nömrəlik elektrik tipli ATS-in xidmətindən 
istifadə edir. Hazırda Ləj kəndində 202 ev telefonu vardır. Ləj 
kəndinin telefon kodu 025-25-63-dür.  

 

BƏLƏDİYYƏ 
 

Ümidvar Babəli oğlu Vəliyev ilk bələdiyyə sədri olmuş və 
2009-cu ilə qədər bu vəzifədə işləmişdir.  

Hazırda Haftonu qəsəbə bələdiyyəsinin sədr müavini 
Nuriyev Surxay Bahadur oğludur. O, 1963-cü ildə Ləj 
kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Lənkəran çay 
sovxozunda briqadir, 1999-cu ildə Ləj bələdiyyəsinin üzvü, 
2007-ci ildə Ləj bələdiyyəsinin sədri olmuşdur. 2010-cu ildə 
Ləj bələdiyyəsi Haftoni bələdiyyəsi ilə birləşmişdir. 

 
İQTİSADİYYAT 

 
Heyvandarlıq 
Azərbaycanda heyvandarlıq əsas məşğuliyyət 

növlərindən biridir. Ləj kəndində daha çox maldarlıq və 
qoyunçuluq inkişaf etdirilmiş, demək olar ki, kənddə hər 
təsərrüfatda mal-qara və qoyun vardır. 

Arıçılıq 
Arılar müxtəlif çiçəklərdən qida maddəsi toplayıb onları 

orqanizmində yenidən işləyərək qiymətli məhsullara: bal, 
mum, vərəmum, arı südü və s. çevirirlər. 
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Bal qiymətli qida məhsulu olmaqla yanaşı, həm də 
insanların xəstəliklərinin müalicəsində uğurla tətbiq edilir. 

Ləj kəndində hazırda arıçılıq günü-gündən inkişaf edir. 
Q.Yunsur, Q.Salman, Y.Yunsur, C.Aqil, Ə.Rövşən və b. bu 
sahəylə mütəmadi məşğuldurlar. 

Çayçılıq 
Lənkəran bölgəsinə çay bitkisi ilk dəfə 1912-ci ildə 

gətirilib. İlk çay fabriki Lənkəranda 1937-ci ildə qurularaq, 
çayın kütləvi istehsalına başlanmışdır.  

Sovet dönəmində kənddə əsas məşğuliyyət sahəsi çayçılıq 
olmuşdur. Hətta kənddə fəaliyyət göstərmiş təsərrüfat da 
“Lənkəran” çayçılıq  sovxozu  adlanmışdır.  

“Lənkəran” çayçılıq sovxozu Haftoni qəsəbəsi, Ləj, Talışlı 
və Xanlıqlı kəndlərini əhatə etmişdir. “Lənkəran” çayçılıq 
sovxozu rayonun iri çayçılıq  təsərrüfatlarından  biri, daha 
dəqiq  1987 – ci ildə  rayonun 25 çayçılıq təsərrüfatı sırasında 
yaşıl çay yarpağı  təhvilinə görə “Komsomolun 50 illiyi”            
(Separadi, Zövlə, Tükəvilə kəndləri;  plan – 2767 ton)  və 

“Partiyanın XXIV qurultayı”  
(Osa-küçə, Pambəhi, Tatova, 
Sinovli, Moloja kəndləri;  plan – 
1953 ton) sovxozlarından sonra 
üçüncü yerdə durmuşdur. 1990 
-cı ildə “Ləj” sovxozu təşkil 
olunmuş və müstəqil təsərrüfat 
kimi  fəaliyyət göstərmişdir. 

“Ləj” sovxozu daLənkə-
ranın iri çayçılıq təsərrüfat-
larından sayılmış  və əvvəllər “ 
Lənkəran” çayçılıq təsərrüfa-
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tının tərkibində olmuş, onun illik planı 350, “Haftoni” 
sovxozunun planı isə 400 ton olmuşdur (1993). “Ləj” 
sovxozunun  1990 – ci ildə ilk direktoru Fərəc Calalov (1990-
1992) olmuşdur. Daha sonra Mahmud Mahmudov və Ümidvar 
Vəliyev (1993–1996) sovxoza  rəhbərlik etmişdir. 

Briqadirlər:Saleh Baxşıyev, Rəvvağ Şükürov, Oruc 
Bədəlov, Bəndi Qasımov, Xəlil Qasımov, Balaşirin Qurbanov, 
Əziz Tağıyev, Aydın Əzimov,  Nizam Cəfərov, Bayram Cəfərov, 
Salman Qasımov, Heydərəli Məmmədov, Surxay Nuriyev, 
Fəxrəddin Məmmədov, Əlirza Əliyev, Əlisa İbrahimov, Hikmət 
Yusubov,  RəfailHadıyev, FərziCavadov, İsabala Əhmədov, 
Sabir Rəhimov və b. olmuşdur.  

“Ləj” sovxozunun inkişafında böyük zəhməti olanlar –
Gülağa Məmmədov, Söhbət Bayramov, Yunsur Quliyev, Qiyas 
Qasımov, Böyükağa Şahverdiyev, Hüseyn Məmmədov,Aydın 
Əhmədəliyev və  s. 

1997 – ci ildə  kənddə olan torpaqlar pay bölgüsü torpaq 
sahəsi kimi sakinlərə paylanmışdır . 

 
Ovçuluq 

Ləj kəndinin özünəməxsus ov tarixçəsi vardır. Vaxtı ilə 
kənd şimal tərəfdən sıx meşəliklə əhatə olunmuşdur. Kənd 
yaranan ilk vaxtlarda ovçuluq daha geniş yayılmış, quşlardan 
meşə cüllütü, çöl göyərçininin 2 növu, qaratoyuq, çöl toyuğu, 
bildirçin və yelbə çox ovlanan quşlar sırasında olmuşdur. 
Meşədə payız və qış aylarında yaranan su gölməçələri su 
quşlarının əsas ovlanma yerləri olub. Kəndin yaşlı 
sakinlərinin dediklərinə görə meşələrimizdə keçi, qaban, 
tülkü, çaqqal, oxlu kirpi, canavar və başqa heyvanlar 
olmuşdur.  
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Kənd sakini İntiqam Əliyev ovçuluq haqqında aşağıdakı 
məlumatları vermişdir.  

“Meşələrimizdə böyürtkən, qaragilə, qırmızıgilə, şiringilə, 
gilgilə və meşə üzümü kimi bitkilərin olması bir çox quş 
növlərinin burda cəmlənməsinə səbəb olmuşdur. Bu 
giləmeyvələr quşlar üçün əsas yem olmuşdur. Kənd sakinləri 
vaxtaşırı mövsümi olaraq həmin quşları ovlamışlar.  Sovet 
dönəmində kəndin əsas məşğuliyyəti çayçılıq olub. Həmin 
sahələrdə sentyabr-oktyabr aylarında ov itlərinin köməyi ilə 
gündüzlər yelbə və bildirçin,  noyabr və dekabr aylarının 
yağışlı günlərində meşə cüllütü ovlanırdı. 

Atamın dediyinə görə köhnə dəmir vedrələrdə od qalayıb 
onun  işığı  ilə çömçə şəklində tor düzəldib quşu diri tutublar. 
Kəndimizdəki ov yerlərinin xüsusi adları var – “Siyov”, “Burs”, 
“Qaz xətti”, “Ləkəvu” və s. 

Ləkəvu – Ləkərçay balıq mənbəyi olub. Bu çayın birbaşa 
dənizlə əlaqəsi olduğuna görə bir çox balıq növləri - kütüm, 
sazan, xanı balığı, durna balığının bir çox növləri olub.  70-ci 
illərdə yayda çay sahələrini suvarmaq üçün bir neçə su 
kanallarının yaradılması balıq ovuna marağı bir az da 
çoxaldıb.  

Balıq həm tor, həm qarmaq, həm də su az olan yerlərdə 
əllə ovalanırmış.  

Payız və qış aylarında meşədə çaqqal, yenot, dələ və 
tülkünü ovlayıb dərisini satardılar. 

Son illərdə kənddə ovçuluq nisbətən azalmışdır. Buna 
səbəb meşələr və çay sahələrinin aradan getməsidir. Amma 
yeni meşə sahələrinin salınması gələcəkdə ovçuluğun yenidən 
dirçəlməsinə səbəb ola bilər.” 
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Səhiyyə 
İnsanın bioloji varlıq olaraq həmişə sağlam olmağa eh-

tiyacı olmuşdur. Şərqdə müsəlmanların sağlamlığı onları 
uzunömürlü etmişdir. Azərbaycanın cənub bölgəsini uzun-
ömürlülər diyarı adlandırırlar. Bu da əsasən Şərq təbiblərinin 
və müdriklərinin uzunömürlülüklə bağlı mühakimələrinin, 
sağlamlığa fərdi yanaşmalarının, təbii vasitələrdən istifadə 
etmələrinin nəticəsidir.Şərq xalq təbabətinin möcüzələrinin 
bir çoxu bizə də məlumdur. Bütün bunlarla yanaşı şərq 
təbabəti sağlam və uzunömürlü olmaq üçün 10 qızıl qaydaya 
riayət etməyi tövsiyə edir. 

1. Hər qida qəbulundan sonra 100 addımlıq məsafə qət 
edin. 

2. Heç vaxt alkoqoldan istifadə etməyin. 
3. Bitkilərlə qidalanın və bitki mənşəli yağlardan istifadə 

edin. 
4. Piyada gəzməyə üstünlük verin. 
5. Ev işlərini əllə görün, qabyuyan maşınlardan, 

tozsorandan imtina edin. 
6. Hər gün az da olsa idmanla məşğul olmağa vaxt ayırın. 
7. Mənzilinizin pəncərəsini müntəzəm açıq qoyun ki, 

otağınızın havası təmiz olsun. 
8. Günəş vannası qəbul edin. 
9. Tez yatın və yuxudan tez oyanın. 
10. Xoş əhvallı olmağa çalışın, başqalarına da xoş ovqat 

bəxş edin. 
Əslində bu qaydalar çox sadə, insandan xüsusi iradə, vaxt 

və vəsait tələb etməyən qaydalardır. Amma bu sadəliyin 
arxasında uzun və sağlam bir ömür dayanır. Sadəcə tənbəlliyi 
atıb Şərq müdriklərinin tövsiyələrinə əməl etmək lazımdır. 
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Lənkəran qəzasında inqilaba qədər tibbi xidmət çox aşağı 
səviyyədə olub. İnsanları daha çox xalq təbabəti ilə müalicə 
edirdilər.1919-cu ildə Lənkəran şəhərində 40 çarpayılıq 
xəstəxana fəaliyyətə başlamışdır. Sonrakı illərdə(1920-ci 
ildən) səhiyyə  müəssisələrinin sayı tədricən artmağa  başla-
mışdır. 1930-36-cı illərdə kəndlərdə tibb məntəqələri 
insanların ixtiyarına verilmişdir. 1967-ci ildə Ləj kəndində 
tibb məntəqəsi fəaliyyətə başlamış, Mirzəmməd Heybət oğlu 
Əliyev müdir təyin olunmuşdur. Mirzəmməd Əliyev 44 il bu 

vəzifədə çalışmış, kənd sakinlərinin 
dərin hörmətini qazanmışdır. Mir-
zəmməd Əliyev 18 sentyabr 1944-cü 
ildə Lənkəranın Haftoni qəsəbəsində 
anadan olmuşdur. 1962-ci ildə Lən-
kəran Tibb Məktəbinə daxil olmuş, 
1965-ci ildə təhsilini başa vurub 
Haftoni qəsəbə xəstəxanasında əmək 
fəaliyyətinə başlamışdır.   

Fəaliyyət illərində üç dəfə fəxri 
fərmana, “Sosializm yarışının qalibi” 

döş nişanına layiq görülmüş, haqqında Lənkəran radiosu 
veriliş hazırlamışdır. Bu gün el ağsaqqalı kimi, sənətinin 
vurğunu, daxilən zəngin insan kimi tanınan Mirzəmməd kişi 
həm də Kərbəla ziyarətində olmuşdur. 

M.Əliyev hazırda təqaüddə olsa da bu gün də Ləj 
kəndində keçirilən tədbirlərdən geri qalmır, daim insanlara 
qayğı ilə yanaşır.  

Oğlu Ərəstun polkovnik rütbəsində FHN-nin səhiyyə xid-
mətinin rəisi vəzifəsində çalışır. Pərviz isə Qarabağ 
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müharibəsi veteranıdır. Zəfər İnşaat Mühəndislər Universi-
tetini bitirmiş, sahibkarlıqla məşğuldur. 

Nəvələri  Kiyev Dövlət Tibb Universitetində, Prezident 
yanında İdarəçilik Akademiyasında, Neft-Kimya İnistitutunda 
təhsil alırlar. İki qız nəvəsi isə Lənkəran Pedaqoji Kollecini 
bitirmişdir. 

M.Əliyevin 6 övladı, 13 nəvəsi və 6 nəticəsi vardır. 
2011-ci ildəbu vəzifəyə Müqəddəs Rzayev gəlmiş, hazırda 

tibb məntəqəsinə Elşad Qurbanov rəhbərlik edir. 
Tibb məntəqəsində uzun müddət Zərifə Əliyeva tibb 

bacısı kimi fəaliyyət göstərmiş, kənd sakinlərinin rəğbətini 
qazanmışdır. Hazırda Şahzadə Şahverdiyeva bu vəzifəni 
layiqincə davam etdirir. 

 
KƏNDİN İLK ALİ TƏHSİLLİ HƏKİMİ 
ƏHMƏDLİ VÜSAL BƏHRAM OĞLU 

 
Əhmədli Vüsal Bəhram oğlu 01 avqust 1993-cü ildə 

anadan olmuşdur. 1999-cu ildə Lənkəran Xarici Dillər 
Təmayüllü Gimnaziyanın birinci sinfinə daxil olmuş, 2004-cü 

ildə Bakı şəhər Binəqədi rayon E.Hə-
midov adına 267 saylı orta  məktə-
bində təhsilini davam etdirmiş, 2010-
cu ildə orta məktəbi fərqlənmə ilə 
bitirmişdir. 

2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət 
Tibb Universitetinin Müalicə-profilak-
tika fakültəsinə yüksək balla daxil 
olmuş və 2016-cı ildə adı gedən Uni-
versiteti bitirmişdir. 2016-cı ildə 
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Almaniya Federativ Respublikasının Dövlət klinikalarının 
birindən iş dəvəti almış və hal-hazırda həkim- kardioloq kimi 
işləyir.  

Subaydır. 
Aslanov Namiq Şirəli oğlu 

Aslanov Namiq Şirəli oğlu 21 iyul 
1968-ci ildə Lənkəran rayon Ləj kən-
dində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə 
Bakı şəhərində Tibb məktəbinə daxil 
olmuşdur. Əmək fəaliyyətinə Cəlilabad 
Mərkəzi xəstəxanasında başlamışdır. 
1992-ci ildən 2018-ci ilə qədər Lən-
kəran Mərkəzi xəstəxanasında  işlə-
mişdir.  Namiq Aslanov 2018-ci ildə 31 
mart tarixində avtomobil qəzasında 
vəfat etmişdir. 

Bu günə qədər əziz xatirəsi kənd sakinləri tərəfindən 
hörmətlə yad olunur. 

Əzimov Gəray Aydın oğlu 
Əzimov Gəray Aydın oğlu 1969-cu il Lənkəran rayonunun 

Ləj kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Ləj kənd  
səkkizillik  məktəbin  I sinfinə qəbul olmuşdur.  

1983- cü il həmin məktəbin  8- ci sinfini bitirib, təhsilini  
Haftoni qəsəbə orta məktəbində davam etdirib. Məktəbi 
bitirdikdən sonra Bakı 2 № li  Tibb Texnikumunun  feldşer 
fakültəsinə qəbul olunub. 2 il təhsil aldıqdan sonra hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. Hərbi xidməti Rusiyanın Ural 
vilayətində keçmişdir.  

1983- cü ildə ordudan tərxis olunaraq yenidən təhsilini 
davam etdirmişdir. 
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1992-ci ildə Tibb Texnikumunu bitirib, Lənkəran Mərkəzi 
Xəstəxanasında əmək fəaliyyətinə başlamışdır.  36 ildir ki, 
həmin xəstəxanada işləyir. 

Əliyev Qabil Orucəli oğlu 
Əliyev Qabil Orucəli oğlu 1976-cı 

ildə Lənkəran rayonunun Ləj kəndində 
anadan olmuşdur. 1982-1991-ci illərdə 
Ləj kənd natamam orta məktəbində 
oxumuşdur. 1991-1993-cü illərdə N. Nə-
rimanov adına Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin kimya-biologiya təmayüllü Res-
publika baza liseyində təhsil almışdır. 

1993-cü ildə Bakı 1 №-li Tibb məktəbinə daxil olmuş və 
1996-cı ildə həmin məktəbin “Müalicə işi” fakültəsini feldşer 
ixtisası üzrə bitirmişdir. 1996-cı ildən 1999-cu ilə qədər 
Sərhəd Qoşunlarında əsgəri xidmətdə olmuşdur. 2001-ci 
ildən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq keçmiş Milli Təhlü-
kəsizlik Nazirliyinin Hərbi Tibb İdarəsinin Hərbi qospitalında 
işə qəbul olunub. 2016-cı ilin noyabr ayınadək keçmiş Milli 
Təhlükəsizlik Nazirliyinin müxtəlif idarələrində hərbi 
xidmətdə olmuşdur.  

2003-cü ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinə daxil 
olub və 2008-ci ildə Jurnalistika fakültəsini bakalavr dərəcəsi 
üzrə bitirmişdir. Hal-hazırda  Xüsusi Dövlət Təhlükəsizliyi 
Xidməti İdarəsində hərbi xidmətini davam etdirir. Xidmət 
dövrü ərzində rəhbərlik tərəfindən “Təşəkkür”, “Fəxri 
fərman”, medal və mükafatlarla təltif olunub. Xüsusi xidmət 
orqanlarının peşə bayramının 95-ci ildönümü münasibətilə 
Prezidentin Sərəncamı ilə mənzillə təmin olunub. 

 Ailəlidir, 3 övladı var. 
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İDMAN 
 

Ləj kəndində idmana xüsusi önəm verilir. İstər fərdi, 
istərsədə komanda yarışlarında kəndin idmançıları həmişə 
yüksək nəticələr göstərmişlər. Hələ sovet dönəmində “Lən-
kəran” çayçılıq sovxozunda yaradılmış futbol komandasında 
Ləj kəndinin futbolçuları komandanın yüksək nəticə qazan-
masına nail olmuşlar.  

1990–cı ildə “Ləj” çayçılıq sovxozu  yarandıqdan sonra  
yeni yaradılan  Ləj futbol komandası Lənkəran rayon çempio-
natındaböyük uğurlar qazanmışdır.Futbol koman-dasının 
Lənkəran çempionatına üzv qəbul edilməsində İlkin Yaqubov 
və Cəmil Novruzovun  təşəbbüsü olmuşdur. Üç il ardıcıl 
olaraq  rayon çempionatında çıxış edən Ləj komandası  1998- 
ci ildə 5- ci yeri, 1999- cu ildə 1- ci yeri, 2000- ci ildə isə 3-
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cüyeri qazanmışdır. Yüksək nəticənin əldə edilməsində 
koman-danın futbolçuları Vidadi Ağayev, Rauf Cəfərov, Cəmil 
Novruzov, Faiq Quliyev, Şahin Yaqubov, Emil Novruzov, 
Nazim Rzayev, Üzeyir Rəhimov, Cəmil Cəfərov, İlkin Yaqubov, 
Rahim Rəhimov, Mübariz Məmmədov, Zamin Qasımov, Vüqar 
Hümmətov, Elbrus Baxşiyev, Zamin Eyvazov, İlqar Rəhimov, 
Əflatun Əliyev, Oktay Şükürov  və başqalarının böyük  
xidmətləri olmuşdur.  

Cəmil Cəfərov, İlkin Yaqubov Ləj komandasının kapitanı, 

Hikmət Yusubov, Fərman Qasımov məşqçi kimi komandanın 

uğurlarında pay sahibləri olmuşlar. Komanda rayonun bir sıra 

güclü komandalarını – Kərgəlan, Girdəni, Şağlaser, Mamusta, 

Gərmətük, hətta həmin dövrdə yaradılan “Xəzər” 

komandasını (5:2) belə ağır məğlubiyyətə uğrada bilmişdir. 

Komandanın səfər oyunlarında iştirakında, eyni zamanda 

forma ilə təmin edilməsində - Səttar Rzayevin, Nazir Əliyevin 

və Yunsur Quliyevin böyük əməyi olmuşdur. Bütün bu 

qazanılan qələbələr, əldə edilən nəticələr Azərbaycan Futbol 

Federasiyaları Assosiasiyası tərəfindən qiymətləndirilmiş, 

futbolçular fəxri fərmanlar, medal  və futbol dərəcələri ilə  

mükafatlandırılmışdır. Bəzi oyunların Habil Əliyev tərəfindən  

video çəkilişi də aparılmışdır. (Digah, Xəzər və Haftoni) 

Futbol ilə yanaşı idmanın digər növlərində nailiyyətləri 

olan idmançıları aşağıdakılardır: 

Rüstəmli Rəşid–  yunan-roma güləşçisi, dəfələrlə 

Respublika və beynəlxalq turnirlərin  mükafatçısı olmuşdur. 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

71 
 

Şükürzadə Araz – yunan – roma güləşçisi, bir sıra 

beynəlxalq  turnirlərin qalibi, Güləş üzrə Azərbaycan Milli 

Komandasına  namizəd. 

