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AĞSAQQAL SÖZÜ
44 günlük Vətən Müharibəsində müzəffər Ordumuz Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Zəfər tarixi yazaraq 30 ilə
yaxın erməni işğalı altında olan torpaqlarımızı düşmən caynağından
xilas etdi. Xal-qımız qalibiyyət və zəfər yürüşünün önündə mətin
ad-dımlarla irəliləyən qalib sərkərdənin ətrafında dəmir yumruq
kimi birləşərək düşməni diz çökdürdü.
Dağlar diyarı, uzunömürlülər məskəni Lerik rayo-nunun igid
oğulları da döyüşlərin ilk günündən silaha sarılaraq erməni
işğalçılarına qan uddurdular. Gərgin döyüşlərdə xüsusi şücaət,
qəhrəmanlıq, rəşadət, hünər göstərərək şəhidlik zirvəzinə ucalan
igidlərimizlə qürur duyur, fəxr edirik. Onların valideynlərinə belə
vətənpərvər, cəsur oğullar boya-başa çatdırdıqlarına görə minnətdarlığımızı bildiririk.
Həm birinci Qarabağ savaşının, həm də 44 günlük Vətən
Müharibəsinin lerikli qəhrəman övladlarına-şə-hidlərimizə həsr
olunmuş “Əbədiyyət yolçuları” kitabı-nın müəllifi Xalid Mahmuda
xüsusi minnətdarlığımı bil-dirirəm. İnanıram ki, gənc və istedadlı
yazar Xalid Mah-mud hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda yeni-yeni
əsərləri ilə bundan sonra da oxucularının görüşünə tez-tez gələcəkdir.
Zəfərin mübarək, Azərbaycan!
HİDAYƏT BƏŞİROV

Lerik Rayon
Veteranlar Şurasının sədri
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SPONSORDAN
Dövlətimizin, vətənimizin, milli iqtisadiyyatımızın in-kişafına
töhfə vermək “Mətanət A” şirkəti olaraq bizim fəaliyyətimizin təməl
prinsipidir.
Ölkəmizdə aparılan siyasi və iqtisadi islahatlar sa-yəsində biz
bu gün güclü iqtisadiyyata və güclü orduya malikik. Elə bunun
nəticəsidir ki, Ali Baş Komandan, cənab Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbay-canın müzəffər ordusu işğal altındakı
torpaqların azad edilməsi istiqamətində aparılan 44 günlük Vətən
müha-ribəsində zəfər qazandı.
“Mətanət A” şirkəti də Vətən müharibəsi dönəmində həm arxa
cəbhəyə, həm də ön cəbhəyə var gücü ilə dəstək oldu. Şirkət
Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna 100 min manat maliyyə dəstəyi
göstərdi.
Müharibə dövründə cəbhədən gələn hər bir xoş qə-ləbə
xəbərlərini bütün xalqımızla birgə sevinclə qar-şıladıq. Qələbəni
bizə yaşadanlar arasında şəhid olan-lar, qazi adı qazananlar da oldu.
Kollektivimizdən də 35 əməkdaşımız könüllü şəkildə ordu sıralarına
qoşuldu və bir əməkdaşımız torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid
oldu.
Gənc yazar Xalid Mahmudun qələmə aldığı “Əbə-diyyət
yolçuları” kitabının nəşrinə dəstək olmaqla biz şəhidlərimizin əziz
xatirəsini yaşatmaq, ordumuzun gös-tərdiyi mərdliyi və şücaəti
gələcək nəsillərə çatdırmaq istədik.
“Mətanət A” şirkəti olaraq bundan sonra da təməl
prinsiplərimizə sadiq qalaraq dövlətimizin, vətənimizin, milli
iqtisadiyyatımızın inkişafına töhfə verməkdə da-vam edərək
sərhədyanı ərazilərdə yaşayan əhalinin məş-ğulluğunun təmin
edilməsi, sosial-iqtisadi rifahının yük-səldilməsi üçün əlimizdən
gələni edəcəyik.
Dərin hörmətlə:
ELXAN BƏŞİROV
“Mətanət A” şirkətinin təsisçisi
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***
Məlumat üçün qeyd edək ki, Elxan Bəşirov 1968-ci il may
ayının 28-də Lerik rayonunda anadan olub.
1985-1992-ci illərdə o zamankı Azərbaycan Politex-nik
İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) ”Maşınqayırma
texnologiyası, metal kəsən dəzgahlar və alətlər” ixtisası üzrə ali
təhsil alıb.
Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Bəşirov həm də Beynəlxalq
Akademik Akkreditasiya və Attestasiya Ko-mitəsinin Sənaye
Texnologiyası üzrə peşəkar doktorluq dərəcəsinə sahibdir.
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mühəndisi, Azəbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Sahibkar-lar Şurasının üzvüdür.
Həmçinin Azərbaycan Tikinti Ma-terialları İstehsalçıları və Abşeron
Rayon Sahibkarları Assosiasiyalarının sədri və “Mətanət A” şirkətinin
təsis-çisidir.
Bu kitabın yenidən nəşr olunmasında əməyi keçən hər kəsə,
mənəvi dəstəyə görə Hidayət müəllimə, o cüm-lədən bizə
göstərdiyi maddi dəstəyə görə “Mətanət A” şirkətinin rəhbəri Elxan
müəllimə təşəkkürümüzü və min-nətdarlığımızı bildiririk.

Müəllif
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VALEH Əlizaid oğlu Müslümov
2 sentyabr 1968-ci ildə Lerik rayonunda doğulub. 1983-ci ildə 2
saylı Lerik rayon orta məktəbinin səkkizinci sin-fini bitirib.
Sumqayıt şəhər 17 saylı peşə məktəbində oxuyub və dülgər
ixtisasına yiyələnib.
Bir müddət Tikinti Trestinin Səyyar Mexanikləşdiri-lmiş
dəstəsində çalışan Valeh Müslümov 1986-1988-ci illərdə sovet
ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olur. Hərbi xidmətini başa
vurduqdan sonra Sumqayıta qayıdır.
Valeh Müslümov 1991-ci ilin avqustunda DİN-nin Xüsusi
Təyinatlı Milis Dəstəsində xidmətə başlayır. Şuşa, Tovuz və
Qubadlıda keçirilən döyüş əməliyyat-larında iştirak edir. 14 aprel
1992-ci ildə Marquşevan kəndi yaxınlığında erməni silahlıları çoxlu
sayda texni-ka və canlı qüvvə ilə kəndə hücuma keçirlər. Valeh öz
dəstəsilə ilk olaraq döyüşə atılır. O, həm vuruşur, həm də yaralı
əsgərləri döyüş meydanından çıxarır. Qeyri-bərabər döyüşdə Valeh
yaralanır, buna baxmayaraq on bir nəfər yaralı əsgəri də döyüş
meydanından xilas edə bilir. Əfsus ki, çoxlu qan itirdiyindən onun
həyatını xilas etmək mümkün olmur. Onun nəşi Lerik rayonuna
gətirilərək ehtiramla dəfn olunur.
AzərbaycanRespublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli
831 saylı fərmanı ilə Valeh Müslümova ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilir.
Lerik şəhər iki saylı orta məktəbi Valeh Müslümo-vun adını
daşıyr. Valeh həm də Azərbaycanın ilk 11 Milli Qəhrəmanından
biridir.
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FƏXRƏDDİ İbrahim oğlu Şahbazov
22 yanvar 1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əs-lən Lerik
rayonunun Göydərə kəndindən olan Fəxrəddin Şahbazov 19571967-ci illərdə Bakı şəhərindəki 20 saylı orta məktəbdə təhsil alır.
1969-1971-ci illərdə sovet or-dusu sıralarında xidmət edir. 1972-ci
ildən Azərbaycan Teleradio Şirkətində işə başlayır və 20 il burada
fasilə-siz olaraq operator peşəsində çalışır.
1988-ci ildən başlayaraq ermənilərin azərbaycanlı-ları Dağlıq
Qarabağ və eləcə də, Qərbi Azərbaycan torpqlarından zorla
çıxarması Fəxrəddini də narahat edirdi. Fəxrəddin könüllü olaraq
cəbhəyə gedib qaynar döyüş meydanlarından reportajlar hazırlayar
və xalqa, eləcə də xarici ölkələrə çatdırardı.