Həsən Əliyev – karate  üzrə Respublika və  Beynəlxalq 

turnirlərin qalibi (İran, Türkiyə və Gürcüstan), Lənkəran 

Şəhər Təhsil Şöbəsi tərəfindən fəxri fərman və hədiyyə ilə 

mükafatlandırılmışdır. Dəfələrlə Azərbaycan çempionu  

olmuşdur. 
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MUSİQİ 
 

Baxşıyev Əzizağa Nəhmət oğlu 
Baxşıyev Əzizağa Nəhmət oğlu 1 iyul 1947-ci ildə 

Lənkəran rayonu Cil kəndində anadan olmuşdur.Sonradan 
ailəvi olaraq Ləj kəndinə köçmüşlər. 

Anadangəlmə gözdən əlil olan Əzizağa 16-17 yaşında 
musiqi sənətinə yiyələnmişdir. Gözdən əlil olmasına bax-
mayaraq o həm xanəndəlik edir, eyni zamanda bir neçə 
musiqi alətində ifa edirdi. Sovet dönəmində Ləj və ətraf 
kəndlərin toylarında ifaçılıq etmiş, musiqi sənətinin  sirlərini 
bir neçə nəfərə öyrətmişdir. Bir çox şeirlərin müəllifi olsa da, 
bədahətən dediyi üçün şeirləri bizə gəlib çatmamışdır. 

1990-cı ildə vəfat etmişdir. 
 

Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu 
Əliyev Böyükağa Cahangir oğlu 1950-ci ildə anadan ol-

muşdur. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer-
sitetini bitirmişdir.1973-1977-ci illərdə Şağlakücə kəndində 
Həmkarlar İttifaqı Mədəniyyət evinin direktoru, 1977-ci ildə 
Haftoni qəsəbə dövlət klubunda kütləvi işçi, 1985-2015-ci 
illər ərzində həmin klubun müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 
Mədəniyyət sahəsində nümunəvi xidmətinə görə dəfələrlə 
təltif olunmuşdur.  

Ləj kəndində mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə 
rəhbərlik etmiş, ilk dəfə kəndin görüntülərini əks etdirən 
videoçəkiliş (səssiz) aparmışdır. Videoçəkiliş zamanına görə 
kəndin ümumi görünüşünün tarixdə qalmasında mühum 
roloynamışdır.  
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Mədəniyyət sahəsində nümunəvi xidmətləri ilə yanaşı 
musiqi sənətinə yiyələnən  B.Əliyev klubda zərb alətləri, 
habelə qarmon və sintezatorun sirlərini gənclərə öyrətmişdir.  

Hazırda təqaüdçüdür.  
 

İbrahimov Ərəstun Əlisa oğlu 
İbrahimov Ərəstun Əlisa oğlu 31 iyul 1975-ci ildə Ləj 

kəndində anadan olmuşdur.  Uşaqlıqdan musiqi sənətinə olan 
marağı onu bu sənətin sirlərini öyrənməyə sövq etmişdir. O, 
uzun illərdir ki, kəndin toy mərasimlərində qoşa nağara 
ifaçısı kimi çıxış edir. Evlidir, 2 övladı var. 

 
İbrahimov Zamin Əlisa oğlu 

 İbrahimov Zamin Əlisa oğlu 31 iyul 1980-ci ildə Ləj 
kəndində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Lənkəran şəhər 
Cəfər Cabbarlı adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinə daxil 
olmuş, nağara ifaçısı ixtisası üzrə kursu bitirmişdir. 15 ildən 
çoxdur ki, el şənliklərində qoşa nağara ifaçısı kimi çıxış edir. 
Evlidir, 2 övladı var. 

 
Quliyev Faiq Ağalar oğlu 

 
Quliyev Faiq Ağalar oğlu 24 sentyabr 

1974-cü ildə Ləj kəndində anadan 
olmuşdur. Faiq Quliyev qoşa nağara ifaçısı 
kimi şöhrət qazanmış, el şənliklərində 
iştirak etmişdir. 16 iyun 2013-cü ildə 
vəfat etmişdir. 

 
 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

74 
 

Rzayev Cəbrayıl Nurəli oğlu 
Rzayev Cəbrayıl Nurəli oğlu 22 avqust 1956-cı ildə 

Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur.  Nağara 
ifasına yiyələnən Cəbrayıl uzun illər el şənliklərində çıxış 
etmişdir. Dövrünün sayılıb-seçilən, tanınmış sənətkarlarından 
biri olmuşdur. Övladları sənətini layiqincə davam etdirirlər. 
29 iyul 1997-ci ildə vəfat etmişdir. 

 
Rzayev Amil Cəbrayıl oğlu 

Azərbaycanın qədim milli zərb alətinin sirlərini atasından 
öyrənən Amil Rzayev 10 iyun 1986-cı ildə Ləj kəndində 
anadan olmuşdur. Hələ 10 yaşından el şənliklərində iştirak 
edən Amil Lənkəran şəhər Cəfər Cabbarlı adına 1 nömrəli 
Uşaq Musiqi Məktəbində nağara ifaçısı ixtisası üzrə kursu 
bitirmişdir.  

 
Rzayeva Günay Cəbrayıl qızı 

 
Rzayeva Günay Cəbrayıl qızı 01 

mart 1984-cü ildə Ləj kəndində 
anadan olmuşdur. 1990-cı ildə Ləj 
kənd orta məktəbinin I sinfinə 
getmiş, 2001-ci ildə XI sinfi 
bitirmişdir. Musiqi sənətkarları 
ailəsində böyüyüb boya-başa çatan 
Günay 1996-cı ildə Lənkəran şəhər 
Cəfər Cabbarlı adına 1 nömrəli Uşaq 
Musiqi Məktəbində “muğam” ixtisası 
üzrə təhsil almağa başlayır. Musiqi 
məktəbini fərqlənmə ilə bitirən 
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Günay Rzayeva 1999-cu ildən el şənliklərində iştirak edir. Bir 
neçə dəfə fəxri diplomla təltif olunmuşdur.  Azərbaycanın 
xalq artisti Niyaməddin Musayev, əməkdar artist Baloğlan 
Əşrəf ilə, tanınmış müğənni Cavad Rəcəbov və başqaları ilə 
birlikdə çıxış etmişdir. 

 

 
KƏNDİN MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI 

 

Meşəbəyi 
 

Meşə bioloji cəhətdən qarşılıqlı əlaqəli və öz inkişafında 

bir-birinə təsir göstərən, torpağın, suyun, ağac, kol və ot 

bitkilərinin, heyvanların, mikroorqanizmlərin və ətraf 

mühitin digər tərkib hissələrinin vəhdətidir. Meşələr quru 

ərazinin üçdə birini tutur. Yer kürəsində meşələrin ümumi 

sahəsi 38×106 км²-dir. Meşə sahələri Yer kürəsinin ən 

qiymətli milli təbii sərvəti hesab olunur. 

Azərbaycan Respublikasında meşələrin ümumi sahəsi 

1213,7 min hektardır. Bundan meşə ilə örtülü sahə 1021,88 

min hektar təşkil etməklə, ümumi ərazinin 11,8%-i qədərdir. 

Hər adam başına təqribən 0,12 ha meşə sahəsi düşür ki, bu da 

ümumdünya miqyasında götürülən müvafiq orta rəqəmdən 4 

dəfə (0,48 ha) azdır. 

Azərbaycan meşələrinin sahəsi ümumi əraziyə nisbətdə 

az olsa da növ zənginliyi ilə məşhurdur. Burada 435 növ ağac 

və kol bitir, onlardan da 70-i endemik növlərə aiddir. Bütün 

Respublika ərazisi üçün enliyarpaqlı meşələr səciyyəvidir. Bu 
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tip meşələr Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqazın, Talış dağlarının 

alçaq və orta dağlıq ərazilərində geniş yayılmışdır. 

Azərbaycanın əksər meşələri (85%) dikliyi yüksək olan dağ 

yamaclarında yerləşməklə əvəzolunmaz torpaqqoruyucu, 

sutəmizləyici və tənzimləyici olmaqla iqlim saflaşdırıcı 

əhəmiyyətə malikdir. 

Bu cür əhəmiyyətli yerləri qorumaq, onlara nəzarət 

etmək, meşənin saf havasından udmaq, daim təbiətlə təmasda 

olmaq isə meşələrə nəzarət edən meşəbəyilərə nəsib olur.  

Kəndimizin ərazisində mövcud olan meşələrə nəzarət 

edən meşəbəyi uzun illər qonşu Xanlıqlı kəndindən Maşallah 

və Hidayət qardaşları, daha sonra isə kəndimizin sakinləri 

Qafur və Səttar Rzayevlər olmuşdur. 

Səttar Rzayev ömrünün böyük hissəsini övladları ilə birgə 

rayonun, doğma kəndinin təbiətinin qorunmasına həsr edib. 

S.Rzayev meşəbəyi olduğu dövrlərdə kənd sakinlərinin dərin 

hörmətini qazanmış, uzun müddət bu sahədə çalışan işçi kimi 

dəfələrlə təltif olunmuşdur. 

Səttar Rzayev ilə yanaşı Qafur və Etibar Rzayevlər də 

meşəbəyi kimi çalışmışlar. 

Hazırda bu vəzifəni Nağıyev Nağı Tumar oğlu yerinə 

yetirir. 
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HƏRBÇİLƏR 
 

Əhmədov Bəhram Qardaş oğlu 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müs-

təqillik illərində böyük inkişaf yolu keçib 
və bu gün haqlı olaraq Cənubi Qafqazın 
ən güclü ordusu hesab edilir. Təbii ki, 
ordumuzun tərəqqisində ilk növbədə 
zabit heyətinin xidmətləri danılmazdır. 

Müstəqillik əldə etdiyi ilk illərdə 
Vətənimiz, təəssüf ki, Ermənistanın ərazi 
iddiaları ilə üz-üzə qaldı. Bədnam 

qonşularımız elan edilməmiş müharibəyə başladı. Azərbaycan 
Ordusu belə bir şəraitdə formalaşmağa, düşmənə qarşı 
müharibə aparmağa başladı. O zaman doğma Azərbay-
canımıza qəlbən bağlı olan insanlar Vətənin müdafiəsinə 
qalxdı. Keçmiş Sovet ordusunda xidmət edən vətənpərvər 
zabitlərimiz xalqın çətin günlərində Azərbaycan Ordusunun 
sıralarına qayıdır, sinələrini Vətənə sipər edirdilər. Belə 
zabitlərdən biri də Əhmədov Bəhram idi. Belə peşəkar 
hərbçilər haqqında iftixar hissilə deyirlər ki, Vətən qarşısında 
öz borcunu şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirib.  

Əhmədov Bəhram Qardaş oğlu 08 dekabr 1967-ci ildə 
Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə 
Haftoni qəsəbə tam orta məktəbini bitirərək, elə həmin il 
Ukrayna Respublikasının Sumı şəhərində Ali Hərbi Artilleriya 
komandirlər məktəbinə daxil olmuşdur. 1989-cu ildə məktəbi 
bitirərək “leytenant” hərbi rütbəsi verilmiş və SSRİ Müdafiə 
Nazirinin əmri ilə xidmətini davam etdirmək üçün Almaniya 
Demokratik Respublikasına göndərilmişdir. Almaniyada 
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Sovet Qoşunlarının tərkibində taqım və batareya komandiri 
vəzifələrində çalışmışdır. 

1992-ci ilin may ayından Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 
908 saylı hərbi hissənin,1993-cü ildən 704 saylı hərbi 
hissənin tərkibində Diviziya komandiri və artilleriya rəisi 
vəzifəsində Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Cəbrayil və Qubadlı 
rayonları istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir. 

1994-cü ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Heydər Əliyevin döyüş bölgəsinə səfəri zamanı 
xidmətdə fərqləndiyinə görə qiymətli hədiyyə və vaxtından 
əvvəl “Kapitan”hərbi rütbəsi ilə təltif olunmuşdur. 

1997-ci ildə Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən 929 saylı 
hərbi hissə komandirinin müavini, 1998-ci ildə həmin hərbi 
hissənin komandiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

2003-cü ildə Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən cəbhə 
bölgəsində yerləşən 161 saylı, 2006-cı ildə 212 saylı hərbi 
hissələrdə artilleriya rəisi vəzifəsində xidmətini davam 
etdirmişdir. 

2008-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim-Tədris Mərkəzində 
Raket Qoşunları və Artilleriya kafedrasının baş müəllimi- 
rəisin müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

2013-cü ildə Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən Raket 
Qoşunları və Artilleriya İdarəsinin Döyüş Hazırlığı Şöbəsinin 
rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

2017-ci ildə xidmətini Polkovnik rütbəsində başa vuraraq 
hərbi geyim formasını daşımaq hüququ verilməklə Ordu 
sıralarından ehtiyata buraxılmışdır. 

2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti adından 
“Qüsursuz Xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medal, 2009-cu ildə 
“Qüsursuz Xidmətə görə” 2-ci dərəcəli medal, 2010-cu ildə 
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“Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi” 
yübiley medalı, 2011-ci ildə “Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin 90 illiyi” yübiley medalı, 2012-ci ildə “Qüsursuz 
Xidmətə görə” 1-ci dərəcəli medal, 2013-cü ildə“Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi” yübiley medalı, 
2014-cü ildə “Vətən Uğrunda”medalı, 2015-ci ildə 
“Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Veteranı” medalı 
və 2016-cı ildə “Hərbi Xidmətdə Fərqlənməyə görə”medalı ilə 
təltif olunmuşdur. 

Ailəlidir. İki övladı var. 
 

Mayor Məmmədov Maqsud Alxas oğlu 
Məmmədov Maqsud Alxas oğlu 

1972-ci il fevral ayının 11-də Lən-
kəran rayonunun Ləj kəndində ana-
dan olmuşdur. 1979-87-ci illərdə Ləj 
kənd 8 illik məktəbində, 1987-91-ci 
illərdə Bakı Dəmir Yolu Nəqliyyatı 
Texnikumunda oxumuşdur. 

1992-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Silahlı Qüvvələrinə həqiqi 
xidmətə çağırılmış və xidmətə təlim 
taborunda başlamışdır. 1992-ci ilin 

noyabr ayının 28-dən Dağlıq Qarabağın Laçın rayonunun 
Mişni kəndi  uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur.1993-
cü ilin aprel ayının əvvəlində N-saylı hərbi hissədən təlim 
taboruna ezamiyyətdən qayıdıb xidmətini həmin taborda 
davam etdirmişdir. 

1994-cü ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq məktəbinə 
daxil olmuşdur. 1998-ci ildə həmin məktəbi “leytenant” hərbi 
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rütbəsi ilə bitirmiş, Müdafiə Nazirinin əmrinə əsasən xid-
mətini davam etdirmək üçün Silahlı Qüvvələrin N-saylı hərbi 
hissəsinə Motoatıcı taqım komandiri vəzifəsinə gön-
dərilmişdir. 

Xidmət dövründə taqım komandiri, bölük komandiri, 
tabor komandiri, qərargah rəisi, əməliyyat bölmə (Q3) rəi-
sinin döyüş və komandir hazırlığı üzrə baş köməkçisi 
vəzifələrində xidmət etmişdir. 

26.06.2010-cu il tarixdə “mayor” hərbi rütbəsi 
verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin “10 illik 
medalı” ilə (2004), “Qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli 
medalı” (2005), “Qüsursuz xidmətə görə 2-ci dərəcəli medalı” 
ilə (2007), “Qüsursuz xidmətə görə 1-ci dərəcəli medalı” 
(2013), Azəbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin “90 illiyi 
medalı” (2008), “95 illiyi medalı” (2013)ilə təltif olunmuşdur. 
01.01.2016-cı il tarixindənAzərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrindən MN-nin əmrinə əsasən “mayor”  rütbəsi ilə 
ehtiyata buraxılmışdır. 

 
Mayor Məmmədov Malik 

Babaş oğlu 
Məmmədov Malik Babaş oğlu 

1976-cı il yanvar ayının 28-də Lən-
kəran rayon Ləj kəndində anadan 
olmuşdur.  1983-cü ildə Ləj kənd 
orta məktəbinə daxil olmuş, 1993-
cü ildə həmin məktəbi 
bitirmişdir.1994-cü ildə Bakı 
Ümumqoşun Komandirlər 
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məktəbinə daxil olmuş, 1998-ci ildə leytenant rütbəsilə 
bitirmişdir. 

1998-2016-cı illərdə ön cəbhədə yerləşən hərbi 
hissələrdə xidmət keçmiş, 2016-cı ildə Müdafiə Nazirinin 
əmri ilə Müdafiə Nazirliyinə təyin olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti adından 2004-cü ildə 
Silahlı Qüvvələrin yaranmasının 10 illiyi,  2008-ci ildə Silahlı 
Qüvvələrin yaranmasının 90 illiyi, 2012-ci ildə qüsursuz 
xidmətinə görə  3-cü dərəcəli, 2013-cü ildə Silahlı Qüvvələrin 
yaranmasının 95 illiyi, 2013-cü ildə qüsursuz xidmətinə görə  
2-ci dərəcəli, 2015-ci ildə qüsursuz xidmətinə görə  1-ci 
dərəcəli medallarla, dəfələrlə hərbi hissə komandanlığı 
tərəfindən təşəkkürnamələrlə təltif edilmişdir. 

2014-cü ildə “Mayor” hərbi rütbəsi almışdır. 
Ailəlidir.  

Rəhmanov Ramiz Mütəllim oğlu 
Rəhmanov Ramiz Mütəllim oğlu 10 ap-

rel 1967-ci ildə Ləj kəndində anadan ol-
muşdur. 1973-cü ildə Ləj kənd orta məktə-
binin I sinfinə getmişdir. Orta məktəbi 
tərifnamə ilə bitirən Ramiz Rəhmanov 
1981-ci ildə Bakı şəhər Ticarət Texniku-
muna daxil olmuş, əmtəəşünaslıq ixtisasına 
yiyələnmişdir. 

Bir müddət təyinatla Gəncə şəhərində işləmiş, 1985-ci 
ildə Sovet hərbi sıralarına xidmətə çağırılmışdır. Hərbi 
xidmətdən sonra ordu sıralarında qalıb işləmək istəmiş, 
“praporşik” kimi xidmətə başlamışdır. Kapitan hərbi rütbəsi 
ilə təqaüdə çıxmışdır. 
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Evlidir, iki övladı var. Hər iki oğlu ali təhsillidirlər. 
Rusiyanın İrkutsk şəhərində yaşayırlar.  

QANUN KEŞİKÇİLƏRİ 
Azərbaycan polisinin tarixi çox da uzaq deyil. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan az sonra, Nazirlər Şurasının 
1918-ci il 2 iyul tarixli sərəncamı ilə Daxili İşlər Nazirliyi 
tərkibində müstəqil Azərbaycanın polis orqanları yaradıldı. 
Azərbaycan polisi yarandığı gündən xalqın və dövlətin 
mənafeyinə ləyaqətlə xidmət etdi, asayişin və təhlükəsizliyin 
mühafizəsi, sabitliyin və əmin-amanlığın qorunması, cinayət-
karlığa qarşı mübarizə kimi məsuliyyətli vəzifələri vicdanla 
yerinə yetirdi. AXC süqut etdikdən sonra, bolşevik diktaturası 
bütün milli dövlət və hüquq-mühafizə strukturlarını, o cüm-
lədən milli polisi ləğv etdi. 

Əvəzində "milis" adlandırılan bir qurum yaradıldı. Milisin 
vəzifəsi insanların təhlükəsizliyini qorumaq, cinayətkarlığa 
qarşı mübarizə aparmaqdan daha çox bolşevik rejiminin 
qorunmasına, azadfikirli insanların təqib və həbs edilməsinə 
yönəldilmişdi. Sovet milisi mövcud olduğu 70 il ərzində 
dövlətin repressiya aparatı rolunu oynamışdır. 

Azərbaycan yenidən müstəqilliyə qovuşduqdan sonra po-
lis adı bərpa olundu, onun funksiya və vəzifələri dəqiqləş-
dirildi. Azərbaycan polisi Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı 
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə fəal 
iştirak etmişdir. Daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların 
şəxsi heyətinin 931 nəfəri bu müharibədə şəhid olmuşdur. 

Polisin sıralarında xeyli sayda "Milli Qəhrəman" adına, 
habelə orden və medallarla təltifə layiq görülənlər vardır. Bu 
gün Azərbaycan polisi öz peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, eyni 
zamanda beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılır. Ümummilli 
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lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 24 may tarixli fərmanı ilə hər 
il iyulun 2-si Azərbaycan Polisi Günü kimi qeyd olunur. 