1991-ci ildə ermənilər Xocavənd rayonunda ağıla-sığmaz
vəhşiliklər törədərək dinc sakinləri qətlə yetirib, kəndləri
yandırırlar.
20 noyabr 1991-ci ildə dövlət nümayəndələri hadi-səni
araşdırmaq üçün Mİ-8 vertolyotu ilə Xocavənd ra-yonuna yola
düşürlər. Xocavəndin Qarakənd kəndi ya-xınlığında erməni terroru
nəticəsində vertolyot vurula-raq yerə salınır. Vertoliyotun bütün
heyyəti ilə bərabər Şahbazov Fəxrəddin də şəhid olur. Onun nəşi
Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 4 dekabr 1992-ci il
tarixli 344 saylı fərmanı ilə Fəxrəddin Şah-bazova ölümündən
sonra "Azərbaycanın Milli Qəhrə-manı" adı verilir.
Bakı şəhərinin Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qəsəbə-sindəki
küçələrdən biri, Həmçinin İmişli şəhərindəki küçə-lərdən biri
Fəxrəddin Şahbazovun adını daşıyır.
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RÖVŞƏN
Əbdülhüseyn oğlu Abdulayev
16 yanvar 1969-cu ildə Lerik rayonunda doğulub. Əslən rayonun
Gendov kəndindəndir.
Rövşən orta məktəbi Lerikdə bitirdikdən sonra ailəsi ilə
birlikdə Lənkəran şəhərinə köçür. 1987-ci ildə Sankt-Peterburq Ali
Hərbi-Siyasi məktəbinə daxil olur. 1991-ci ildə ali məktəbi əla
qiymətlərlə bitirərək leytenant rütbə-si alır və təyinatla Rostov
şəhər DİŞ-nə göndərilir. Lakin o, təkidlə təyinatını Azərbaycana
dəyişdirir.
Rövşən Abdullayev Azərbaycana qayıdan kimi DİN-in
əməkdaşı olaraq daxili qoşunların tərkibinə qa-tılır. Gənc zabit bir
müddət sonra Zəngilana göndərilir və 70 nəfərdən ibarət heyyətin
tağım komandiri təyin edilir. Zəngilan rayonunun kəndlərini
düşməndən qoru-yan Rövşənin başçılıq etdiyi dəstə öz
qəhrəmanlığı ilə ad çıxarır.
13 setyabr 1993-cü il Zəngilan rayonunun Qazançı kəndi
uğrunda gedən qanlı döyüşdə Rövşən Abdulla-yev igidlik
göstərərək qəhrəmancasına şəhid olur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 15 yan-var 1995-ci il
tarixli 262 saylı Fərmanı ilə leytenant Abdullayev Rövşən
Əbdülhüseyn oğlu ölümündən son-ra “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adına layiq görü-lür. Lənkəran şəhərində, eləcə də
Lerik rayonunda şəhi-din abidəsi ucaldılıb.
Lerik rayonunda Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn oğlunun
adına mədəniyyət evi və küçə mövcuddur.
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FƏRHAD
İslam oğlu Ağayev
4 avqust 1975-ci ildə Lerik rayonunun Şivlə kəndində anadan olub.
Sonradan ailəsi ilə birlikdə Sabirabad rayonunun Əlilənbəyli
kəndinə köçərək burada yaşa-mağa başlayırlar.
1982-ci ildə Əlilənbəyli kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə
gedir, 1992-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirir. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1993-cü ildə Sa-birabad rayon Hərbi
Komissarlığı tərəfindən həqiqi hər-bi xidmətə çağırılaraq milli
ordu sıralarına yola salınır.
Fərhad Ağayev 24 yanvar 1993-cü ildə cəbhəyə yola düşür. İlk
döyüşlərini Fizuli rayonunun Seyidəh-mədli kəndində keçirir.
Fərhad Murovdağ, Güzgü, Ömərdağ kimi əhəmiyyətli ərazilərin
müdafiəsində işti-rak edərək igidliklər göstərir.
O, həm də Prezident Qvardiyasında xidmət edirdi.