 
KƏNDİN İLK POLİS ZABİTİ 

 
Şərifov Firdovsi Əlizadə oğlu 

Şərifov Firdovsi Əlizadə oğlu 10 
aprel 1976-cı ildə Lənkəran rayonu 
Ləj kəndində anadan olmuşdur. 1983-
87-ci illərdə Lənkəran şəhər 4 nöm-
rəli, 1987-93-cü illərdə Ləj kənd orta 
məktəbində təhsil almışdır. 2001-
2006-cı illərdə Azərbaycan Respubli-
kasının Daxili İşlər Nazirliyinin Polis 
Akademiyasında ali hüquq təhsili 

alaraq “leytenant” rütbəsi ilə peşə fəaliyyətinə başlamışdır. 
2008-ci ildən polis sıralarını tərk etmişdir. Hazırda Rusiya 
Federasiyasında şəxsi bizneslə məşğuldur. 

Evlidir, 2 övladı var. 
 

Cavadov Fikrət Fərzi oğlu 
Cavadov Fikrət Fərzi oğlu 03 

avqust 1972-ci ildə Ləj kəndində ana-
dan olmuşdur.  1978-86-cı illərdə orta 
təhsil almış, 1988-90-cı illərdə Sovet 
ordu sıralarında xidmət etmişdir. 

1996-2016-cı illər ərzində Lənkə-
ran ŞRPŞ-də polis nəfəri kimi çalışmış, 
polis təqaüdçüsüdür. 

Ailəlidir,  2 övladı var. 
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Quliyev Qənbər Hacıağa oğlu 
Quliyev Qənbər Hacıağa oğlu 05 

mart 1960-cı ildə Lənkəran rayonu-
nun Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1967-ci ildə Ləj kənd natamam orta 
məktəbinin I sinfinə daxil olmuş və 
orada 4-cü sinfi bitirmişdir. 1971-ci 
ildə Haftoni qəsəbə səkkizillik mək-
təbinə daxil olmuş, 1975-ci ildə orada 
VIII sinfi bitirərək 1975-ci ildə Kər-
gəlan kənd orta məktəbinin IX sinfinə 

daxil olmuş, 1977-ci ildə Kərgəlan kənd orta məktəbinin X 
sinfini bitirmişdir. 

1977-ci ilin may ayından 1978-ci ilin may ayına kimi 
Lənkəran çayçılıq sovxozunda fəhlə işləmişdir.1978-ci ilin 
may ayında Sovet Ordusu sıralarına çağırılmış, 1980-ci ildə 
hərbi xidmətini başa vurmuşdur. 

1981-ci ilin aprel ayından 2010-cu ilin may ayına kimi 
Lənkəran ŞRPŞ-də polis nəfəri vəzifəsində işləmişdir. 

İşlədiyi müddətdə dəfələrlə rəhbərlik tərəfindən təşəkkür 
almış, SSRİ  Daxili İşlər Nazirinin 514№-li əmrinə əsasən 
“Qüsursuz xidmətə görə III dərəcəli medalı” (1989),  Qırmızı 
bayraqlı ordenli Zaqafqaziya sərhəd hərbi dairəsinin 
komandirinin əmrinə əsasən “II dərəcli sərhəd əlaçısı döş 
nişanı” (1990), Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin 
əmriylə “Usta məharət dərəcəsi” (2005) və “Qüsursuz 
xidmətə görə II dərəcəli medalı” (2008) ilə  təltif olunmuşdur. 

Ailəlidir, 3 övladı var. 
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Məhərrəmov Nəsib Bəyiş oğlu 
Məhərrəmov Nəsib Bəyiş oğlu 07 

may 1970-ci ildə Lənkəran rayonu 
Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1977- 87-ci illərdə orta təhsil almış, 
1988-90-cı illərdə Sovet ordusunda 
xidmət etmişdir.  

1991-94-cü illərdə Bakı Plan 
İqtisad Texnikumunda hüquq üzrə 
təhsil almışdır. 

1995-2014-cü illərdə Lənkəran 
ŞRPŞ-də polis nəfəri kimi çalışmış, 

polis təqaüdçüsüdür. 
2017-ci ilin dekabr ayından Lənkəran Hava Limanında 

ornitoloq vəzifəsində işləyir. 
Ailəlidir,  2 övladı var. 
 

Yusubov Əvəz Xanmirzə oğlu 
Yusubov Əvəz Xanmirzə oğlu  01 

iyun 1958- ci ildə Ləj kəndində 
anadan olmuş, 1968-ci ildə Ləj kənd 
məktəbinin 4-cü sinfini bitirmişdir. 
1974-cü ilin 19 yanvarından 
Lənkəran çayçılıq sovxo-zunda fəhlə 
kimi işləmişdir. 

11 may 1977-ci ildə Sovet ordu-
sunda bölmə komandiri serjantı 
olmuşdur. Xidmət müddətində 
Xabarovsk şəhərində 11 saylı orta 
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məktəbdə tam gecə kursu keçmişdir. 15 iyun 1979-cu ildə 
Sovet ordusundan tərxis olunmuşdur. 

24 sentyabr 1979-cu ildən 1980- ci ilin noyabr ayına kimi  
Lənkəran çay sovxozunda fəhlə kimi işləmişdir. 

1980-ci il 17 dekabr ayında İrkutsk vilayətinin Slyun-
danski rayonunun Daxili İşlər orqanında işə düzəlmişdir. 
Novosibirski Xüsusi Milis Məktəbinin qiyabi şöbəsinə daxil 
olmuş, 1985-ci ilin 23 avqustunda SSRİ Daxili İşlər Na-
zirliyinin Milis Məktəbini bitirmişdir, eyni zamanda İrkutsk 
Vilayətinin Slyudansk rayonunun Daxili İşlər Şöbəsində 
xidmətini davam etdirmişdir.  

11 iyun 2002-ci ildə mayor rütbəsi ilə ehtiyata  
buraxılmışdır. 

12 iyun 2002-ci ildən  22 aprel 2009-cu ilə kimi İstehsalat  
bazasının yol rəisi kimi işləmişdir. 

Ailəlidir. Hal-hazırda Rusiyada yaşayır. 
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QARABAĞ DÖYÜŞÇÜLƏRİ 
 

Cavadov Aqil Oğlan oğlu 
 

Cavadov Aqil Oğlan oğlu  23 yanvar 
1975-ci ildə Ləj kəndində anadan ol-
muşdur.  1990-cı ildə Ləj kənd səkkizillik 
məktəbini başa vurduqdan sonra Lənkə-
ran Peşə Texnikumuna daxil olmuş, 1993-
cü ildə Ordu sıralarına çağırılmışdır. Xo-
cavənd və Beyləqan rayonları uğrunda 
gedən döyüşlərdə iştirak etmişdir.  

1997-ci ildə ordudan tərxis olunmuşdur. Fərdi əməklə 
məşğuldur. Müharibə veteranıdır. Ailəlidir,2 övladı var.  

Cavadov Elşən Baloğlan oğlu 
01 fevral 1974-cü ildə Lənkəran ra-

yonu Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1981-88-ci illərdə Ləj kənd məktəbində, 
1989-91-ci illərdə Lənkəran şəhər 113-
saylı Texniki Peşə məktəbində təhsil 
almışdır. 

1992-ci ildə hərbixidmətə çağırıl-
mışdır. Ağcabədi, Beyləqan, Ağdam, Xo-
cavənd rayonları istiqamətində gedən 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. 

 1996-cı ildə ordudan tərxis olunmuşdur. 
Lənkəran Polis Şöbəsində 18 il müddətində polis nəfəri 

kimi xidmət etmiş,  2015-ci ildə təqaüdə göndərilmişdir. 
Azərbaycan Veteranlar Birliyinin üzvüdür. 
Ailəlidir, 2 övladı var. 
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Cəfərov Ramiz Beytulla oğlu 
1975-ci il avqustun 17-də Lənkəran 

rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1982-90-cı illərdə Ləj kənd orta məktə-
bində, 1990-92-ci illərdə Haftoni qəsəbə 
orta məktəbində təhsil almışdır.  

Hərbi xidmətə 1993-cü ildə çağırıl-
mışdır. Tərtər, Ağdərə rayonlarının, həm-
çinin “Marğuşavan”, “Həsənqaya”, “Ballı-

qaya”, “Borsonlu”, “Talış kəndi” və “Talış yüksəkliyi” uğrunda 
gedən döyüşlərdə  iştirak etmişdir. 

1997-ci ildə ordudan tərxis olunmuşdur. Veteranlar 
Birliyinin üzvüdür. Ailəlidir, 2 övladı var. 

 
Əhədov Şaiq Qafur oğlu 

1973-cü il avqustun 27-də Lən-
kəran rayonu Ləj kəndində anadan 
olmuşdur. 1979-87-ci illərdə Ləj kənd 
məktəbində, 1988-91-ci illərdə 34 
nömrəli Lənkəran Texniki Peşə mək-
təbində təhsil almışdır.  

1992-ci ilin yanvarında hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. Lənkəran batal-
yonunun  tərkibində  Bərdə, Tərtər, 

Ağdərə istiqamətində gedən ağır döyüşlərin iştirakçısı olmuş, 
Kasabet dağında, Sərsəng su anbarı uğrunda gedən 
döyüşlərdə  yüksək döyüş bacarığı olduğunu  sübut etmişdir. 

1992-ci ilin sonlarında ixtisasçı atıcı kimi fərqləndiyi 
üçün N saylı hərbi hissəyə tank əleyhinə diviziyona göndə-
rilmişdir. Həmin ildən etibarən Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli, 
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Horadiz istiqamətlərində Ağburun, Şişqaya, Nərgiztəpə, Üç-
təpə ərazilərinin 1993-cü ildə düşməndən qorunmasında 
igidlik göstərmişdir. Şişqaya ətrafında gedən döyüşlərdə qəh-
rəmanlıq gostərən Şaiq 13 əsgəri  mühasirədən çıxartmışdır.  

  4 il 8 ay müddətində hərbi xidmətdə olan  Şaiq  1996-cı 
ildə ordudan  tərxis olunmuşdur. 

Hal – hazırda Lənkəran şəhərinin Ləj kənd və Haftoni 
qəsəbə üzrə Veteranlar Birliyinin özək sədridir.“Azərbaycan 
ordusunun 100 illiyi “ xatirə medalı  ilə təltif edilmişdir 

 
Əliyev Zahid Ələkbər oğlu 

26 fevral 1970-ci ildə Lənkəran 
rayonunun Ləj kəndində anadan 
olmuşdur. 1978-ci ildə Ləj kənd sək-
kizillik məktəbini bitirdikdən sonra  
Lənkəran Şəhər 113 № li texniki peşə 
məktəbinə daxil olmuş,  avtotəmirçi 
ixtisasına yiyələnmişdir. 1988-ci 
ildəhəmin məktəbi bitirmişdir. 

1989-91-ci illərdə Sovet ordu-
sunda xidmət  etmişdir.  

1993-cü il oktyabr ayında könüllü 
olaraq cəbhə bölgəsinə  yollanmışdır. 1994-cü ildə Ağdamın 
Güllücə kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından 
yaralanmışdır. Ağdam rayon hərbi hospitalına göndərilmiş, 
daha sonra 4 ay Bakı şəhər Travmatologiya İnstitutunda 
müalicə almışdır. Hal-hazırda  2-ci qrup Qarabag əlilidir.  

Evlidir, 1 övladı var. 
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 Məmmədov İltifat Əlixan oğlu 
Məmmədov İltifat Əlixan oğlu 16 

fevral 1963–cü ildə Lənkəran rayonu 
Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1971-78-ci ildə Ləj kənd səkkizillik 
məktəbində, 1979-80-ci illərdə Haf-
toni qəsəbə orta məktəbində təhsil 
almışdır. 

1981-1983-cü illərdə Sovet ordu 
sıralarında hərbi xidmət keçmişdir. 

1984-cü ildə Lənkəran Hərbi  Ko-
missarlığından Rusiyanın Leninqrad şəhərinə gizir məktəbinə 
göndərilmişdir. 1985–ci ildə Sovet ordusunun tərkibində 
təminat taqımının komandiri işləmişdir. 1991-ci ildə Milli 
Ordu sıralarına qatılmış, cəbhə bölgəsinə xidmətə yollanmış-
dır. Laçın, Kəlbəcər, Tərtər bölgəsində gedən hərbi əməliy-
yatlarda iştirak etmişdir. 1995-ci ilə qədər döyüşdə bölük 
komandiri vəzifəsində işləmişdir.Ağdərə istiqamətində gedən 
ağır döyüşlərin birində yaralanan İltifat Məmmədov 1999-cu 
ildə ordudan tərxis olunmuşdur. Hal-hazırda III qrupəlildir. 
Hərbi təqaüdçüdür. 

Ailəlidir. 3 övladı var. 
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Qasımov Mais Ağaəli oğlu 
1973-cü ildə Lənkəran rayon Ləj 

kəndində anadan olmuşdur. 1981-88-
ci illərdəLəj kənd orta məktəbində, 
1989-91-ci illərdə Lənkəran Peşə mək-
təbində oxumuşdur. Orta ixtisas təh-
silindən sonra hərbi xidmətə yollan-
mış, Füzuli, Ağdam, Laçın, Beyləqan 
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iş-
tirak etmişdir. 1996-cı ildə ordudan 
tərxis olunmuşdur. 

Fərdi əməklə məşğuldur. Vetranlar Birliyinin üzvüdür. 
Ailəlidir. 3 övladı var. 

 
Quliyev Müşfiq Sərdar oğlu 

1973-cü ildə Lənkəran rayonunun 
Osaküçə kəndində anadan olmuşdur. 
1980-88-ci illərdə Ləj kənd orta mək-
təbində, 1989-91-ci ildə Haftoni qəsəbə 
məktəbində orta təhsil almışdır. Bakı 
Biznes Universitetini bitirmişdir. 

1991- ci ildə hərbi xidmətə yola 
düşmüşdür. Füzuli rayonu və Ağdərə 
rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə 
iştirak etmişdir. 1993- cü il iyunun 20 - 

də  Ağdərə rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə  sağ çiynindən 
ağır qəlpə yarası almışdır. Hal- hazırda 2- ci qrup Qarabağ 
əlilidir. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid 
ailələri İctimai Birliyin İdarə Heyətinin üzvüdür. 2007-ci ildən 
YAP-ın  Ləj kənd ilk təşkilatının sədridir. 1998-ci ildən 2010-
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cu ilə qədər  Haftoni qəsəbə İcra Nümayəndəliyində baş 
məsləhətçi, 2010-cu ildən Lənkəran şəhər  Maliyyə idarəsində 
aparıcı məsləhətçi vəzifəsində işləyir. 3 övladı var. 

 
Quliyev Hafiz Şəmsəddin oğlu 

Quliyev Hafiz Şəmsəddin oğlu 1973-
cü il  iyulun 14-də Ləj kəndində anadan 
olmuşdur.  1979-83-cü illərdə Ləj kənd 
məktəbində təhsil almış, 1987-ci ildə  113 
saylı  Peşə Məktəbinə qəbul olmuşdur. 
Məktəbi bitirib 1992-ci ildə hərbi xidmətə 
yollanmışdır. O, Ağcabədi, Beyləqan, 
Füzuli, Horadiz  istiqa-mətlərində gedən 

döyüşlərdə iştirak etmişdir.  4 il 6 ay hərbi xidmət etdikdən 
sonra 1996-cı ildə ordudan təxris edilmişdir. 

Veteranlar Birliyinin üzvüdir. Hal-hazırda FHN-Yan-ğından 
Mühafizə İdarəsində baş yanğınsöndürən  vəzifəsində işləyir. 

 Ailəlidir, 3 övladı var. 
  
Quliyev İmran Qurban oğlu 
Quliyev İmran Qurban oğlu 4  may 

1974-cü ildə Ləj kəndində anadan olmuş-
dur.  1981-ci ildə Ləj kənd orta məktəbinin I 
sinfinə getmiş,1992-ci ildə bitirmişdir. Elə 
həmin il ordu sıralarına çağırılmış, Beyləqan 
və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak 
etmişdir. 1997-ci ildə Ordudan tərxis 
edilmişdir. Fərdi əməklə məşğuldur. 

Veteranlar Birliyinin üzvüdur. 
Ailəlidir, 1 övladı var. 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

93 
 

Rəhimov Üzeyir Rəhim oğlu 
31 avqust 1973-cü ildə Lənkəran 

rayonunun Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1981-88-ci  illərdə Ləj kənd məktəbində, 
1989-1990-cı illərdə Haftonu qəsəbə orta 
məktəbində oxumuşdur. Məktəbi bitirdik-
dən sonra Xəzər Dənizçilik Məktəbinə daxil 
olmuşdur. II kursda oxuyarkən  Bakıda 
yerləşənLaçın Qərargahına könüllü olaraq 
cəbhəyə getmək istəyini bildirmişdir. Laçın 

rayonu uğrunda gedən  döyüşlərdə qəlpə yarası almışdır.  
1992-ci ilin noyabrında xəstəliklə əlaqədar Lənkəran  Hərbi 

Qospitalına gətirilir.Əməliyyat olunduqdan sonra ordudan təxris 
olunmuşdur. 

Ailəlidir. 2 övladı var. 
 

Rəhmanov Mahir Xanoğlan oğlu 
1973-cü ilin martın 16-da Ləj 

kəndində anadan olmuşdur. 1980-89-cu 
illərdə Ləj kənd orta məktəbində təhsil 
almışdır. 1989-cu ildə Bakı Sənaye Peda-
qoji Texnikumuna daxil olub,  I kursu 
başa vurduqdan sonra, sentyabr ayında 
Sabunçu rayon Hərbi Komissarlığına 
gedərək   könüllü olaraq hərbi xidmətə 
yazılmışdır. Həmin ərəfədə xüsusi təyi-
natlı rus dəniz qüvvələrinin Respublika-

dan çıxarılma ərəfəsində Mahir Rəhmanovu və digər yoldaş-
larını onların yerinə əvəzedici kimi göndərdilər. 3 ay xüsusi 
təlim keçdikdən sonra yanvar ayında Qarabağa yoladüşür. 
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Ağdamın Güllücə istiqamətində gedən qızğın döyüşlərdə  –
1993-cü ilin dekabrın 26-da minaya düşmüşdür.  Bir ayağını 
itirmişdir. II qrup Qarabağ əlilidir. Veteranlar Birliyinin üzvüdur. 

 
Fərziyev Şücaət Xanhüseyn oğlu 

Fərziyev Şücaət Xanhüseyn oğlu 15 
iyul 1975-ci ildə Lənkəran rayonu Ləj 
kəndində doğulmuşdur.1982-92-ci 
illərdə Ləj kənd orta məktəbində təhsil 
almışdır. 1992-ci ildə ordu sıralarına 
çağırılmış, Vətən torpaqlarmızın azad-
lığı uğrunda qızğın döyüşlərin iştirak-
çısı olmuşdur. Şişqaya ətrafında gedən 
döyüşlərdə iştirak etmişdir. 1997-ci 

ildə ordu sıralarından tərxis olunmuşdur. Fərdi əməklə 
məşğuldur. Veteranlar Birliyinin üzvüdür. 

Ailəlidir. 3 övladı var. 
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APREL DÖYÜŞÇÜLƏRİ 
 

2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən başlayaraq 
Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında baş ver-
miş hərbi münaqişə zamanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
birləşmələri Goranboy rayonuna və Naftalan şəhərinə təhlükə 
yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəklikləri, eləcə də 
Seysulan məntəqəsini azad edib, Füzuli rayonu istiqamətində 
yerləşən "Lələtəpə" adlandırılan yüksəkliyə nəzarəti ələ keçi-
riblər. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ağ-
dərə-Madagiz istiqamətində yolların nəzarətdə saxlanılmasını 
təmin etdi. 

Hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvə-
lərinin 88 hərbi qulluqçusu şəhid olmuş, 1 Mi-24 helikopteri 
vurulub və 1 tank mina partlayışı zamanı sıradan çıxmışdır. 
Döyüşlərdə ermənilərə məxsus 30 tank, 15-dək artilleriya 
qurğusu və möhkəmləndirilmiş mühəndis qurğuları məhv 
edilib, 320 döyüşçüsü öldürülüb və 500-dən artıq döyüşçüsü 
yaralanmışdır. 

Aprel döyüşləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qələbəsi 
ilə nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı 
yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə 
yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan 
kəndi və Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi və Madagiz kəndi 
istiqamətində yollar düşməndən azad olunmuşdur. Azər-
baycan prezidenti İlham Əliyev iyulun 10-da Nazirlər Kabi-
netinin 2016-cı ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
qeyd etmişdir ki, Aprel döyüşləri zamanı 2 min hektar ərazi 
işğaldan azad edilib. 
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Aprel döyüşləri özünün həcminə görə 12 may 1994- cü 
ildə  razılaşdırılmış  atəşkəs rejimindən  sonra ən böyük hərbi 
qarşıdurma idi. Bu döyüşlərdə hamı kimi Ləj kəndindən olan 
əsgər və zabitlərimiz iştirak edib. Onlar bu döyüşlərdə xüsusi 
qəhrəmanlıq göstərmiş, qələbənin əldə edilməsində, bir sıra 
ərazilərimizin  işğaldan azad edilməsində iştirak etmişlər.  