Fərhad Ağayev 1995-ci ilin mart ayında qəhrə-mancasına
şəhid olur. Şəhidin cənazəsi yaşadığı kəndə gətirilərək Sabirabad
rayonundakı Şəhidlər Xiyabanın-da dəfn olunur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il
tarixli 307 sayılı fərmanı ilə Ağayev Fərhad İslam oğlu ölümündən
sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülür.
Bitirdiyi orta məktəb onun adını daşıyır. Sabirabad və Lerik
rayonlarında, eləcə də Əlilənbəyli kənd orta məktəbinin həyətində
Fərhad Ağayevin büstü qoyulub.
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ƏSGƏR
Ələkbər oğlu Əliyev
1974-cü il noyabrın 8-də Lənkəran rayonunun Ləj kən-dində anadan
olub. Əslən Lerik rayonunun Mondigah kəndindən olan Əsgər
Əliyev 1981-ci ildə Ləj kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul
olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
O, orta təhsilini başa vurduqdan sonra Bakı Ali Ümumqoşun
Komandirlər Məktəbinin tank-artilleriya fakültəsinin tələbəsi olub.
1995-ci il martın 17-də Bakıda hakimiyyəti zorla de-virmək
cəhdi zamanı Əsgər Əliyev 4 yaralını xilas edər-kən aldığı güllə
yarasından həlak olub.
Əsgər Əliyevin cənazəsi Lənkərana gətirilərək Ləj kənd
qəbiristanlığında dəfn edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 4 aprel tarixli
307 saylı fərmanı ilə Əsgər Ələkbər oğlu Əliyev ölümündən sonra
“Azərbaycanın Milli Qəhrə-manı” adına layiq görülüb.
Lənkaran şəhərində şəhidin adına park var. Eyni zamanda,
şəhərdə büstü ucaldılaraq xatirə lövhəsi vurulub. Haftoni qəsəbə
orta məktəbində şəhidin “Xatirə guşəsi” yara-dılıb.
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RÜSTƏM
Şahvələd oğlu Əliyev
11 iyun 1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Perzora kəndindəndir.
Rüstəm orta məktəbi bitirdikdən sonra Sovet ordusu
sıralarında hərbi xidmətdə olur. Xidmət müddəti başa çatdıqdan
sonra vətənə qayıdır və peşə təhsili alıb 2 nömrəli avtobus parkında
sürücü işləməyə başlayır.
1990-cı ildə yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Rus ordusu
Bakıda dinc əhaliyə qarşı qətliam törədir.
Rüstəm yanvarın 19-da axşam dostu Elmanla Sal-yan
qazarmasının yanına gedir. Atışma zamanı idarə etdiyi 123 nömrəli
avtobusla yaralıları xəstəxanaya daşımağa başlayır və bir çox insanın
həyatını ölümün pəncəsindən xilas edir. Lakin...
Yaralıları xəstəxanalara daşıyarkən yolda Rüstəmin idarə etdiyi
avtobus da azğın rus əsgərləri tərəfindən atəşə tutulur. O, döş
qəfəsindən və qarın boşluğundan bir neçə güllə yarası alır. Gecə
saat 03:30-da xəstə-xanaya gətirilir. Həkimlərin səyinə baxmayaraq
onun həyatını xilas etmək mümkün olmur. Rüstəm Əliyev 1990-cı il
yanvarın 25-də saat 13:00-da gözlərini əbədi yumur. Onun cənazəsi
Şəhidlər xiyabanında dəfn edilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 31 mart 1998-ci il
tarixli fərmanı ilə Rüstəm Şahvələd oğlu Əliye-və ölümündən sonra
20 Yanvar Şəhidi fəxri adı veril-mişdir.
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ELÇİN
Vəkil oğlu Şamiyev
1965-ci ildə Binə qəsəbəsində anadan olub. Atası Vəkil Şamiyev
Lerik rayonunun Kələxan kəndindəndir. Ötən əsrin 50-ci illərində
Bakı şəhərinə köçərək Binə qəsəbə-sində məskunlaşıb.
Elçin Şamiyev Binə qəsəbəsində yerləşən 117 nömrəli məktəbi
bitirdikdən sonra Sovet ordu sıralarında xidmət edir. Hərbi xidmətini
başa vurub vətənə qayıdan Elçin Texniki-peşə məktəbini bitirib sürücü
peşəsinə yiyələnir və sürücü kimi işləməyə başlayır.