Aprel döyüşlərində iştirak etmiş Ləj kənd sakinləri: 
 1. Əhmədov Bəhrəm Qardaş oğlu–zabit, Goranboy–

Talışkənd  istiqamətində  döyüşlərdə  iştirak edib. 
2. Əliyev Habil Ağaşirin oğlu–zabit, Ağdərə 

istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. 
3. Əliyev Elnur Ağaşirin oğlu –MAXE, Ağdam 

istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. 
4. Yusubov Şahin  Hikmət  oğlu-əsğər,  Goranboy –

Talışkənd  istiqamətində  döyüşlərdə  iştirak edib. 
5. Qənbərli Həsən Füzuli oğlu-əsgər 
 Bu gün əli silah tutan  hər kəs Vətən uğrunda  döyüşməyə 

hazırdır. Azərbaycanın hərbi tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış 
“Aprel döyüşləri” göstərdi ki, ordumuzun potensialı böyük-
dür. Bu uğurlu döyüşlər Silahlı Qüvvələrimizin gələcəkdə 
qazanacağı qələbələrin yalnız  başlanğıc nöqtəsidir. 
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BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİİŞTİRAKÇILARI 
 
Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: 

“Azərbaycan xalqı İkinci Dünya müharibəsində həm döyüş 
meydanlarında, həm də arxa cəbhədə əsl şücaət və əzmkarlıq 
nümunələri göstərmişdir. Müharibə başlanandan keçən qısa 
müddət ərzində Azərbaycan Respublikası ərazisində 87 qırıcı 
batalyon, 1124 özünümüdafiə dəstəsi təşkil edilmişdir. 1941-
1945-ci illərdə respublikanın 600 mindən çox oğlan və qızları 
cəbhəyə getmişdir”.  

1941-1945-ci illər İkinci Dünya müharibəsinin bəşəriy-
yətə vurduğu yaralar  hələ də sağalmamış,yaddaşlardan 
silinməmişdir. İllər keçsə də, bu ölüm-dirim müharibəsi 
unudulmayacaq. Keçmiş SSRİ-nin elə bir ucqar məkanı 
olmamışdır ki, bu vahiməli və dəhşətli müharibə həmin 
yerlərə aclıq, səfalət, müsibət, ölüm və göz yaşları  gətirməsin. 
O dövrdə Vətən anlayışı milliyyətindən, dilindən, yaşadığı 
yerindən aslı olmayaraq hər bir insan üçün əziz və müqəddəs 
idi. Bir sözlə, İkinci Dünya müharibəsi tarixdə xüsusi iz 
qoymuşdur. Bu müharibədə qəhrəmanlıq göstərənlər ara-
sında Ləj kəndinin sakinləri də vardır. 

 
1. Eyvazov Zabit Novruz oğlu 
2. Quliyev Hacıağa Cavad oğlu 
3. Məmmədov Fərrux Yunus oğlu 
4. Nəhmətov Məhərrəm Rufullah oğlu 
5. Yusubov Fərhad Yunus oğlu 
6. Yaqubov Cəbi Kamil oğlu 
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Eyvazov Zabit Novruz oğlu 
Eyvazov Zabit Novruz oğlu 03.03.1914-cü ildə anadan 

olmuş, Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olmuşdur. 
02.01.1999-cu ildə vəfat etmişdir. 

 
 
 

Quliyev Hacıağa Cavad  oğlu 
Quliyev Hacıağa Cavad oğlu 1909-

cu ildə Lerik rayonu Mondigah kən-
dində anadan olmuşdur. 1941-ci ildə 
Sovet Ordusu sıralarına çağırılmış, 
1946-cı ilə qədər xidmət etmişdir.  

1941-ci ilin dekabr ayında 402-ci 
diviziyanın tərkibində Krımın mü-
dafiəsində iştirak etmiş, ayağından 
yaralanmışdır. 

O,İkinci Dünya müharibəsinin ən 
böyük vuruşmalarından biri olan Qafqaz 

döyüşündə 402-ci diviziyanın tərkibində Mazdokun geri 
alınmasında böyük şücaət göstərmiş, əlindən yaralanmışdır. 

“1941-45-ci illərdə Almaniya üzərində qələbənin 30 il-
liyi”, “40 illiyi”, “50 illiyi”, “60 illiyi” yubiley medalları, 
dəfələrlə isə fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir. 

1982-ci ildə ona “Zaparojye” avtomobili, gümüş qol saatı 
hədiyyə edilmiş, yaşadığı evə telefon xətti çəkilmişdir.1987-ci 
ilin fevral ayında vəfat etmişdir. 
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Məmmədov Fərrux Yunus oğlu 
Məmmədov Fərrux Yunus oğlu15 aprel 1921-ci ildə Lerik 

rayonu Nısli kəndində anadan olmuşdur. 1941-ci ilin sen-
tyabrında orduya çağırılıb. 5 il Sovet Ordusunun tərkibində  
alman ordusuna qarşı döyüşüb. 880 № li  atıcı alayında  1941-
ci ilin sentyabrından atıcı kimi xidmətə başlayıb. 1941-ci ilin 
noyabrında hərbi andı qəbul etdikdən sonra 1942-ci ilin 
dekab-rında xidmətini 74-cü diviziyanın 15-ci atıcı alayının 
tərkibində davam etdirib.Daha sonra 1943-cü ilin fevralında 
336 - cı atıcı diviziyanın  15-ci atıcı alayına göndərilib.   

1944-cü ilin dekabrında 
1189 TAK 2-ci diviziyasının 5-ci 
batareyasının tərkibində döyüş-
lərə qatılıb. 1944-cü ildə sol 
budundan yaralanıb. 

1946-cı ilin  mayın 5-də 
hərbi xidməti başa vurub. 

Döyüşlərdə göstərdiyi qəh-
rəmanlığa görə dövlət tərə-
findən  döş nişanı  və medalla  
dəfələrlə təltif edilmişdir. 

1945-ci ilin martında Bu-
dapeştdə 11-ci tank diviziyası-

nın  tərkibində alman faşistlərinə qarşı vuruşub. Sekeş-
fexervar, Mor, Zirez, Vespren, Eninq və başqa 350 yaşayış 
məntəqəsinin azad edilməsində  iştirakına görə Ali Baş 
Komandan tərəfindən təşəkkürnamə almışdır. 

1945 –ci ilin 15 aprelində-Preyzen çayının sahilində  
Sankt – Peltin şəhərinin ələ keçirilməsində xidmətlərinə görə 
Məmmədov Fərrux Yunus oğluna  təşəkkür elan edilmişdir. 
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1945-ci ilin martında – Sombatel, Kapuvar, Köseeq 
şəhərlərinin  ələ keçirilməsində  iştirakına görə də  təşəkkür 
almışdır. 

1946-cı il avqustun  29- da “1941-45 ci illərdə  Almaniya  
üzərində qələbəyə görə medalla”  təltif edilib. 

1967-ci ildə “1941-45-ci ildə  Almaniya  üzərində 
qələbənin  20 illiyi ilə  əlaqədar  “Yubiley  medalı”, 30 illik, 40 
illik,  50 illik, 60 illik, 70 illik yubiley medallarıyla  təltif 
edilmişdir. 

2005-ci ilin 27 aprelində Azərbaycan Respublikasının 
Perezdenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə “1941–45 illər Böyük 
Vətən  Müharibəsində  qələbənin 60 illiyi” yubiley medalı ilə  
təltif olunmuşdur. 

Böyük Vətən Müharibəsində  şərəfli döyüş yolu keçmiş  
cəsur atıcı  Fərrux Məmmədov  26 sentyabr 2004–cü ildə 
Lənkəran rayonunun Ləj kəndində vəfat etmişdir. 

 
Nəhmətov Məhərrəm Rufullah oğlu 

 
Nəhmətov Məhərrəm Rufullah oğlu 1906-cı ildə anadan 

olmuş, 1941-45-ci illərdə döyüş yolu keçmişdir. 28.09.1981-ci 
ildə Ləj kəndində vəfat etmişdir. 

 
Məmmədov  Fərhad Yunus oğlu 

 
Məmmədov  Fərhad Yunus oğlu 1905-ci ildə anadan 

olmuşdur. Böyük Vətən Müharibəsinin iştirakçısı olmuş, 16 
may 1988-ci ildə Ləj kəndində vəfat etmişdir. 
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SSRİ – FİNLANDİYA MÜHARİBƏSİİŞTİRAKÇISI 
 

Yaqubov  Cəbi Kamil oğlu 
 

Yaqubov  Cəbi Kamil oğlu 1917-ci ildə Lerik rayonu, Ha-
marat kəndində anadan olub. 1938-ci ildə hərbi xidmətə 
çağırılıb. 1939-cu ildə Sovet-Fin müharibəsində, 1941-ci ildən 
1945-ci ilədək Sovet ordusunun tərkibində alman faşizminə 
qarşı döyüşlərdə iştirak edib. Qızğın döyüşlərin birində 
yaralanmış və Sevastopol  hərbi hospitalında müalicə olun-
duqdan sonra yenidən cəbhəyə qayıtmışdır. Ona məxsus 
sənədlərin müharibə ərəfəsində itməsi nəticəsində 1947-ci 
ildə ordudan tərxis olunmuşdur. 

Müharibədən sonra Lerikdə  kolxozda briqadir işləmişdir. 
1974-cü ildə Lənkəran rayonu Ləj kəndində  vəfat etmişdir. 

 
 

ƏFQANISTAN VETERANLARI 
 

Əhədov Mustafa Nəhmət oğlu 
Əhədov Mustafa Nəhmət oğlu 1966-

cı ildə Lənkəran rayonunun Ləj kən-

dində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə 

Ləj  kənd 8 illik  məktəbin I sinfinə qə-

bul olmuşdur. 1981-ci ildə həmin mək-

təbin 8-ci sinfini bitirib, təhsilini Lən-

kəran Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda 

aqronomluq ixtisası üzrə davam etdir-
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mişdir. 1984-cü ildəaqronomluq ixti-sası üzrə tam kursu 

bitirmişdir. Hərbi xidmətini Sovet ordusunun tərkibində 

Əfqanıstanda  keçmişdir. Hərbi xidmətini bitirmək ərəfəsində 

olan Mustafa Əhədov şiddətli döyüşlərin birində minaya 

düşmüş, ağır qəlpə yarası almışdır. III qrup əlildir.  

 Əfqanıstan Veteranları Cəmiyyətinin üzvüdür. Hərbi 

xidməti başa vurduqdan sonra 1987-ci ildə Gəncə Kənd 

Təsərrüfatı İnstitutuna qəbul olunmuş,  1991-ci ildə oranı 

qiyabi olaraq bitirmişdir.  

Ləj çayçılıq sovxozonda aqronom kimi fəaliyyət  göstər-

mişdir. Hazırda Petropavlovsk şəhərində tikinti şirkətində 

çalışır. 

  Evlidir. 1 övladı var. 
 

Nuruyev Əflatun Səyad oğlu 
 

Nuruyev Əflatun Səyad oğlu 09 noyabr 1965–ci 

ildəLənkəran rayon Ləj kəndində anadan olmuşdur.  1972–

82-ci illərdə orta təhsil almışdır.  Orta məktəbi bitirdikdən 

sonra sürücülük məktəbinə daxil olmuşdur. 1984–cü ildə 

Sovet Ordusunun tərkibində  Əfqanıstan Respublikasının 

Qəndahar şəhərində hərbi xidmət keçmişdir. Əfqanıstanda 

gedən qızğın döyüşlərin iştirakçısı olmuşdur. 1986 – cı il 

aprel ayının  30– da hərbi xidmətdən qayıtmışdır. 

Ailəlidir. 2 övladı var. 

Əfqanıstan Veteranlar  Birliyinin üzvüdür. 
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MƏNƏVİYYATIMIZ 
 

Kəndimizin şəhidləri 
 

 
Yer üzündə əksər xalqlar üçün bir neçə müqəddəs məh-

fum mövcuddur. Vətən, millət, dövlət, dil və din. Bu varlıqlar 
təhlükədə olanda həyəcan təbili çalınır, Vətənin igid oğulları 
savaşa qalxır. Buna görə də əsl vətənpərvərlər Vətənin 
problemlərinə biganə qala bilməz. 

Bu mənada şəhidlərimiz də şəxsi şücaəti, fədakarlığı, 
qəhrəmanlığı ilə əsl vətənpərvər olduqlarını bir daha təsdiq 
ediblər. Keçdikləri şərəfli yol göstərir ki, onlar bu şərəfli  zir-
vəyə güclü iradəsi, əqidəsi, xarakteri ilə yüksəliblər.  Vətənin 
20 faiz torpağının düşmən tapdağı  altında olduğunu nəzərə 
alsaq, onların keçdiyi şərəfli yolun  təbliği  gənclər üçün  bir 
örnək ola bilər. Azərbaycan xalqı  gələcəyimiz olan gənc 
nəslin Vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və obasına  hörmət, soy-
kökünə, öz ata-babalarına, ənənələrinə sədaqət  ruhunda 
tərbiyə olunmasına  həmişə böyük  məsuliyyətlə  yanaşmış və 
ona  həyati əhəmiyyətli  məsələ kimi baxmışdır. Azərbaycanın 
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igid, cəsur oğulları, qeyrətli qızları həmişə vətənvərpər olmuş,  
yadelli işğalçılara qarşı qəhrəmancasına mübarizə apararaq  
Vətənini düşmən ayağına verməmişlər. Mərd,  mübariz oğul 
və qızlarımız  öz doğma Vətənini  həmişə hərarətlə sevmiş, 
onun qədrini bilmiş, Vətən naminə canlarını qurban ver-
məkdən çəkinməmişlər. Bu igid Vətən övladları  doğma yurd 
naminə  canlarından keçməklə  əsl vətənpərvərlik  nümunəsi 
göstərmiş,  şərəfli bir iz qoyub getmişlər. Bu gün Azərbaycan 
gəncliyinə vətənpərvərlik ideyalarının aşılanması üçün  kifa-
yət qədər nümunələrimiz var. 

 Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var: 
Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib olmur. 
Yalnız müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, qorxu nə oldu-
ğunu bilməyən, Vətən və xalq yolunda canını fəda etməkdən 
çəkinməyən cəsarətli, ləyaqətli insanlar yüksələ bilərlər bu 
uca zirvəyə. 

  Bu yüksəkliyə ucalan insanlar ölmürlər, əksinə, ölümləri 
ilə bir əbədilik qazanırlar. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 
şəhidləri belə vəsf etmişdir: 

 ...Qatil gülləsinə qurban gedirkən, 
Gözünü sabaha dikdi şəhidlər! 
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla, 
Vətən göylərinə çəkdi şəhidlər. 

İllər ötüb, qərinələr dolaşsa da, şəhidlər heç vaxt unu-
dulmur, həmişə minnətdarlıq duyğuları ilə yada salınır, 
xatirələrinə dərin ehtiram bəslənilir. 

Azadlığı, müstəqilliyi, babalardan miras qalan torpağı 
uğrunda oğlunu, qızını şəhid verən xalq xoşbəxt xalqdır. Bu 
mənada Azərbaycan xalqının qürur hissi keçirməyə, başını 
uca tutmağa tam mənəvi haqqı var. 1990-cı ilin qanlı 20 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

105 
 

Yanvar gecəsində, Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə 
xalqımızın yüzlərcə igid övladı uca şəhidlik zirvəsinə yük-
səlmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyi, torpaqlarımızın toxu-
nulmazlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidləri müqəddəs 
bir amal birləşdirirdi: “Biz gəldi-gedərik, təki Vətən yaşasın!”. 
Bu amalla yaşayan insanlar misli görünməmiş iradə, 
yenilməzlik nümayiş etdirdilər. 

 
 

KƏNDİMİZİN İLK ŞƏHİDİ 
 
Aslanov Natiq Şirəli oğlu 

Aslanov Natiq Şirəli oğlu 1973-cü 
il iyun ayının 14-də Ləj kəndində ana-
dan olmuşdur.1979-cu ildə Ləj kənd 
orta məktəbinin I sinfinə getmiş, 
1987-89-cu illərdə Lənkəran şəhər 34 
saylı Texniki Peşə Məktəbində “çilin-
gər” ixtisası üzrə təhsil almışdır. 
1992-ci ildə hərbi xidmətə yollanmış, 
Bakı Hərbi Polis Alayında xidmət 
etmişdir.Natiq Aslanov torpaqları-

mızın müdafiəsində qəhrəmanlıq göstərmiş, Vətən borcunu 
layiqincə yerinə yetirmişdir.  

1993-cü il avqustun 24-də Füzuli rayonunun Bəhmənli 
kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur.Ləj kənd 
orta məktəbinə şəhidin adı verilmiş, məktəbin həyətində 
büstü qoyulmuşdur.  

Məzarı Ləj kənd qəbiristanlığındadır. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

QƏRAR 

№ 20720/05/1994-cü il 

 

Lənkəran rayonunun Ləj kənd orta ümumtəhsil məktəbinə 

ad verilməsi haqqında 

 

Lənkəran rayonunun Ləj kənd orta ümumtəhsil 

məktəbinə ad verilməsi haqqındaAzərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabineti 

 

QƏRARA ALIR: 

 

Qarabağ uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş Natiq Şirəli 

oğlu Aslanovun adının Ləj kənd orta ümumtəhsil məktəbinə 

verilməsi barədə Lənkəran şəhər İcra hakimiyyətinin Təhsil 

Nazirliyi ilə razılaşdırılmış təklifi qəbul edilsin.  

Baş nazir S.Hüseynov 
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ QƏHRƏMANI  
 

Əsgər Əliyev 
Bu gün doğma Ləj kənd qəbiristan-

lığında bir Azərbaycanın Milli Qəhrə-

manı uyuyur. Qəhrəmanımız doğma 

Azərbaycanımızın suverenliyi, ərazi 

bütövlüyü üçün təhlükə yarandıqda 

ömrünü qurban verərək şəhidlik zirvə-

sini fəth etmiş, Azərbaycanın Milli Qəh-

rəmanı  Əsgər Əliyevdir. 

Əsgər Ələkbər oğlu Əliyev 1974-cu 

il noyabrın 8–də  Lənkəran rayon Ləj  kəndində anadan 

olmuşdur. 1982-92-ci illərdə orta təhsil almışdır. 1992-ci ildə 

Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbinin tank-

artilleriya fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1995-ci ilin mart 

ayında dövlətçiliyimiz, süverenli-

yimiz   üçün təhlukə yarandıqda  

irəli atılan igid eloğlumuz 17 mart 

1995-ci ildə qəhrəmancasına 

şəhid olub. Ha-disə zamanı  Əsgər 

Əliyev  yaralı olsada, bir yüksək 

rütbəli zabiti, daha 3 yaralını  xilas 

etmiş, amma açılan ikinci güllə 

onun həyatına son qoymuşdur. 
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Azərbaycan Respublika-
sının Prezidentinin 4 aprel 
1995-ci il tarixli 307 saylı 
fərmanı ilə Əsgər Ələkbər 
oğlu Əliyev ölümündən son-
ra “Azərbaycan Milli Qəhrə-
manı” fəxri adına layiq gö-
rüldü.  Hələ orta məktəbdə 
oxuduğu illərdə hərb sənəti-
nə marağı böyük olan  Əs-
gər Əliyev general olmaq ar-
zusunda yaşayırdı. Lakin ta-
le elə gətirdi ki, Əsgər gene-
ral deyil “Milli Qəhrəman” 
oldu. 

Bu gün Əsgər Əliyev gənclərimiz üçün qəhrəmanlıq nü-
munəsidir. Milli Qəhrəmanın keçdiyi şərəfli yol haqqında 
“Ömür çırağı sönmədi” adlı kitab 2002-ci ildə 
tanınmışpublisist, Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Əməkdar 
jurnalist İdris Şükürlü tərəfindən nəşr olunmuşdur. N.Aslanov 
adına Ləj kənd tam orta məktəbində, o cümlədən  Haftoni 
qəsəbə tam orta məktəbində  Əsgər Əliyevin  “Xatirə güşəsi” 
yaradılıb. Lənkəran şəhərində adına  park var. Həmin parkda 
şəhidin büstü qoyulub, xatirə löhvəsi qoyulub. Hər il 
şəhidimizin doğum və anım günləri keçirilir. Ləj kənd tam 
orta mək-təbinin müəllim və şagird heyəti hər il  Əsgər 
Əliyevi ziyarət edir.  

Şagirdlərimiz qəhrəmana həsr edilmiş  şeirlər söyləyirlər.   
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MƏSCİD VƏ QƏBİRİSTANLIQ 
 

Məscid sözü ərəbcədən dilimizə səcdə olunan yer kimi 
tərcümə edilir. Dinimizə  görə Allaha kütləvi və tək ibadətlər 
üçün nəzərdə tutulmuş memarlıq tikilisi olan məscidlər 
müqəddəs sayılır. Xüsusi ərazidə olan günbəzli və minarəli 
bina üslubunda tikilərək inanclı insanların istifadəsinə verilir. 
Məscid Məkkə istiqamətində üzü qibləyə tikilməlidir. İbadət 
zalında Məkkə istiqamətindəki divarda mehrab adlanan 
boşluq olur. Mehrabdan sağda bir qədər yüksəkdə minbər 
qurulur. 