Yurdumuzun üstünü qara buludlar alanda Elçin də bir əsgər kimi
vətənin müdafiəsinə qalxır.
1991-ci ildə Milli ordu yarananda ordu sıralarına ilk
qoşulanlardan olur və birinci batalionun tərkibində Qa-rabağ
cəbhəsinə göndərilir. Elçin cəbhə bölgəsində bir sıra uğurlu
əməliyyatlarda iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərir.
Elçin Şamiyev 1992-ci il fefralın 25-dən 26-ısına ke-çən gecə
Xocalının müdafiəsinə qoşulan 11 nəfərlə ermə-nilər tərəfindən
amansızlıqla qətlə yetirilir. Onun cəna-zəsi çətinliklə düşməndən
alınır və Bakı şəhərinə gəti-rilərək Şəhidlər Xiyabanında dəfn
olunur.
Əməkdar jurnalist İdris Şükürlü “Bədənində dəfn etdilər
ölümü” kitabındakı “Xocalı şəhidi Elçin Şamiyev” məqaləsində
Elçinin qəhrəmanlıqları haqqında geniş məlumat vermişdir.
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BÜNYADƏLİ
Qulam oğlu Pələngov
1957-ci ildə Lerik rayonunun Züvüç kəndində anadan olub. 1964cü ildə Züvüç kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olub, 1974-cü
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra sovet ordu sırala-rında
xidmət edib. 1983-cü ildə sovet ordusunda gizir rütbəsində
xidmət edib. 1984-cü ildə Tbilisi Ali Hərbi məktəbini, 1986-cı ildə
M. F. Axundov adına Azərbay-can Dövlət Pedaqoji İnstitutunu
bitirib.
1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər-bi xidmətdə
olub, Sədərək döyüşlərində iştirak edərək şücaətlər göstərib.
Qarabağ uğrunda döyüş yolu isə 1992-ci ildə baş-layıb.
Qarabağın Naxçıvanik kəndi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə
komandir kimi döyüşçülərə nümunə olaraq dəfələrlə yoldaşlarını
mühasirədən qurtarıb.
1992-ci il iyunun 26-da Aranzəmin yüksəkliklərində gedən
qanlı döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapışırılıb.
Ölümündən sonra “İgidliyə görə qızıl me-dal”la təltif olunub.
Lerik rayon Züvüç kənd orta məktəbi və Suraxanı rayon 285
saylı tam orta məktəb Pələngov Bünyadəli Qulam oğlunun adını
daşıyır.
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FƏZAİL
Əmir oğlu Ağayev
1961-ci ildə Lerik rayonunun Musavar kəndində anadan olub. 1968-ci ildə
Aran kənd dördillik məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub, 1978-ci ildə
Boykəndil kənd orta məktəbinin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordusu
sıralarına yola salınır. Hərbi xidməti-ni Ukrayna Respublikasının
Perm şəhərində başa vurur.
Hərbi xitmətdən qayıtdıqdan sonra Bakı Energetika
Texnikumunda təhsil alır.
Texnikumu bitirdikdən sonra bir müddət Lerik elek-trik
şəbəkəsində işləyir. Qarabağ savaşı başlananda kö-nüllü Milli ordu
sıralarına yazılaraq döyüşə yollanır.
Döyüş yolu Geranboy rayonundan başlayır. Daha sonra Füzuli
rayonuna göndərilərək burdakı batalyonun tərkibində döyüşür.
Fəzail Füzuli rayonundakı strateji yüksəklikləri ələ keçirmək
uğrunda gedən qanlı döyüş-lərdə iştirak edərək igidliklər göstərir,
döyüş yoldaşları ilə bərabər son mərmisinə qədər döyüşür.
Vətəni anası kimi sevən Fəzail Ağayev 14 aprel 1994-cü ildə Füzuli
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
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KİTABƏLİ
Tərlan oğlu Həmidov
1961-ci ildə Lerik rayonunun Perzəküçə kəndində anadan olub. 1968-ci
ildə Perzəkücə kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1978-ci
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağrı-laraq Sovet
ordu sıralarına yola salınır. Hərbi xidmətini başa vurub odudan tərxis
olunduqdan sonra Qaradağ rayonuna köçərək Ələt qəsəbəsində
məskunlaşır.