Tarixən Azərbaycanın bütün bölgələrində dövrünə görə 
əzəmətli məscidlər olmuş və onlar qorunub saxlanmışlar 
(Ermənistan ordusunun işğalı altında olan Azərbaycan tor-
paqlarındakı məscidlər istisna olmaqla). Bunların içində 
Təbrizdəki Göy məscid, Bakıdakı Bibiheybət məscidi, Nar-
daran məscidi, Əmircan məscidi, Əjdərbəy məscidi və Təzəpir 
məscidi, Şamaxı məscidi, Gəncədəki İmamzadə kompleksini, 
həmçinin indi fars tarixi abidəsi kimi təqdim olunan, əslində 
tarix boyu azərbaycanlı dindarların ibadət yeri olmuş İrə-
vandakı Göy məscidi göstərmək olar. 

Ləj kəndi ərazisində ilk məscid Sovet hakimiyyəti illə-
rində qəbiristanlığın həyətində Məşədi Babəli Bəhmənoğlu və 
Məşədi Gülağa Sərhad oğlunun təşəbbüsü ilə Əhədov Nəhmət 
tərəfindən təmənnasız inşa edilmiş, “Hüseyniyyə” kimi 
fəaliyyət göstərmişdir. Həmin Hüseyniyyənin həyətyanı sa-
həsi 700 kv.metr, iç sahəsi isə 15x5 metrdir. Damışiferlə 
örtülüb. Döşəməsi torpaq, tavanı isə taxtadır. Məscid tikildiyi 
gündən Şalıyev Sərhad Məhəmməd oğlu məsciddə təmən-
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nasız xidmətçi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda istifadə 
olunmur. 

Ləj kəndindəki ikinci məscid kənd sakinlərinin vəsaiti 
hesabına 1993-cü ildə inşa edilmişdir. Məscidin sahəsi 
200m2–dir. Kənd məscidini təmənnasız olaraq Rəhimov 
Əliabbas Çıraq oğlu inşa etmişdir. Məscidin tikintisində Cəfər 
Bay-ramov, Nüsrət Bayramov, Fərrux Məmmədov, Babəli 
Vəliyev, Şirəli Aslanov, Qardaş Baxşıyev və b.fəallıq 
göstərmişlər.  Məscid 2000-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır.  

Qanunda olan dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq məscid bir 
neçə dəfə qeydiyyata alınmış, sonucu dəfə 2010-cu ilin aprel 
ayında 100110A2-337  nömrəsi ilə qeydiyyata alınmışdır.  

İcma qeydiyyata alındığı gündən kənd sakini Şərifov Əziz 
Novruz oğlu sədr kimi fəaliyyətə başlamışdır. 
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DİNİİCMA SƏDRİ 
 
Şərifov Əziz Novruz oğlu 

Şərifov Əziz Novruz oğlu 18 sen-
tyabr 1965-ci ildə Lənkəran rayonu Ləj 
kəndində anadan olmuşdur. 1972-82-ci 
illərdə orta təhsil almışdır. 1983-84-cü 
illərdə dərzilik kursunda oxumuş, bu-
nunla yanaşı usta köməkçisi işləmişdir. 
1984-97-ci illərdə Lənkəran şəhər ƏMX 
İdarəsində uşaq və üst geyimləri üzrə 
usta-dərzi kimi işləmişdir. 

İlk dini təhsilini 1976-cı ildə babası 
mərhum Molla Əmənullahdan almışdır. 
2000-2002-ci illərdə ibtidai dini təh-

silini Lənkəran şəhər Abbasiyyə mədrəsəsində davam etdir-
mişdir. Kənd məscidində dini icmanın yaranmasında, habelə 
məsciddə dindarların, xüsusilə, gənclərin yetişməsində böyük 
xidmətləri vardır. Məhz onun təqdimatı ilə kənd məscidinə ilk 
dəfə ali təhsilli dini xadim axund seçilmişdir. 

Bu gün də Ləj kənd məscidində yorulmadan çalışan Əziz 
Şərifov özünü Allah evinin xidmətçisi hesab edir. Kənddə 20-
dən çox insana Quran oxumağı öyətmişdir. 

1996-cı ildə müqəddəs Məşhəd ziyarətində olmuşdur. 
Qeyd edək ki, kənddə ilk dəfə ölkə xaricində müqəddəs 
ziyarətə gedən Əziz Şərifovdur. 
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KƏNDİN İLK RUHANİSİ 
 

Mehdiyev Əmənullah Şərif oğlu 1900-
cü ildə Lerik rayonunun Mistan kəndində 
anadan olmuşdur. İlk dini təhsilini atası 
Şərifdən almışdır. Qeyd edək ki, Şərif də 
ruhani təhsilini atası Mehdidən almışdır. 
Kərbəlayi Mehdinin bəzi sənədlərdə İraqın 
Nəcəf şəhərində ali-dini ruhani təhsil 
alması haqqında məlumat vardır. 

Məşədi Əmənullah 1953-cü ildə Mis-
tan kəndindən Ləj kəndinə köç etmiş, öm-
rünün sonuna qədər bu kənddə yaşamış-

dır. Kənddə yaşadığı müddətdə kənd sakinlərinin mənəvi 
ehtiyaclarının ödənməsində müstəsna xidmətləri olmuşdur. 

Ləj kəndində və ətraf ərazilərdə dəfn mərasimlərinə 
rəhbərlik edən Molla Əmənullah el ağsaqqalı kimi kənd 
sakinlərinin bu günə qədər xatirəsində qalmışdır. 

1980-ci ildə vəfat edən Molla Əmənullah Ləj kənd 
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.  

 
Qasımov Rəfi Ağali oğlu 

Qasımov Rəfi Ağali oğlu 31 mart 
1976-cı ildə Ləj kəndində anadan olmuş-
dur. Yaxın qohumu Molla Bəhməndən ib-
tidai dini təhsil almış, gözəl səsə malik 
olmuşdur. Məhərrəmlik mərasimlərində 
mərsiyələr söyləmiş, bir müddət kənddə 
dəfn mərasimlərinə rəhbərlik etmişdir. 22 
yanvar 2011-ci ildə vəfat etmişdir. 
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MƏSCİDİN İLK RƏSMİİMAMI 
 (axundu) 

 
Quliyev Samid Qənbər oğlu 

Ləj kənd məscidinə ilk də-
fə 2011-ci ildə Qafqaz Müsəl-
manları İdarəsi tərəfindən rəs-
mi axund-imam təyinatı ol-
muşdur.  

Məscidin ilk imamı Qu-
liyev Samid Qənbər oğludur. 

Quliyev Samid Qənbər oğ-
lu 29 may 1984-cü ildə Lən-
kəran rayonu Ləj kəndində 
anadan olmuşdur. 1990-cı ildə 
H.Səfərov adına Kərgəlan kənd 

tam orta məktəbinin I sinfinə getmiş, 2001-ci ildə həmin mək-
təbin XI sinfini bitirmişdir. Uşaq yaşlarından qəlbində olan ilahi 
sevgi onu Lənkəranın tanınmış din xadimlərindən ibtidai ila-
hiyyat elmini öyrənməyə sövq etmiş, daha sonra Lənkəran 
şəhər “Abbasiyyə” islam mədrəsəsində dini təhsilini davam 
etdirmişdir. 

2001-ci ildə Bakı İslam Universitetinin “Şəriət” fakül-
təsinə daxil olmuş, 2006-cı ildə həmin Universiteti “imam-
axund”, “islamşünas”, “tərcüməçi”, “şəriət müəllimi” ixtisası 
üzrə bitirmişdir. Həmçinin BİU-da təhsil alarkən ixtisasına 
tam yiyələnmək üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin gön-
dərişiylə Misir Ərəb Respublikasında yerləşən ali dini təhsil 
ocağı “Əl-Əzhər” Universitetinə ezam olunmuşdur. 
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2007-ci ilin  yanvar 
ayından 2008-ci ilin 
yanvar ayına kimi DİN 
DQ-nın N saylı hərbi his-
səsində xidmətdə ol-
muşdur. 

2010-cu ilin aprel 
ayından Lənkəran rayo-
nu Ləj kənd məscidi dini 
icmasının üzvüdür. 

01 dekabr 2012-ci 
il tarixdə AMEA Mə-
həmməd Füzuli adına 

Əlyazmalar İnstitutunun qiyabi doktoranturasına qəbul ol-
muş, Əhməd bin Məhəmməd Ərdəbilinin “Əqaidül-isləm” 
əsəri mövzusunda dissertasiya üzərində çalışır. 

Dəfələrlə İctimai Televiziyada yayımlanan "Din və cə-
miyyət" verilişinin qonağı olmuşdur.  

2012-ci ildən etibarən dövri mətbuatda müntəzəm olaraq 
elmi-dini məqalələrlə çıxış edir, "Qızıl qələm" mükafatı lau-
reatı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. 20-dən çox 
elmi məqalənin müəllifidir. Elmi yazılarından biri Ukrayna 
Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən 
“ГИЛЕЯ” jurnalında çap olunmuşdur. Lənkəran ensiklope-
diyasında haqqında məlumat yer almışdır. “Məşəl” jurnalında 
“Fəlsəfə və yeni fikir” şöbəsinin müdiridir. 

2018-ci il 1 oktyabr tarixindən Qafqaz Müsəlmanları İda-
rəsi, Fətva və Moizə Şöbəsində İmam vəzifəsində çalışır.  

Evlidir, 4 övladı var. 
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MƏSCİDİN FƏALİYYƏTİ 
 

Kənd məscidi rəsmi fəaliyyətə başladığı gündən Azər-
baycan dövlətinin milli-mənəvi dəyərlərinin təbliğində, gənc-
lərimizə sağlam dini əqidənin aşılanmasında əvəzsiz xidmət-
ləri olmuşdur. 

 
Bu günə qədər bütün dini tədbirlərin keçirilməsində fəallıq 
göstərən məscid icması iki dəfə 2015-2017-ci ildə Dini 
Qurumlarla iş  Üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyilə layihə həya-
ta keçirmişdir. Qeyd edək ki, layihənin gerçəkləşməsi Pre-
zident İlham Əliyev cənablarının 27 noyabr 2014-cü ildə 
imzaladığı Sərəncama əsasən, ölkədə dini maarifləndirmə və 
milli-mənəvi dəyərlərin təbliği işini daha da gücləndirmək 
məqsədi ilə dini icmalara maliyyə yardımı göstərmək üçün 
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Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində nə-
zərdə tutulmuş Prezidentin Ehtiyat Fondundan Dini Qurum-
larla İş üzrə Dövlət Komitəsinə ayırdığı vəsait hesabına 
olmuşdur. 

Belə ki, 2014-cü ildə “Milli-mənəvidəyərlərimizi qoruyaq” 
layihəsi çərçivəsində tədbirlər planına uyğun olaraq 22 
maarifləndirici tədbir keçirilmiş, müəyyən olunmuş möv-
zular üzrə 20 mütəxəssis 41 mövzu üzrə məruzə etmişdir.  

Layihənin effektliyini artırmaq üçün Lənkəran şəhər İHB-
nin Ləj kənd ərazi vahidliyi üzrə nümayəndəsi, şəhid Natiq 
Aslanov adına Ləj kənd məktəbinin direktoru, şəhid ailələri, 
Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, kəndin ziyalıları da məscidə 
cəlb olunmuşdur. 
Layihə zamanı 40-dan çox mövzular üzrə məruzələr 
dinlənilmişdir. Maarifləndirmə işinə 21 mütəxəssis cəlb olun-
muşdur. Ləj kənd məscidinin “İslam hümanizm və həmrəylik 
dinidir” adlı ikinci layihəsi zamanı Ləj, Haftonu və Kərgəlan 
məktəbliləri üçün DQİDK-nın dini radikalizmə qarşı ərsəyə 
gətirdiyi “Fitnə” və “Şəhadət” filmləri nümayiş etdirilmiş, dini 
radikalizmin fəsadları barəsində maarifləndirmə işləri 
aparılmışdır. 

Bununla yanaşı Ləj kənd məscidində dini mərasimlərin 
keçirilməsi təşkil olunur. Qurban və Ramazan bayramında, 
həmçinin Məhərrəm ayında nizam-intizam, ədəb qaydaları 
yüksək səviyyədə qurulur. Bu tədbirlərin ərsəyə gəlməsində 
məscid icma sədrinin, habelə, fəal dindarların əvəzsiz xid-
mətləri vardır. 
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DAŞLARDA ƏBƏDİLƏŞƏN TARİX 
 

İnsan övladının son mənzili hesab olunan məzarlıqlar insan 
yaranan gündən mövcud olmuşdur. Yaşayış məskənlərinin 
qədimliyini, hər bir xalqın soy-kökünü müəyyən edən dini-
mənəvi abidələrdən biri də qəbir daşlarına həkk olunmuş ya-
zılardır. Qəbiristanlarda məzarların qurluşu ayrı-ayrı dövrlərə 
görə müxtəlif formalarda olmuşdur. İbtidai icma quruluşu za-
manı ölülər evlərin yaxınlığında, arasında və ya içərisində dəfn 
edilirdi. Bu dövrlərdə geniş məzarlıqlar mövcud olmamışdır. 

Orta əsrlərdə Taun, 
Vəba kimi xəstəlik-
lərin sürətlə yayılma-
sı nəticəsində cəsəd-
lər insanların yaşadı-
ğı ərazilərdən kənar-
da dəfn edilməyə baş-
landı. Xəstəlik təhlü-
kəsindən bəzi cəsəd-
lər yeraltı katakom-
balara yerləşdirilirdi. 
Katakomba şəklində 

dəfn adəti qədim zamanlardan olsa da, Paris şəhərində XIX (19-
cu) əsrə aid katakombalar vardır. Burada xəstəlikdən ölmüş 
insanlar dəfn edilmişdir. Bir sıra qəbiristanlıqlar vardır ki, orada 
məşhur insanların dəfn olunması səbəbindən bütün dünyada 
məşhurdur. Paris şəhərində yerləşən Per-Laşez qəbiristan-
lığında 400-dən artıq məşhur şəxs dəfn olunmuşdur. Tanınmış 
bəstəkar Frederik Şopen və yazıçı-dramaturq Onore de Balzak 
Per-Laşez qəbiristanlığında dəfn olunmuşdular. İslam aləmində 
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isə Mədinə şəhərində yerləşən Bəqi, İraqın Nəcəf şəhərində 
yerləşən Vadius-səlam qəbiristanlığı  müqəddəs məzarlıq kimi 
tanınmaqdadır.  

VII əsrin ortalarında Azərbaycanda islam dini yayıldıqdan 
sonra xalqımız öz dəfn adətlərini şəriət qaydalarına uyğun 
olaraq aparmağa başlamışdır.  

Ləj kəndində ilk dəfə məzarlıq üçün ərazi kəndin şimal-
şərqində ayrılmış, sonradan 1 ha ərazi əlavə edilərək kənd mə-
zarlığı genişləndirilmişdir. İlk dəfə 09.08.1979-cu ildə Qasımova 
Umnisə Kərbəlayi Səmid qızı dəfn edilmişdir. Bu  vaxta qədər 
Ləj kənd sakinləri dünyasını dəyişmiş insanları Lənkəran şəhər 
“Sardəxıl” qəbiristanlığında dəfn etmişlər. 

 
AĞSAQQALLAR 

 
İslam peyğəmbəri ağsaqqalların ilahi elçilər qədər mü-

qəddəs olduğunu vurğulamışdır. Şərqdə ağsaqqallar həmişə 
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dəyərli nəsihətləri ilə, hikmətli kəlamları ilə cavanları doğru 
yola dəvət etmiş, qarşıdurmaları sakitləşdirmiş, evlilik, dəfn 
mərasimlərinə rəhbərlik etmiş, daim xeyirxah əməlləriylə 
diqqəti cəlb etmişlər. 

Ləj kəndinin ağsaqqalları öz növbəsində dəöndə gedərək 
kəndin bütün ictimai işlərinin ağırlığını, yeni formalaşmış 
kənddə adət-ənənələri tənzimləmiş, dini-mənəvi dəyərləri 
təbliğ etmişlər. 

Müdrik ağsaqqallarımız, söz sahibi olan ziyalılarımız, xü-
susilə geniş təbliğat-təşviqat imkanları olanlar mənəvi də-
yərlərimizin təbliği və gənc nəslə ətraflı izah edilməsi işlə-
rinin fövqündə olmalıdırlar. Kəndimizin də ağsaqqalları bu 
prinsiplər əsasında həmişə öndə getmişlər. 

 
Əliyev Ələkbər Zülü oğlu 

 
 

Əliyev Ələkbər Zülü oğlu 1946- cı ildə anadan olmuşdur. 
Halal zəhmətə qatlaşan Ələkbər kişi 6 övlad böyütmüşdür. 
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1999-cu ilin mart ayında Həcc ziyarətində olmuşdur. Milli 
Qəhrəman atası Ələkbər kişi Lənkəranda tanınmış ağsaqqal, 
ictimai fəaldır. Dəfələrlə Azərbaycanın Ümummilli lideri 
mərhum Heydər Əliyevlə görüşləri olmuşdur. Hazırda rayon 
Ağsaqqallar Şurasının üzvü, Lənkəran Milli Qəhrəmanlar 
Cəmiyyətinin sədridir. 

Müqəddəs Kəbə ziyarətində olanlar 
Cavadova Rəisə İslam qızı 
Cəfərov Ceyhun Nizam oğlu 
Cəfərov Nizam Yədulla oğlu 
Cəfərova Rəyfon Əmənullah qızı 
Əliyev Ələkbər Zülü oğlu 
Novruzov Şirnəli Eyvaz oğlu 
Yusubov Əhmədağa Fərhad oğlu 
 
Kərbəla ziyarətində olanlar 

Aslanov Şirəli İbad oğlu 
Aslanova Vəsmə İbrahim qızı 
Baxşıyev Rabulla 
Cavadov Baloğlan Yaqub oğlu 
Cavadova İncinaz 
Əhədov Rövşən Qafur oğlu 
Quliyev Ağaddin Əşrəf oğlu 
Quliyev Samid Qənbər oğlu 
Quliyev Şəmsəddin Əşrəf oğlu 
Quliyeva Yeganə 
Vahabov Şahab Mirsəməd oğlu 
Zeynalov Allahverdi Sətulla oğlu 
Zeynalov Ramazan Arzuman oğlu 
Zeynalova QahirəƏhmədağa qızı 
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KƏNDDƏ FACİƏ 

 
Lənkəran tarixində elə hadisələr olub ki, bunu tarixin 

yaddaşından faciə kimi xatırlayırlar. Kəndimizdə 31 mart 
2018-ci ildə bu cür ağır faciə baş vermiş, uzun müddət kənd 
sakinləri bu hadisənin acısını unutmamışlar. Belə ki, xəstə 
qohumlarına baş çəkmək üçün gedən üç ailənin, bir nəslin 7 
üzvü eyni vaxtda avtomobil qəzası nəticəsinə faciəvi surətdə 
dünyasını dəyişmişdir. 

 
Aslanov Faiq Tofiq oğlu,  
Aslanov Fikrət Şirəli oğlu, 
Aslanov Namiq Şirəli oğlu, 
Aslanov Ülvi Faiq oğlu, 
Aslanova Vəsmə İbrahim qızı, 
Aslanova Xanımgül Əliqulu qızı, 
Aslanova Mərziyyə Aslan qızı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

122 
 

EL SƏNƏTKARLARI 
 

Əliyev Oruc Cahangir oğlu  
Əliyev Oruc Cahangir oğlu 1946 

-cı ildə Ləj kəndində anadan olmuş-
dur. Usta Orucəli ömrünün 45 ildən 
çoxunu sevdiyi sənətə - dəmirçilik 
sənətinə həsr etmişdir. Həlim xa-
siyyətli Usta Orucəli bu gün də 
həmin qədim peşə ilə məşğul olur. O, 
dədə-baba peşəsini davam etdirərək 
kiçik oğlu Famil Əliyevə də bu pe-
şənin sirlərini öyrətmişdir. 

İnanclı insan olan Usta Orucəli ömür-gün yoldaşı Xalidə 
xanımla Kərbəla və Məşhəd ziyarətində olmuşdur. 

 
Bayramov Sabir Nəcəfəli oğlu 

Ölkəmizdə müxtəlif sənət növ-
ləri ilə yanaşı, ağacoyma sənətinin 
yaşadılmasına xüsusi diqqət yeti-
rilir, bu sənətlə məşğul olan sənət-
karlara dövlətimiz xüsusi qayğı 
göstərir, onlar üçün emalatxanalar 
yaradılır, maddi-texniki təminat 
yaxşılaşdırılır, belə sənətkarların əl 
işlərinin nümayiş etdirilməsi üçün 
tez-tez sərgi-satışlar təşkil edilir. 
Kəndimizdə ağacoyma sənəti ilə 

məşğul olan sənətkar Bayramov Sabir Nəcəfəli oğludur.  
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Bayramov Sabir Nəcəfəli oğlu 1969-cu ildə Lənkəran ra-
yonunun Ləj kəndində anadan olmuşdur. O, 20 ildən çoxdur ki, 
sevdiyi sənətlə - ağac üzərində oyma sənəti ilə məşğuldur.                        

 
 

SƏNƏTİNƏ VURĞUN OLAN İNSANLAR 
 

Bayramov Söhbət Heybət oğlu 
 

10 mart 1949-cu ildə anadan olmuşdur. 1956-cı ildə 1-ci 
sinfə getmişdir. 1965-ci ildə Kərgəlan kənd orta məktəbi 
bitirmişdir. 1966-1967-ci illərdə Qazaxıstan Respublikasının 
Semipalatin vilayətində 61 № li Texniki Peşə məktəbini 
fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1967-1969-cu illərdə Talqı Kurqan 
vilayətində Sənaye Pedoqoji Texnikumuna daxil olmuşdur. 

1969-cu ilin dekabr ayında hərbi xidmətdə olmuşdur. 
Hərbi xidməti Qazaxıstan Respublikasının Kapcaqay şəhərin-
də  1971 may ayında bitirmişdir. Həmin ilin sentyabr ayında 
Çimkənd vilayətində Paxta-Aran rayonunda Texniki Peşə 
məktəbində işləmişdir. 

1977-ci ildən 1994-cü ilə qədər Lənkəran rayon  113 №-li  
Texniki Peşə məktəbində müəllim işləmişdir. 

1994-1996-cı illərdə Ləj kəndində mühəndis vəzifəsində 
çalışmışdır. Hal -hazırda təqaüdçüdür. 

 
Cavadov Güloğlan Baloğlan oğlu 

 

Cavadov Güloğlan Baloğlan oğlu 04 fevral 1965-ci ildə Ləj 
kəndində anadan olmuşdur. Ləj kənd səkkizillik orta mək-
təbini bitirdikdən sonra Lənkəran texniki peşə məktəbinə 
daxil olmuş və 1983-cü ildə-qaynaqçı sənətinə yiyələnmişdir. 
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Sovet ordu sıralarında xidmət etdikdən sonra 1985-ci ildən 
Lənkəran Qaz İdarəsində çilingər, nəzarətçi, sahə rəisi, usta, 
qəza xidmətində telefonçu kimi vəzifələrdə işləmişdir.            
G.Cavadov 33 ildir ki, bu sahədə çalışır.  

 
Qasımov Aslan Rəhim oğlu 

Qasımov Aslan Rəhim oğlu 10 iyun 1951- ci ildə Lənkəran 
rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur. 1958- ci il Ləj kənd 
ibtidai məktəbinə qəbul olmuşdur. Ləj kənd ibtidai məktəbi 
bitirdikdən sonra Haftoni qəsəbə 8-illik məktəbində oxumuş-
dur. Orta təhsilini Kərgəlan  məktəbində  başa vurduqdan  
sonra 1970- ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1972- ci ildə 
hərbi xidməti bitirib  Lənkəran Peşə Liseyində oxumuşdur. 
Oranı bitirib həmin məktəbdə işə qəbul olunmuşdur.Uzun 
müddət həmin məktəbdə müəllim işləmişdir. 

Hal- hazırda təqaüdçüdür. 
 

Qurbanov Balaşirin Ağaşirin oğlu 
Qurbanov Balaşirin Ağaşirin oğlu 10 

mart 1940- cı ildə Lənkəran rayon Tuədo 
kəndində anadan olmuş, 1948-ci tədris 
ilində Lənkəran rayon Tuədo kənd 7 illik 
məktəbinin I sinfinə daxil olmuşdur. 1955-
56-ci tədris ilində həmin məktəbi fərq-
lənmə ilə bitirib. 1960-cı ilin aprel ayından 
Lənkəran çayçılıq sovxozuna fəhlə qəbul 
olmuşdur. 1965-ci ilin yanvar ayından 

1975-ci ilin  yanvar ayına kimi Haftoni qəsəbə sovetinin katibi 
və qəsəbə dövlət kitabxanasında kitabxana müdiri vəzifə-
lərində işləmişdir. 1963- cü ildə Lənkəran  Kənd Təsərrufatı 
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Texnikumuna daxil olub, 1967-ci ildə həmin məktəbi 
bitirmişdir. 

 İşlədiyi dövrdə ictimai işlərdə fəal olub. Dəfələrlə Haftoni 
qəsəbə soveti və Lənkəran rayon sovetinə deputat seçil-
mişdir. Bununla yanaşı 20 il Lənkəran rayonunun Xalq Məh-
kəməsində xalq iclasçısı və yoldaşlıq məhkəməsinə  sədr 
seçilmişdir. 

1975- ci ilin yanvar ayında Lənkəran çayçılıq sovxozunda 
fəhlə,Lənkəran Həmkarlar Komitəsinin sədri seçilmiş  və eyni 
zamanda ali həmkarlar məktəbini bitirmişdir. 

1981- ci ilin aprel ayından sovxoz dövrünə kimi briqadir 
vəzifəsində çalışmışdır. İşlədiyi müddətdə qabaqcıllar sıra-
sında getdiyi üçün  ona “Vaz-2106” juquli avtomaşını hədiyyə 
edilmişdir. Bununla yanaşı dəfələrlə müxtəlif adda mükafat-
lara layiq görülmüşdür. 

 Hazırda Əmək veteranı , təqaüdçüdür. 
 

Yaqubov Rəfail Cəbi oğlu 
Yaqubov Rəfail Cəbi oğlu 1951-ci 

ildə anadan olmuşdur. 1970- ci ildə Bakı 
Yeyinti Sənaye Texnikumuna daxil ol-
muş, Sovet Ordu sıralarında xidmət keç-
dikdən sonra 1974- cü ildə  Bakı  Sənaye 
Texnikumunu  bitirmişdir. 

1968-ci ildə “Lənkəran çayçılıq” sov-
xozunda fəhlə, 1975-ci ildə Lənkəran  

Meyvə- Tərəvəz Konserv zavodunda  baş mexanik, 1981- ci 
ildə Birləşmiş Qazanxanalar İstilik Sistemində mexanik vəzi-
fəsində işləmişdir. 
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1986- cı ildə həmin müəssisədə sahə rəisi  vəzifəsinə tə-
yin edilmişdir. İşlədiyi müddətdə dəfələrlə dövlət tərəfindən 
Fəxri fərman və mükafatlara layiq görülmüşdür. 1990- cı ildə 
təqaüdə çıxmışdır.  32 illik əmək stajına malikdir. 

 
LƏJ KƏNDİNİN TANINMIŞ ŞƏXSİYYƏTLƏRİ, 

 ALİ TƏHSİLLİ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ– ZİYALILARI 
 

Aslanov Tofiq  Orucəli oğlu 
Aslanov Tofiq Orucəli oğlu 1951-ci ildə anadan olmuşdur. 

1968-ci idə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun əmtəə-
şünaslıq fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1975-ci ildə ali mək-
təbi bitirmişdir. 1975-1977- cı illərdə 
BakışəhərindəMərkəziUnivermaqdamağaza müdiri 
işləmişdir. 1977-1986-ci illərdə Lənkəranda əmək fəaliyyətini  
mağaza müdiri kimi davam etdirmişdir. 

1986-cı ildə Ləj kəndində vəfat etmişdir. Ailəlidir, 4 
övladı var. 

Baxşiyev Əhməd Saleh oğlu 
Baxşiyev Əhməd Saleh oğlu 

1950-ci il dekabrın 15- də Lənkəran 
rayonunun Ləj kəndində anadan 
olmuşdur. 1957-ci ildə Ləj ibtidai 
məktəbinin 1-ci sinfinə qəbul 
olmuşdur. 1961 ci ildə Haftoni 8 illik 
məktəbində təhsilini davam 
etdirmiş, 1965–ci ildə Kərgəlan tam 
orta məktəbində təhsilini başa 
vurmuşdur.1970-1972-ci illərdə 
hərbi xidmətdə olmuşdur. 
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 1972-ci ilin avqust ayında Kalinin Vilayətinin Tarjok 
şəhərində Badulin adına Pedaqoji Texnikumun bədən tər-biyəsi 
fakültəsinə  qəbul olmuşdur. 1974-cü ildə həmin məktəbi  
bitirmişdir.  

1974- cüildəHaftoni məktəbində müəllim kimi pedaqoji 
fəaliyyətə başlamışdır.1976-cı ildə Rusiya Vilayətinin Nijni  
Novqord Dövlət İnstitutunun tarix fakültəsinin qiyabi şöbə-sinə 
qəbul olmuşdur. 1981-ci ildə ali təhsilini bitirmişdir.1977-ci ildə 
Ləj kənd səkkizillik məktəbində bədən tərbiyəsi müəllimi 
işləmişdir. 

11 yanvar 1989- cu ildə Ləj kənd orta məktəbinə dərs hissə 
müdiri təyin edilmişdir. 

Baxşıyev Əhməd Saleh oglu müəllim işləməklə yanaşı  bir 
sıra dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə, o cümlədən ictimai işlərdə 
fəal olmuşdur. O, dəfələrlə Seçki Komissiyasının sədri olmuşdur. 

 2008-ci ildə vəfat etmişdir. 
 

LƏJ KƏND İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏSİ ÜZRƏ İLK 
NÜMAYƏNDƏ 

 
Cəfərov  Bayram  Əhəd oğlu 

Cəfərov Bayram Əhəd oğlu 1956-
cı il martın 28-də Lənkəran rayonu-
nun Ləj kəndində anadan 
olmuşdur.1962-ci ildə Ləj kənd ibtidai 
məktəbi-nin  1-ci sinfinə getmiş, 1966-
cı ildə  bitirmişdir. 1966-72-ci illərdə 
Kərgəlan kənd tam orta məktəbində 
oxu-muşdur.  

1972-ci ildən Lənkəran çayçılıq  
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sovxozunda fəhlə kimiəmək fəaliy-yətinə  başlamışdır. 1974-
76- cı illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 

Lənkəran Sovxoz Texnikumununmeyvə-tərəvəz və çay-
çılıq üzrə aqronom ixtisasını bitirmişdir. 1982-83-cü illərdə 
manqa başçısı, 1984-85-ci illərdə briqadir müavini, 1985-88-
ci illərdə briqadir işləmişdir. 1988-ci ildən Lənkəran Ət 
Kombinatında aqronom kimi fəaliyyət göstərib, 1988–ci ilin 
dekabrında Lənkəran 5 nömrəli  çay fabrikində  qəbul-mən-
təqə müdiri işləməyə başlamışdır. 1991-95-ci illərdə İrkutsk 
Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun qiyabi olaraq  “meyvə-tərəvəz 
və çayçılıq üzrə aqronom” ixtisasını bitirmişdir.   

1995-97-ci illərdə Ləj çayçılıq kooperativində sahə aqro-
nomu, 1997-ci ildən 2004-cü ilədək Haftoni qəsəbə poçt 
şöbəsində şöbə rəisi, 2004-cü ildən 2010-cu ilədəkAzərpoçt 
dövlət müəssisəsinin  Lənkəran poçt filialında  baş xəzinədar  
vəzifələrində işləmişdir.   

2010-cu ildən 2012-ci ilin mart ayına qədər Lənkəran 
şəhər Mənzil İstismar Kommunal Müəssisəsində baş aqronom 
işləmişdir.   

01aprel  2012- ci il tarixindən hal-hazıradək  Lənkəran 
ŞİHBaşçısının Ləj kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə icra nü-
mayəndəsi vəzifəsində işləyir. 

2013-cü ildə Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısı tə-
rəfindən  rayonun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə 
fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. 

Evlidir,3övladı var. 
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Cəfərov Natiq Əhəd oğlu 
Cəfərov Natiq Əhəd oğlu 30 avqust  

1967-ci  ildə  Ləj kəndində  anadan  ol-
muşdur.1974-cü ildə  Ləj  kənd 8 illik  
məktəbinin 1-ci sinfinə  getmiş, 1982- ci 
ildə  bitirmişdir. 1982-ci ildə Bakı Ma-
liyyə-Kredit Kollecinin “Mühasibat 
uçotu” fakültəsinə  daxil olmuş, 1985-ci 
ildə oranı  bitirmişdir. 

1985-ci ildə Lənkəran İstehsalat 
Avtonəqliyyat Birliyində mühasib və-

zifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1986-92-ci illərdə  
həmin Birliyin Həmkarlar Komitəsinin mühasibi işləmişdir. 
1992-ci ildən 1999-cu ilədək 2 №-li Avtonəqliyyat  müəssisə-
sində Baş mühasib  vəzifəsində çalışmışdır. 

1999- cu ildə “ Lənkəran- Sərnişin” ASC-ninHəmkarlar  
Komitəsinin  sədri  vəzifəsinə  təyin olunmuşdur. 

2004-cü ildə həmin müəssisənin  Kadrlar şöbəsinin rəisi, 
2009-cü ildən isə “Lənkəran-Sərnişin” ASC-nindirektoruvə-
zifəsində  işləyir. 

Ailəlidir. 2 övladı var. 
Cəfərov Babək Nizam oğlu 

Cəfərov Babək Nizam oğlu 20 no-
yabr 1966-cı ildə Lənkəran rayon Ləj 
kəndində anadan olmuşdur.1981-ci ildə 
Ləj kənd orta məktəbini bitirmişdir. 

1985-ci ildə Bakı Maliyyə-kredit 
Texnikumunu “İqtisadçı” ixtisası üzrə 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.   

1990-1996-cı illərdə Azərbaycan 
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Dövlət İqtisad Universitetində “İqtisadçı” ixtisası üzrə ali 
təhsil almışdır. 

1985-1987-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında həqiqi hər-
bi xidmətdə olmuşdur.  

1988-1989-cu illərdə Lənkəran rayon ət kombinatında 
baş mühasib vəYardımçı təsərrüfat müdiri  vəzifələrində 
çalışmışdır.  

1989-1996-cı illərdə Lənkəran rayonu Ləj çayçılıq sov-
xozunda briqada mühasibi işləmişdir.    

1996-1997-ci illərdə Lənkəran rayon Ləj istehsal koope-
rativinin təftiş komissiyasının sədri vəzifəsinə təyin 
olunmuşdur.  

1997-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondunun Lənkəran Şəhər Şöbəsində məslə-
hətçi, baş məsləhətçi vəGəlirlər sektorunun müdiri vəzi-
fələrində  işləmişdir. 

2014-2017-ci illərdə  Azərbaycan Respublikası Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdfiə Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Mü-
dafiə Fondunun Lənkəran Şəhər Şöbəsinin  müdiri və-
zifəsində işləmişdir. 

2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiəsi 
Fondunun Lənkəran Şəhər ŞöbəsindəSosial sığorta sektoru-
nun müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur, hal-hazırda Lənkə-
ran şəhər 1 nömrəli sahə üzrə Başçının nümayəndəsidir. 

Ailəlidir, 4 övlad atasıdır. 
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KƏNDİN İLK ELMLƏR NAMİZƏDİ 
 
Cəfərov Sahil Nizam oğlu 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə dokto-
ru, baş müəllim Cəfərov Sahil Nizam 
oğlu 22 mart 1977-ci ildə Lənkəran 
rayon Ləj kəndində anadan olmuş-
dur.1994-cü ildə Ləj kənd orta 
məktəbini bitirmişdir. 

1999-cu ildə Lənkəran Dövlət 
Universitetinin bakalavr səviyyə-
sini, 2001-ci ildə isə magistratura 
səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmişdir. 
2002-ci ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan Respublikası 

SQ-də müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 
2003-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetində ‘‘Pedaqo-

gika və psixologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin 
olunmuşdur. 

2006-2008-ci illər Lənkəran Dövlət Universitetinin  Hu-
manitar və pedaqoji elmlər fakültəsində dekan müavini 
vəzifəsində işləmişdir. 

2012-ci ildə ‘‘Kiçik yaşlı məktəblilərlə aparılan sosial 
pedaqoji işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini 
müdafiə edib ‘‘Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru” elmi adını 
almışdır. 

2016-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Tədrisin 
təşkili və əlavə təhsil bölməsi”nin rəhbəri vəzifəsində 
işləmişdir. 
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2016-cı ildə müsabiqə ilə “Humanitar fənlər” kafed-
rasında baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Cəfərov 
Sahil Nizam oğlu respublikamızda və xarici ölkələrdə nəşr 
olunmuş 30-a yaxın elmi məqalənin, 2 fənn proqramının və 1 
dərs vəsaitinin müəllifidir. 

Ailəlidir, dörd övlad atasıdır. 
 

Əliyev Nazir Ələkbər oğlu 
Əliyev  Nazir  Ələkbər  oğlu 11 

may 1966-cı il Lənkəran rayonu Ləj 
kəndində anadan olmuşdur.  1972-
ci ildə Ləj kənd səkkizillik məktə-
binin I sinfinə qəbul olmuşdur. 
1980-ci ildə həmin  məktəbin 8-ci 
sinfini bitirib təhsilini Haftonu qə-
səbə orta məktəbində davam etdir-
mişdir. 1983-cü ildə orta məktəbi 
bitirmişdir.  1984-cü ildə hərbi xid-
mətini Rusiya Federasiyasının Xa-
barovsk vilayətində etmişdir. 

1990-94–cü illərdə Ləj çayçılıq sovxozunda Mülki Müdafiə  
Qərargahında   işləmişdir. 

1996-cı ildə Azərbaycan Terminal  Kompleksində  inspektor  
işləyib. 2000-ci ildə Azərbaycan İqtisad Universitetinin  “Göm-
rük işinin təşkili” fakültəsini qiyabi bitirmişdir.  2004- 2006-cı 
ildə magistr təhsili almışdır. Gömrük Komitəsində  müxtəlif 
vəzifələrdə işləmişdir. Hal-hazırda  Gömrük Komitəsində mayor  
rütbəsini daşıyır. Ailəlidir,  3 övladı var. 
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Oğlu Əliyev Həbib–Astara Gömrük məntəqəsinin Lənkəran 
Gömrük Postunda Terminal rəisi işləyir. Sankt-Peterburq Avia-
siya Akademiyasını bitirib. 

Qızı  Əliyeva NazirəLDU-nun iqtisadiyyat fakültəsində 
oxuyur. 

Əhədov Ağamalı Nəhmət oğlu 
1964-cü ilin fevralında Lənkəran rayon Ləj kəndində 

anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Ləj kənd  8 illik məktəbin I 
sinfinə qəbul olmuşdur. 1979-cu ildə həmin məktəbin  VIII 
sinfini əla qiymətlərlə bitirib, sənədlərini Sumqayıt Politexnik 
Texnikumuna təqdim etmişdir. 1983-cü ildə Sumqayıt Po-
litexnik Texnikumunu yaxşı qiymətlərlə  bitirib  sənaye və 
mülki  tikinti ixtisasına yiyələnmişdir. Daha sonra hərbi xid-
mətə çağırılmışdır. Hərbi xidmətini SSRİ Hava Qüvvələrinin  
Moskva  şəhər müdafiə  şurasının 8–ci polkunda davam 
etdirmişdir. Müəyyən müddət keçdikdən sonra həmin hərbi 
hissədən göndərişlə Qazaxıstan Respublikasının Petropav-
lovsk şəhərindəki Politexnik İnstitutuna göndərilmişdir. 
1989-cu ildə ali məktəbi bitirmişdir. 

 Bir müddətdən sonra Ağamalı Əhədov üçüncü dəfə təhsil 
alaraq Politexnik İnstitutunun hüquq fakültəsinə qəbul olu-
nub. 1994-cü ildə ali məktəbi qiyabi bitirmişdir.  İnstitutda 
oxuduğu müddətdə  paralel olaraq  Petropavlovsk  şəhərində  
Beton zavodunda  əmək  fəaliyyətinə başlamış,sex müdiri 
vəzifəsinə qədər yüksəlmiş, zavodun partiya təşkilatının 
katibi olmuşdur. Hazırda özünün təsis etdiyi tikinti şirkətinin 
rəhbəridir. Eyni zamanda Petropavlovsk Azərbaycanlılar 
Cəmiyyətinin aparıcı  üzvlərindən  biridir. 

Evlidir, 3 övladı var. 
2018-ci ildə vəfat etmişdir. 
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Əliyev Habil Orucəli oğlu 
Əliyev Habil Orucəli oğlu 14 fevral 

1970-ci ildə Lənkəran rayonunun Ləj 
kəndində anadan olmuşdur. 1977- 1985-
ci illərdə Ləj kənd səkkizillik məktəbində 
oxumuşdur. 1985-ci ildə Haftoni qəsəbə 
orta məktəbinin  9-cu sinfinə daxil olmuş 
və 1987-ci ildə həmin məktəbin 10-cu 
sinfini bitirmişdir.  

1988-90-cı illərdə Sovet ordusu 
sıralarında xidmət etmişdir.  

 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və  İncəsənət 
Universitetinin  mədəni-maarif fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1997-ci ildə həmin fakültənin Asudə vaxtın təşkilatçı–pedaqoqu 
ixtisası üzrə(qiyabi)tam kursunu bitirmişdir.  

1993-cü ildən etibarən Ləj kənd klubunun mudiri vəzifəsin-
də çalışır. Çalışdığı dövr ərzində dövlət və rayon səviyyəli təd-
birlərdə fəal iştirak etmişdir. 1998-ci ildə Lənkəran Şəhər 
Mədəniyyət və Turizm  şöbəsinin “Şənlik” folklor rəqs qrupunun 
tərkibindəTürkiyənin Bodrum şəhərində keçirilən beynəlxalq 
folklor festivalında iştirak etmiş, festivalın fəxri fərmanı ilə təltif 
edilmişdir. 2013-cü ildən Lənkəran şəhər Mədəniyyət Mər-
kəzinin keçirdiyi mədəni-kütləvitədbirlərdə fəal təşkilatçılıq və 
iştirakına görəfəxri fərmanla təltif olunmuşdur. 

Lənkəranda keçirilən Dəmirağacı 1 sənətkarlıq sərgisin-
dəki uğurlu iştirakına görəvə Lənkəran Payızı – 1 folklor festiva-
lındakı  fəaliyyətinə görə festivalın laureatı adına layiq görül-
müşdür.Qeyd edək ki, Habil Əliyev mədəniyyət sahəsində 
qazandığı uğurları ilə yanaşı kənddə toy məclislərinin video və 
foto çəkilişlərini peşəkarcasına həyata keçirir.  

Ailəlidir, 4 övladı var. 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

135 
 

Qurbanov Mehman Balaşirin oğlu 
Qurbanov Mehman Balaşirin oğlu 

03 yanvar 1959-cu ildə Lənkəran rayo-
nu Tuədo kəndində anadan olmuşdur. 

01 sentyabr 1966-cı il tarixində Ləj 
kənd ibtidai məktəbinin birinci sinfinə 
daxil olub, 1970-ci ildə həmin məktəbin 
dördüncü sinfini bitirmişdir. 01 sen-
tyabr  1970-ci il tarixdə  Haftoni qəsəbə  
8-illik  məktəbin 5-ci sinfinə daxil olub 
və 1974-cü ildə həmin məktəbin 8-ci 

sinfini bitirmişdir. 1974-cü ildə təhsilini Kərgəlan kənd orta 
məktəbin 9-cu sinfində davam etdirmiş və 1976-ci ildə 10-cu 
sinfi bitirmişdir  

Həmin il sənədlərini ali məktəbə təqdim etmiş və  01 
oktyabr 1976-ci il tarixdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 
Avtomobil Nəqliyyatı fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil  olub. 
1985-ci ildə həmin məktəbi  bitirmişdir.  

 1987-ci ilin fevral ayında Respublika Komsomol məktəbin-
də oxumuşdur. 2001-ci ildə  aprel-may aylarında  Azərbaycan 
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin  Hüquq tədris məktəbində 
təhsil almışdır.  

 1977- 1979-cu illərdə  hərbi xidmətdə olmuş,hərbi xidmət-
dən qayıtdıqdan sonra Lənkəran çayçılıq sovxozunda işləmişdir. 

Müəyyən müddətdən sonra  Bakı şəhərində 4 saylı dəmir 
beton zavodunda nəzarətçi, Bakı şəhərində 
“Azərbaşenerji”təmir idarəsində çilingər, Lənkəran 5 saylı 
səyyar mexanik-ləşdirilmiş idarəsində çilingər,Lənkəran 
çayçılıq sovxozunda azad komsomol  komitə katibi,  Ləj çayçılıq  
sovxozonda  Baş mühəndis, Haftoni qəsəbə XDS İK- nin  katibi 
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vəzifələrindəişləmişdir. Hal-hazırda Lənkəran Şəhər İH-nin 
Haftoni qəsəbəsi üzrə İcra nümayəndəsinin müavini  
vəzifəsində çalışır. 

 
Rəhmanov Müqabil Xanoğlan oğlu 

Rəhmanov Müqabil Xanoğlan oğlu 
20 yanvar 1959-cu ildə Ləj kəndində 
anadan olmuşdur. 1966-cı ildə Ləj kənd 
məktəbinin I sinfinə getmiş, 1976-cı 
ildə Kərgəlan kənd tam orta məktəbini 
bitirmişdir. Elə həmin il Respublika 
üzrə Fizika və Riyaziyyat olimpiadasın-
da II yeri tutmuş,  Azərbaycan Politex-
nik İnstitutunun “mexanika” fakültəsinə 

daxil olmuşdur. 1978-80-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında 
xidmət keçdikdən sonra yenidən İnstituta qayıtmış,  1985-ci 
ildə İnstitutu bitirmişdir. Tələbə olduğu illərdə Gəmi təmiri 
Zavodunda  iş fəaliyyətinə başlamışdır. 1985-ci ildə  Gəmi 
təmiriZavodunun texniki şöbəsinin rəisi təyin olunmuş, 1986-
89-cu illərdə Ukrayna Gəmi Mühəndisliyi İnstitutunu 
bitirmişdir. 

Gəmi təmiriZavodunda 1976-2017-ci illər ərzində müxtə-
lif rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır. 

2017-ci ildən Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 
baş müəllim vəzifəsində çalışır.  

Bir neçə elmi məqalənin müəllifidir. Hazırda texnika 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üzrə dissertasiya üzərin-
də çalışır. Dünyanın dəniz və okeanlarında çoxlu tələbəsi 
gəmi kapitanı və mexanik kimi fəaliyyət göstərir. 

Evlidir, 2 övladı var. 
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Rüstəmov Rafiq Gülhəsən oğlu 
Ehtiyatda olan Ədliyyə Poliskapitanı 

Rüstəmov Rafiq Gülhəsən oğlu 01 
dekabr 1959-cu ildə  Lənkəran rayonu 
Ləj kəndində fəhlə ailəsində anadan 
olmuşdur. 

1967-1971-ci il tarixində Ləj kənd 
ibtidai məktəbində, 1971-1975-ci il 
tarixində Haftoni qəsəbə səkkizillik 
məktəbində, 1975-1977-ciillərdə Kər-

gəlan kənd orta məktəbində oxumuşdur. 
1977-ci il tarixdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun 

(indiki Texniki Universiteti)“Avtonəqliyyat” fakültəsinin 
qiyabi  şöbəsinə daxil olmuşdur. 

 Əmək fəaliyyətinə “Lənkəran” çay sovxozunda sahə 
fəhləliyindən başlamışdır. 

1978-1980-ci illərdə Çexoslovakiya Respublikasında  So-
vet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir. 1985-ci ildə ali mək-
təbi bitirmişdir. 1992-ci ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda Qubadlı və Şuşa şəhərində  döyüş əməliyyatlarında 
iştirak etmiş, Azərbaycan Respublikasının “Müharibə 
Veteranı”dır. 

1997-ci ildə istehsalatdan ayrılmaqla Azərbaycan Res-
publikası hüquq kadrlarını təkmilləşdirmə institutunda 
ixtisasını artırmışdır. 

R.Rüstəmov 1982-ci ilin iyul ayından  2001-ci ilin aprel 
ayınadək Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər  və Ədliyyə Po-
lis orqanlarında xidmət etmişdir.  O, xidmətin  son 8 (səkkiz) 
ilini  Lənkəran rayon Məhkəməsində Ədliyyə Polis 
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bölməsinin(indiki icraçılar şöbəsi) baş inspektoru vəzifəsində 
işləmişdir. 

2001-ci ilin aprel ayından xidmət ilinə görə təqaüdə 
çıxmışdır. İstefada olan Ədliyyə Polis kapitanıdır. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Hazırda Xırdalan 
şəhərində yaşayır. Abşeron rayon ehtiyatda olan Zabitlər 
Konfederasiyasının üzvüdür. 

Ailəlidir. 3 ( üç) övladı var. 
 
Rüstəmov Ramiz Güləsən oğlu 
Rüstəmov Ramiz Güləsən oğlu  8 ok-

tyabr 1961-ci il tarixində Lənkəran 
rayon Ləj kəndində anadan olmuşdur. 
1967-cı ildə Ləj kənd orta məktəbinə 
getmiş, 1977-ci ildə Haftoni qəsəbə orta 
məktəbinin 8-ci sinfini bitirmişdir. 1977-
ci ildə Lənkəran şəhər 113 nömrəli 
Texniki Peşə məktəbinə daxil olmuş, 

1980-ci ildə oranı bitirmişdir.Təhsil dövründə praktik təcrü-
bəni Lənkəran çay sovxozunun qarajında keçirmişdir. 1980-ci 
ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun(Texniki Universitet) 
Mexanika fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur. 1980-
1982-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət 
etmişdir.1982-1985-ci illərdə təhsilini axşam şöbəsində 
davam etdirməklə bərabər Baki Gəmi Təmiri zavodunda 
çilingər peşəsində çalışmışdır. 1985-ci il Aprel-Sentyabr 
aylarında BAKI ŞİN ZAVODUNDA çilingər vəzifəsində 
işləmişdir. 1985-ci il oktyabr ayından etibarən Zavodda 
usta,baş usta,mexanik,sex rəisi, zavodun baş mexaniki və baş 
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mühəndisi vəzifələrində çalışmışdır. Çoxlu sayda 
səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir. 

Hal-hazırda şirkət rəhbəridir. Ailəlidir, 3 övladı var. Bakı 
şəhərində yaşayır. 

Qızı Azərbaycan Pedaqoji Unversitetində, böyük oğlu Rza 
Avropada ali təhsil alıb, kiçik oğlu Rahim Gürcüstan İqtisadiy-
yat Universitetində təhsil alır. 

 
Mehtiyev Talıb Əmənulla oğlu 

Mehtiyev Talıb Əmənulla oğlu 
01.02.1954-cü ildə Lənkəran rayonu Ləj 
kəndində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə 
orta məktəbi bitirərək Bakı Rabitə 
Texnikumuna daxil olmuşdur. 1973-cü 
ildə texnikumu bitirərək 1973-1975-ci 
illərdə sovet ordusu sıralarında xidmət 
etmişdir. 1975-ci ildə Lənkəran Aeropor-
tunda hava hərəkəti üzrə mütəxəssis kimi 

işə qəbul olunmuşdur. 1985-ci ildə Rusiyanın Sankt Peterburq 
şəhərindəMülki Aviasiya Akademiyasına daxil olmuş, 1991- ci 
ildə həmin Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 
1996-cı ildə Lənkəran Beynəlxalq Hava limanının uçuş rəhbəri 
vəzifəsinə təyin olunmuş, hazırda həmin vəzifədə çalışır.  

Ailəlidir. 4 övladı, 6 nəvəsi var. Oğlanlarıda tutduğu yolu 
layiqincə davam etdirir.  

Böyük oğlu Mehtiyev Azər Talıb oğlu 01.11.1978-ci ildə 
Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olmuş, Milli Aviasiya 
Akademiyasınıbitirmişdir. Hal-hazırda Heydər Əliyev Beynəl-
xalq Hava limanında İL 76 tipli hava gəmisinin mühəndisi 
vəzifəsində çalışır. 
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Kiçik oğlu Mehtiyev Rüstəm Talıb oğlu 18.09.1987-ci ildə 
Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olmuşdur. Milli Aviasiya 
Akademiyasını bitirmişdir. Hal-hazırda Lənkəran  Beynəlxalq 
Hava limanında Perronda xidmət üzrə supervayzer vəzifəsində 
çalışır.  

 
Şahverdiyev Ağaddin Böyükağa oğlu 

Şahverdiyev Ağaddin Böyükağa oğlu 1964-cü ilin  may 
ayının 9-da Lənkəran rayonunun 
Haftoni qəsəbəsində anadan 
olmuşdur. 1971 -ci ildə Ləj kəndinə 
köçmüşdür. 1973-cü ildə Ləj kənd  8-
illik məktəbinin  1-ci sinfinə daxil 
olmuş, 1980-ci ildə 8-ci sinfi bitirmiş,  
Bakı Maliyyə-Kredit Texnikumuna 
daxil olmuşdur. 1984-cü ildə həmin 
texnikumu bitirdikdən sonra hərbi 
xidmətə çağırılmışdır. 1984-1986-cı 
illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 
1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft 

Akademiyasını bitirmişdir. İxtisasca mühəndis– iqtisadçıdır. 
Əmək fəaliyyətinə 1984-cü ildə Lənkəran rayon Məlumat  
Hesablama Mərkəzində  texnik kimi başlamışdır. Həmin idarədə 
1990-cı ilə qədər  texnik, mühəndis, böyük mühəndis 
vəzifələrində çalışmışdır. 

1996-ci ilin sentyabrına qədər  Lənkəran rayonunda 5 saylı 
Çay fabrikində  baş iqtisadçı vəzifəsində işləmişdir. 1996-cı ilin 
sentyabr ayından  Lənkəran rayon Statistika İdarəsində işləmiş-
dir. İdarədə işlədiyi müddətdə  aparıcı iqtisadçı, şöbə müdiri və 
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2003-cü ildən  rəis müavini vəzifəsində çalışmışdır. 1-ci dərəcəli 
dövlət qulluqçusudur. Evlidir, 2 oğlu, bir nəvəsi  var. 

Oğlu Şahverdiyev  Samit Ağaddin oğlu  1988-ci ildə Ləj kən-
dində anadan olmuş və Lənkəran Dövlət Universitetini  bitirib. 
Hal-hazırda  DSMF- nin Lənkəran rayon  şöbəsində  aparıcı məs-
ləhətçi vəzifəsində işləyir. 

İkinci övladı  Şahverdiyev Murad Ağaddin oğlu  1991-ci ildə 
Ləj kəndində anadan olub,  Lənkəran Dövlət Universitetinibaka-
lavr,  Naxçıvan  Dövlət Universitetini isə magistratura  pilləsi üz-
rə  bitirmişdir. İxtisasca  biologiya  müəllimidir. Lənkəran 1 saylı 
Ərazi Ekologiya İdarəsində çalışır. 

Atası Şahverdiyev Böyükağa Qüdrət oğlu 1935-ci ildə  Lerik 
rayonunun  Andurma kəndində anadan olmuşdur. Böyükağanın 
atası və əmisi  1941-1945 – ci illərdə Böyük Vətən müharibəsinə 
getmiş və geri qayıtmamış, hər ikisi müharibədə vəfat etmişlər. 
Böyükağa kişi  1952-ci ildə Lənkəran rayonuna  köçmüş, 1960-
cı ilə kimi Hirkan və Səpnəkəran kəndində yaşamışlar.  

1960-cı ildə  Haftoni qəsəbəsinə köçmüşlər. Uzun müddət 
Lənkəran çayçılıq və Ləj çayçılıq sovxozlarında  Baş iqtisadçı 

vəzifəsində işləmişdir. 1995-ci ildə 
rəhmətə getmişdir. 

Anası Şahverdiyeva Züleyxa İsmayıl 
qızı 1936-cı ildə anadan olub. Hal – 
hazırda təqaüdçüdür. 

 
Şərbətov Rafiq Heybət oğlu 

Şərbətov Rafiq Heybət oğlu 10 
noyabr 1950-ci il tarixində Ləj kəndində 
anadan olmuşdur.İbtidai təhsili Ləj kən-
dində almışdır. 1967- ci ildə Lənkəran 
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şəhər1 saylı internat məktəbində orta təhsilini bitirmişdir . 
1967-1973-cü illərdə Bakıda Poli-texnik İnstitutunda 

“Radiotexnik” üzrəmühəndis ixtisasına yiyələnmişdir. 
1973-1974-cü illərdə hərbi xid-mətdə olmuşdur. 
1975-ci ildən Lənkəran 13 saylı Texniki İstismar Rabitə 

Qovşağında texnik, böyük mühəndis vəzifələrində çalışmışdır.  
1980-1992-ci illərdə Lənkəran Kondensator zavodunda 

Baş mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 
1992-ci ildən bu günə qədər Lənkəran Telekommu-

nikasiya Qovşağında böyük mühəndis kimi Texniki şöbənin 
rəisi vəzifəsində çalışır . 

3 övladı var.  

 

Şərifova Xatirə Səfər qızı 
1968-ci ildə Lənkəran rayonunun 

Parakənd kəndində anadan olmuşdur. 
1976-cı ildə Parakənd səkkizillik məktə-
binin birinci sinfinə getmişdir. 8-ci sinfi 
bitirdikdən sonra Bürcəli kəndində 10-cu 
sinfi əla qiymətlərləbitirmişdir. Azər-
baycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində “Teatr və kino-rejisor-
luğu” ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 
Hazırda Haftonu qəsəbə kitabxanasının 

müdiridir. Ədəbiyyata olan marağı onda şairilik istedadını üzə 
çıxarmışdır. Xatirə xanımın bir şeirini diqqətinizə çatdırırıq. 
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Dünya 
 

Gələn gedir qalan yoxdur, 
Hara gedir, bilən yoxdur. 
Gəlişi yalan dünyanın, 
Gedişində yalan yoxdur. 
İnsan ölümə alışmır, 
Öz ölümüylə barışmır, 
Bəs ölüm niyə danışmır, 
Dili yoxdur, bilən yoxdur. 
Xatirəyəm könlüm quşdur, 
Göylər bulud, yerlər daşdır. 
Ölüm yanımda yoldaşdır, 
Məni ondan alan yoxdur. 

 
Şərbətov Tofiq Heybət oğlu 

25 avqust 1953–cü ildə Lənkəran 
rayonunun Ləj kəndində anadan 
olmuşdur.1950-ci ildə Ləj kənd ibtidai 
məktəbinin 1-ci sinfinə qəbul 
olmuşdur. Elə həmin ildə fitri istedadı, 
bacarığı ilə yaşıdlarından seçildiyi 
üçün Lənkəran Şəhər Maarif Şöbəsinin 
müvafiq əmrinə əsasən imtahan 
olunaraq 2-ci sinfə keçirilmişdir. 1968-
69-cu tədris ilində  Lənkəran şəhər 
2№- li  orta məktəbini bitirmişdir. 

Ailəsində həmin ildə iki qardaşı  ali məktəbdə oxuduqları 
üçün  ailə vəziyyətinə görə işləməyə getmişdir.1971- 73- cü 
illərdə  hərbi xidmətdə olmuşdur. Hərbi xidmətdən sonra 
Lənkəran şəhərində tikintidə  fəhlə işləmiş və qiyabi olaraq 
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Azərbaycandakı Leninqrad Maliyyə  İqtisad İnstitutunun Bakı 
filialında iqtisadçı mühasib ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. 

Əmək fəaliyyəti dövründə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış-
dır. Son iş yeri Lənkəran Şəhər Qaz İstismarı  İdarəsində xid-
mət rəisi vəzifəsiolmuşdur. 

Hal- hazırda təqaüdçüdur. 2 övladı var. Hər ikisi ali 
təhsilli iqtisadçıdır. 

Səfərov Adil Musarza oğlu 
Səfərov Adil Musarza oğlu 28 may 1934-cü ildə Lənkəran 

rayon Veravul kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.  İlk 
təhsilini şəhər 6 saylı orta məktəbində 
almış, məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək 
Lənkəran Kənd Təsərrüfatı 
Texnikumuna daxil olmuş-dur. 
Texnikumu fərqlənmə diplomu ilə 
bitirdikdən sonra Gürcüstan Respub-
likası Kutaisi şəhər “Suptropik 
Mədəniyyət” institutuna qəbul 
olunmuşdur. A.Səfərov ali məktəbdə 
təhsil aldığı müddətdə həmişə yüksək 
təhsil keyfiyyətləri nümayiş etdirmiş, 

güclü intizamı, özünə qarşı tələbkarlığı ilə seçilərək institut 
rəhbər-liyinin hörmət və rəğbətini qazanmış, 1959-cü ildə ali 
məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

A.Səfərov 1960-cı ildən Lənkəran çay sovxozunda baş 
aqronom kimi çalışmağa başlamış, 1967-ci ildə həmin 
sovxozun direktoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Lənkəran 
çay sovxozunda işlədiyi müddətdə Ləj kənd sakinlərinin 
hörmətini qazanmış, kənddə bir çox abadlıq işləri aparmışdır. 
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1987-ci ildə Lənkəran rayon 5 saylı çay fabrikinə direktor 
təyin edilmiş, ömrünün sonuna kimi bu vəzifədə çalışmışdır. 

A.Səfərov işində çox dəqiq, məsuliyyətli, yaradıcı, yenilik-
çi, peşəsini sevən, xalqına və dövlətinə sadiq bir rəhbər işçi 
kimi müxtəlif  illərdə diplom və medallarla təltif olunmuşdur. 

Çox təvazökar insan olan A.Səfərov rəhbərlik etdiyi kol-
lektivi ilə hər zaman həm çox səmimi, həm də ciddi münasi-
bətdə olmuş, hər bir işçisinin problemləri ilə daim maraqlana-
raq onların həllinə nail olmağa çalışmışdır.A.Səfərov yüksək 
şəxsi keyfiyyətləri, gözəl rəhbərlik bacarığı ilə digərlərindən 
həmişə seçilmişdir. Bu əvəzolunmaz şəxsiyyət heç vaxt öz 
şəxsi mənafeyi üçün deyil,  xalqın və dövlətin rifahı üçün 
çalışmışdır. 

Bu gün də A.Səfərov Ləj kənd sakinləri tərəfindən hör-
mətlə yad edilir. Ailəsi, övladları bu gün də onun xeyirxah 
əməllərinin, etdiyi yaxşılıqların qarşılığını görür və onun 
adını həmişə uca tuturlar. 

Adil Səfərov 18 aprel 1992-ci ildə dünyasını dəyişmişdir.  
 
 

KƏNDİZİN İLK ALİ TƏHSİLLİ 
XANIMI 

 
Səfərova İlhamə Adil qızı 
Səfərova İlhamə Adil qızı 08 

sentyabr 1966-cı ildə Lənkəran 
rayon Ləj kəndində anadan 
olmuşdur. Səkkiz illik təhsilini Ləj 
kənd orta məktəbində almış, sonra 
Lənkəran şəhər 5 saylı orta 
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məktəbini əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.1988-ci ildə APU-
nu riyaziyyat-fizika müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu 
ilə bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyətinə 1988-ci ildə Haftoni qəsəbə orta 
məktəbində, 1992-ci ildə Lənkəran şəhər 5 saylı orta 
məktəbində, 1995-2014-cü illərdə 10 saylı orta məktəbində  
fizika müəllimi kimi başlamış, 1998-2008-ci illərdə 10 saylı 
orta məktəbdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini 
işləmişdir. 

Fizikanın tədrisində 
kompüterləşmə 

Elmi 
məqalə 

 
2007 

Kopmüter 
texnologiyalarının fiziki 
əsasları 

Elmi 
məqalə 

2007 

IX, X, XI siniflər üçün 
resuslar: 

1.Maqnit sahəsi 
2.Elektrik cərəyanı 
3.Elektrolitlərdə elektrik 

cərəyanı 

Vəsait 2007 

VIII sinifdə “Rəqslər və 
dalğalar” fəslinin tədrisi 
təcrübəsindən 

Elmi 
məqalə 

2007 
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İ.Səfərova işlədiyi müddətdə elmi fəaliyyətdən kənar 
qalmamış, daim elmi axtarışlar aparmış, bir çox elmi 
məqalələrin və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.  

 
Gərgin axtarışların və elmi fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq 

2002-ci ildə XXIV Respublika Pedoqoji mühazirələrində I də-
rəcəli diplomla, 2005-ci ildə Azərbaycanda virtual məktəb 
konfransında “PROJECT HARMONY və ARTN” üzrə fərqlənmə 
sertifikatı, 2009-cu ildə Təhsil Nazirliyinin innovativ müəllim-
lər müsabiqəsində Enerji layihəsində 2-ci yerə layiq görül-
müş, 2013-cü ildə Azərbaycan müəllimlərinin XIV qurultayı-
nın iştirakçısı, dəfələrlə İKT-nin Lənkəran üzrə koordinatoru 
seçilmişdir. 

 
 
 
 
 
 
 

Fizikanın tədrisində 
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi 

Elmi 
məqalə 

2003 

Fizikanın tədrisində 
fəndaxili fənlərarası əlaqə 

Vəsait 2003 

Fizika məsələlərinin 
tərtibi və həlli problmeləri 

Vəsait 2004 
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Səfərova Səmirə Adil qızı 
Səfərova  Səmirə Adil qızı 19 

noyabr 1971 ci ildə Lənkəran rayon 
Ləj kəndində anadan olmuşdur. 1978-
ci ildə Ləj kənd 8 illik orta məktəbin 
birinci sinfinə qəbul olmuş, 1987-
1988-ci illərdə Haftoni qəsəbə orta 
mək-təbində təhsilini davam 
etdirmişdir.  

1989-cu ildə Mirzə Fətəli Axundov 
adına Azərbaycan rus dili və ədəbiy-
yatı İnstitutunun əyani şöbəsinə daxil 

olmuş, 1994- cü ildə həmin institutu bitirmişdir.  
1994 -1995-ci illərdə Lənkəran rayon Haftoni qəsəbə orta 

məktəbində rus dili müəllimi, 1995-2003-cü illərdə  Haftoni 
məktəbində tərbiyə işləri üzrə direktor müavini kimi 
çalışmışdır.  

2003-cü ildən Rusiya Federasiyasında Odinstvo rayonun-
da yaşayır. Ailəlidir. Altı yaşında Ruslan adlı oğul övladı 
vardır. 

 
KƏNDİN İLK ALİ TƏHSİLLİ MÜTƏXƏSSİSİ 

 
Novruzov Yaşar Zabit oğlu 

 
Novruzov Yaşar Zabit oğlu 1942-ci il oktyabr ayının 28-də 

anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Politexnik İnstitutunu bitir-
mişdir. 

İş fəalliyyətinə 1963-cü ildə Su Təsərrüfatı obyektlərinin 
layihələşdirilməsi İnstitutunda texnik kimi başlamış, 1993-cü 
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ilə qədər texniki istehsalat şöbəsində əvvəlcə usta, şöbə rəisi, 
daş karxanasının müdiri, iş icraçısı kimi vəzifələrdə 
çalışmışdır. 1993-cü ildən 2000-ci ilə qədər “Meşəsu” kiçik 
müəssisəsində müdir işləmişdir. Təqaüdçüdür. 

 
Nuruyev Zaur Bahadur oğlu 

Zaur Bahadur oğlu Nuruyev 1979-cu il yanvarın 3-də 
Lənkəran rayonunun Ləj kəndində anadan olmuşdur.1985-
1996-cı illərdə Lənkəran rayonunun Ləj kənd orta məktəbində 
təhsil almışdır.  

1996-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiya-sına 
daxil olmuşdur. 1997-ci ildə ali təhsildə ixtisas seçimini dəyişə-
rək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə köçürülmüş və 
2000-ci ildə həmin Universitetin “İstehlak mallarının keyfiyyət 

ekspertizası” ixtisası üzrə 
bakalavr pilləsini bitirmişdir.  

2000-2001-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasının 
Silahlı Qüvvələrində həqiqi 
hərbi xidmətdə olmuşdur. 

2001-ci ildə ali təhsilini 
davam etdirmək üçün 
Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin magistr pilləsinə 

daxil olmuş, 2003-cü ildə həmin Universiteti fərqlənmə diplomu 
ilə başa vuraraq ali təhsilin magistr dərəcəsini almışdır. 5 elmi 
məqalənin müəllifidir.  

Ali təhsilin həm bakalavr və həm də magistr pilləsində 
oxuduğu müddətdə ictimai işlərdə fəal iştirak etmiş, 1998-ci ildə 
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Yeni Azərbaycan Partiyasının və Azərbaycan Demokratik Tələbə 
Gənclər Təşkilatının üzvü olmuşdur.  

Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatında 
çalışdığı müddətdə bir sıra layihələrin, o cümlədən 2002-ci ilin 
aprel-avqust aylarında Yaponiyanın Azərbaycandakı Səfirliyinin  
(Yaponiya Hökumətinin “Ot kökləri və insan təhlükəsizliyi qrant 
yardımı proqramı” çərçivəsində) maliyyə dəstəyi ilə həyata 
keçirilən “Lənkəran rayonunun Ləj kəndində yeni orta məktəb 
binasının tikintisi” layihəsinin müəllifi və koordinatoru 
olmuşdur. Məktəbin tikintisi uğurla başa çatdırılaraq 2002-ci 
ilin sentyabr ayında, bilik günündə məktəblilərin və pedaqoji 
heyətin ixtiyarına verilmişdir.  

2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Departamentində mü-
təxəssis, məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi vəzifələrində işləmişdir. 
2005-ci ilin mart-sentyabr aylarında Yaponiyanın Naqoya şəhə-
rində keçirilən “EXPO 2005 AICHI JAPAN” Beynəlxalq Ümum-
dünya Sərgisində təşkil edilən Azərbaycan Pavilyonunda ölkə-
mizi təmsil edərək baş heyət – iqtisadçı kimi çalışmışdır.  

2007-2014-cü illərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahib-
karlığın inkişafı siyasəti şöbəsində böyük məsləhətçi, sektor 
müdiri, 2014-2015-ci illərdə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi-
nin Sahibkarlığın inkişafı siyasəti şöbəsində sektor müdiri, 
şöbə müdirinin müavini vəzifələrində çalışmışdır. Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında (TDƏŞ) “İqtisadiyyat” böl-
məsi üzrə İşçi qrupunun üzvü olmuşdur.  

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazir-
liyinin Lisenziyalaşdırma və sahibkarlara xidmətlərin göstə-
rilməsi şöbəsində şöbə müdirinin müavini vəzifəsinə təyin 
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edilmişdir. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri ixtisas dərəcəsi 
vardır.  

2015-ci ildən Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa 
Kömək Milli Fondunun Müşahidə Şurasının üzvüdür.  

Ölkədə iqtisadiyyatın, o cümlədən sahibkarlığın inkişafı, 
biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, beynəlxalq sərgi-
lərin təşkili və keçirilməsi, sənaye parklarının və zonalarının 
yaradılması, dövlət proqramlarının hazırlanması, kiçik və orta 
sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənil-
məsi, təhlili, bu sahədə normativ-hüquqi bazanın formalaşdı-
rılması üzrə layihələrdə yaxından iştirak etmiş və bu istiqa-
mətlərdə yaradılmış İşçi qruplarının üzvü olmuşdur. Həyata 
keçirilən tədbir və layihələrdə fəal iştirak etdiyinə görə 
Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri tərəfindən 5 
dəfə təşəkkür almışdır.  

Türkiyə, Almaniya, Yaponiya, Hindistan, Cənubi Koreya, 
Çin, Malayziya və digər xarici ölkələrdə sahibkarlığın inkişafı 
ilə bağlı keçirilən beynəlxalq səviyyəli proqramlarda iştirak 
etmiş və müvafiq sertifikatlarla təltif edilmişdir.  

Z.Nuruyev 24 may 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı ilə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə 
görə” medalı ilə təltif edilmişdir. 

Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərini bilir.  
Evlidir, 2 övladı var.  
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Novruzov İslam Zabit oğlu 

Novruzov İslam Zabit oğlu 1950- ci il 

26 dekabrda Lənkəran rayonunun Ləj 

kəndində anadan  olmuşdur. 

1957-ci ildə Ləj kənd ibtidai məktə-

binin birinci sinfinə qəbul olmuş, 1961-ci 

ildə  həmin məktəbin 4–cü sinfini 

bitirmişdir. Təhsilini Kərgəlan kənd orta  

məktəbində davam etdirmişdir. 

1965-ci ildə Kərgəlan kənd orta məktəbinin 8-ci sinfini 

bitirib, Lənkəran Pedaqoji  Texnikumuna qəbul olmusdur. 

1969-cu ildə Pedaqoji Texnikumu bitirib, Ləj kənd  ibtidai 

məktəbinə sinif müəllimi təyin olunmuşdur. 

1970-ci ildə V.İ.Lenin adına  APİ-nin filologiya  fakültəsinə  

qəbul olunmuşdur.1974 – cü ildə ali məktəbi bitirib, Ləj kənd 

8  illik məktəbinə  ixtisası üzrə müəllim təyin olunmuşdur. 

1984- cü ildə “ Baş müəllim” adına layiq görülmüşdür. 

1986-cı ildə Lənkəran  RXMŞ- nin  kadrlar üzrə  inspek-

toru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

1993-cü ilin  axırlarında  həmin vəzifədən azad  olunub,  

Ləj kənd orta məktəbində ixtisası üzrə müəllim kimi 

fəaliyyətinə davam etmişdir. 

Ailəlidir. 3 oğlu vardır.Hər üçü ali təhsillidir. 

2003 -  cü ildə  xahişi ilə təqaüdə çıxmışdır. 
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Vəliyev Etibar Babəli oğlu 
 

Etibar Babəli oğlu Vəliyev 1963-
cü il mayın 16-da Ləj kəndində 
anadan olmuşdur. Ləj kəndində orta 
məktəbi bitirdikdən sonra 1978-
1981-ci illərdə Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyinin Bakı Plan-
Uçot Texnikumunda "Kənd təsərrüfatı 
istehsalatında mühasibat uçotu" 

ixtisası üzrə təhsil alıb.  
1981-1983-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 
1986-1992-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akade-

miyasında "Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili" ixtisası 
üzrə təhsil alıb, iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir. 

 Əmək  fəaliyyətinin ilk illərində fəhlə işləyib.1986-1988-ci 
illərdə Lənkəran rayonunun “Puşkin”, “Oktyabrın 60 illiyi” 
sovxozlarında iqtisadçı və 1988-1998-ci illərdə “Lənkəran 5 
№-li çay fabriki”ndə baş mühasib vəzifəsində  işləyib. 

1998-2001-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin 
"İqtisadiyyat və Texnologiya" kafedrasında, "İqtisadiyyatın 
əsasları" fənnini tədris etmişdir. 

2006-2007-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetinin 
elmi-təşkilati strukturuna daxil olan “Riyazi iqtisadi təhlil və 
iqtisadi inkişafın problemləri Elmi-Tədqiqat Laboratoriya-
sı”nda fəaliyyət göstərmişdir. 

1998-ci ildən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin 9 saylı region 
üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyində baş məsləhətçi - baş əmək 
müfəttişi işləmişdir. Hazırda Lənkəran, Astara, Lerik rayonları-
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nı özündə birləşdirən 9 saylı Region üzrə Dövlət Əmək Müfət-
tişliyinin rəisidir. 

Məktəb illərindən bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Beş 
yüzdən  çox şeirin müəllifidir. İlk şeiri “Leninçi”,  indiki “Lənkə-
ran” qəzetində çap olunub. 

“MƏŞƏL” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının baş re-
daktorunun müavinidir. 

2007-ci ildə "Məşəl" ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalı-
nın nəşrə başlamasının beş illiyi munasibəti ilə "Həsən bəy Zər-
dabi" mükafatı ilə təltif edilmişdir. 

2016-ci ildə Azərbaycan Respublikası Kütləvi İnformasiya 
Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin qərarı 
ilə “QIZIL QƏLƏM”  mediya mükafatına layiq görülmüşdür. 

2016-cı ilin 26 dekabr tarixində Lənkəran Dövlət Dram 
Teatrında Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilati dəstəyi 
ilə şairinin rayon ictimaiyyəti və poeziya həvəskarları ilə 
görüşü keçirilib. 

  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda 2016-
ci ilin may ayında “Mənim Duyğum", 2017-ci il may ayında 
"Ürəyimdə döyünən vətən", 2018-ci ilin may ayında  “Analı 
dünyam” şeirlər  və  “Azərbaycanda multikulturalizm və onun 
Lənkəran qaynaqları” (həmmüəlliflə) adlı publisistik  kitabları-
nın təqdimat mərasimləri keçirilmişdir. 

2018-ci ilin may ayında səmərəli yaradıcılıq fəaliyyətinə 
görə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Fəxri Fərmanına layiq 
görülmüşdür. 

Şairin “Azərbaycan əsgəri”, “Şəhid anası”, “Ayrılıq”, “Qoru-
ya bilmədik”, “Sən demədinmi”, “Verim-verməyim”, “Qızımız 
gəlin  köçür” şeirlərinə mahnılar bəstələnmişdir. 



         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

155 
 

Şeirləri Turkiyədə nəşr olunan və Xocalı soyqırımına həsr 
edilən "Unutulmayan Hocalım", “Karabağdan Kerkukdən 
Çanakkaleye”, “Turk dünyasışiir seçkisi” antologiyalarında, 
Azərbaycanda nəşr olunan “Zirvə” və“Göyərçin əllər” antologi-
yasında  çap olunub. 

2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan Yazıçılar Birliyi üzvlərinin yaradıcılıq şəraitinin 
yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” 2007-ci il 12 mart tarixli 
2023 nömrəli sərəncamına əsasən "Prezidentin xüsusi təqaü-
dü"nə layiq görülmüşdür. 

 Azərbaycanın ədəbi mühitində kifayət qədər tanınan şair-
publisist  E.Vəliyev kəndin ictimai işlərində də fəallıq göstərir 
və Ləj kənd sakinləri arasında böyük hörmətə malikdir. 
Xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğuldur. 

 
Kitabları: 

 
1. "Görüşə Gəl" - “Nurlan” nəşriyyatı, 2006, 96 səh. 

2. "Baxmağa Dəyər" - “Nurlan” nəşriyyatı, 2010, 167 səh. 

3. "Mənim Duyğum" - “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2016, 203 səh. 

4. "Ürəyimdə döyünən Vətən" - "ORXAN NPM" , 2017, 208 səh. 

5. “Analı dünyam”- "ORXAN NPM" , 2018, 176 səh. 

6. “Azərbaycanda multikulturalizm və onun Lənkəran qay-

naqları” (S.Quliyev iləbirlikdə) "ORXAN NPM" , 2018, 120 səh. 
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KÖÇ EDİB KƏNDƏ GƏLİN 
 

Mən bilmirəm a dostlar, nə görmüsüz şəhərdə, 
Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
Kənddən köçüb düşən var bir bəladan min dərdə, 
Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
 
Mən də kənddə yazmışam şeirlər, qəzəlləri, 
Elə kənddə görmüşəm nazənin gözəlləri. 
Bilirəm ki, can alır şəhərin gözəlləri 
Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
 
Mən alışa bilmədim şəhərin tüstüsünə. 
Qışında küləyinə, yayında istisinə. 
Baxın, ömür yarıdı, zaman gedir tərsinə, 
Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
 
Kəndimizdə hər tərəf yaşıl çəmən, gül -çiçək, 
Bağımda yüz ağac var, gül açıb ləçək-ləçək. 
Gəl mənim cənnətimə, qağam, şəhərdən əl çək, 
Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
 
Yovşan gülü, itburnu, dərmanlar ormanıdı, 
Kənddə bitən çayımız min dərdin dərmanıdı. 
Can sizə əmanətdi, bu Tanrı fərmanıdı 
Canı saxlamaq üçün köç edib kəndə gəlin. 
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Vəliyev Ümidvar Babəli oğlu 
Vəliyev Ümidvar Babəli oğlu  1960-cı 

il mart ayının 10-da anadan olmuşdur.İlk 
təhsilini 8 illik Ləj kənd orta məktəbində 
aldıqdan sonra, Lənkəran şəhər 3 saylı 
tam orta məktəbdə təhsilini başa vurmuş-
dur. 

1983-cü ildə Xalq Təsərrüfatı İnsti-
tutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti) "Əməyin İqtisadiyyatı" fakül-
təsinə daxil olmuş, 1987-ci ildə həmin 

İnstitutu bitirərək iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir. 
Həmçinin,1983-cü ildən Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun 

ictimai peşə fakültəsinin "Jurnalistika" şöbəsində təhsil almış, 
1985-ci ildə buranı bitirərək jurnalist ixtisasına yiyələnmişdir. 

1993-cü ildəLəj çayçılıq sovxozunun direktoru olmuşdur. 
1996-cı ildə Azərbaycanda torpaq islahatı başlayarkən sovxoz-
lar ləğv edilərək torpaqları kənd sakinlərinə paylanmışdır. 

1999-cu ildə yaradılan Ləj kənd Bələdiyyə Şurasının ilk 
sədri seçilmiş və ömrünün sonunadək bu vəzifədə çalışmışdır. 

Eyni zamanda Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin Torpaq 
məsələləri şöbəsinin mühəndisi və xəritəçəkmə üzrə mütəxəssis 
kimi də fəaliyyət göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Bələdiyyə İşçilərinin Həmkarlar 
İttifaqı Komitəsinin üzvü olmuşdur. 

Dövlətçiliyin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə 
Lənkəran şəhər Ləj kənd Bələdiyyə Şurasının sədri kimi 
"Günəşli Azərbaycan" qəzetinin təsis etdiyi "Şərəf" diplomuna 
layiq görülmüşdür.2007-ci il aprel ayının 7-də vəfat etmişdir. 
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SON SÖZ ƏVƏZİ 
 

Əziz oxucu ! 
 
Lənkəran rayonunun yaşayış məntəqələrindən biri olan Ləj 

kəndinin tarixi, iqtisadi, mədəni-sosial, dini inanclı insanları, 
döyüş əzmli övladları, onun ziyalıları haqqında yazdıqlarımız- 
“Ruhumuzun qidalandığı məkan-Ləj” kitabı gərgin əməyin 
bəhrəsidir. Təxminən 2011-ci ildən başladığımız bu səmərəli iş 
2018-ci ildə başa çatdı.  

Kitabda gələcək nəsillər üçün bütün sahələr üzrə ilklər, 
kəndin etnoqrafiyası, sosial-siyasi, mədəni, maddi və mənəvi 
həyatı ilə bağlı yazılarla yanaşı kənddə ilk məskən salan ata-
babaları haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. İlk addımlar 
həmişə çətin olur. İnsan övladı xətalardan uzaq deyil. 
Unutduğumuz hər hansısa bir mövzuya kitabın II hissəsində 
qayıdacağıq. 

 Kitabın II hissəsi gələcəkdə tədqiqat predmeti kimi yeni 
faktları, hazırda gənc olan ali təhsilli kadrlarmızın həyatını, 
onların qazandığı nailiyyətləri özündə əks etdirəcək.  

“Ruhumuzun qidalandığı məkan-Ləj” kitabı haqqında fikir 
və mülahizələrini bildirmək istəyənlər aşağıdakı ünvanlara 
müraciət edə bilərlər: 

 
 
axundsamid@gmail.com 
ilkin-010877@mail.ru 
 
 
 

mailto:axundsamid@gmail.com
mailto:ilkin-010877@mail.ru


         Ruhumuzun qidalandığı məkan 

LƏJ    

S.Q.Quliyev 

İ.R.Yaqubov 

 

159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kitabın ərsəyə gəlməsində informator kimi bizə yardımçı 

olan kənd sakinlərinə, məsləhətlərinə görə filologiya elmləri 
doktoru, professor Kamandar Şərifliyə, həmçinin kompüter 
yığımında köməklik göstərən Quliyeva Samirə Əhməd qızına 
vəŞahverdiyeva Gülşən Eldar qızına  təşəkkür edirik. 
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