1992-ci il iyun ayının 21-də könüllü olaraq milli ordu sıralarına
yazılır. Kitabəli Kəlbəcər uğrunda gedən dö-yüşlərdə misilsiz şücaətlər
göstərir. Bunu komandirləri-nin onun ailəsinə yazdığı məktublar da
təsdiqləyir.
Düşmənə qarşı keçirilən döyüş əməliyyatlarında hər zaman öndə
gedən, dəfələrlə sərrast atəşləriylə düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini
məhv edərək sıradan çıxaran Kitabəli əsgəri borcunu şərəflə yerinə
yetirir.
Kitabəli Həmidov 1992-ci il avqustun 21-də Kəlbəcər uğrunda
gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına
şəhid olub. Şəhidin cənazəsi doğuldu-ğu kəndə gətirilərək torpağa
tapşırılır.
Ölümündən sonra Anbu kənd orta məktəbinə Həmi-dov
Kitabəli Tərlan oğlunun adı verilib.
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SABİR
Xeyrulla oğlu Əliyev
02 may 1962-ci ildə Lerik rayonunun Mondigah kəndin-də anadan
olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Ali təhsil alıb, ixtisası üzrə
müxtəlif yerlərdə əmək fəaliyəti ilə məşğul olur.
1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xalqa
müraciətindən sonra həmin ilin may ayında kö-nüllü olaraq milli
ordu sıralarına qoşulur. O, Gəncə şə-hərində hərbi təlim
məşqlərində iştirak edir, daha sonra Ağdam rayonunun Güllücə
kəndinə göndərilir.
Sabir Əliyev komandiri olduğu tağımın əsgərləri ilə düşmənə
ağır zərbələr endirərək onların çoxlu canlı qüv-vəsini məhv edir.
Beyləqan cəbhəsində bir sıra döyüş əməliyyatlarında iştirak edir.
Oradan Füzuli rayonuna göndərilərək Horadizdəki hərbi hissənin
qərərgah rəisi-nin müavini vəzifəsinə təyin edilir.
Sabir Əliyev ordu quruculuğunda fəal iştirak edərək hərbi
hissədəki nizam-intizamın yaradılması üçün əlin-dən gələni
əsirgəmir.
1994-cü ilin dekabr ayında qərərgah rəisi vəzifəsinə təyin
edilir, elə həmin ildə də torpaqlarımız uğrunda ge-dən döyüşlərdə
qəhrəmancasına şəhid olur.
Onun cənazəsi may ayının 14-də doğulduğu kəndə gətirilərək
torpağa tapşırılır.
Mondigah kənd orta məktəbi Mayor Əliyev Sabir Xeyrulla
oğlunun adını daşıyır.
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RZA
Sulduz oğlu Rüstəmov
1963-cü ildə Lerik rayonunun Bülüdül kəndində anadan olub. 1970-ci ildə
Bülüdül kənd orta məktəbinin birinci sin-finə qəbul olunub, 1980-cı ildə
həmin məktəbini onuncu sinfini bitirib.
Rza orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet
ordu sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Qaradağ rayo-nunun Qızıldaş
qəsəbəsinə köçərək burada məskunlaşır.
1992-ci il dekabırın 24-də bir qrup könüllülərlə birlik-də
Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdikdən sonra özü də könüllü olaraq
milli ordu sıralarına qoşulur.
Rzanın döyüş yolu Tərtər rayonundan başlayır. Tər-tərin
müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək şücaətlər
göstərir. Sonra Ağdərə rayonuna gələrək bur-dakı döyüş
əməliyyatlarda iştirak edir və döyüşlərdə xüsusi fəallığı ilə seçilir.
Rüstəmov Rza Sulduz oğlu 18 yanvar 1993-cü ildə Sırxavənd
uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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MİKAİL
Qubad oğlu İbadov
1963-cü il avqust ayının 16-da Lerik rayonun Cəngəmiran kəndində
anadan olub. 1970-ci ildə Cəngəmiran kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1980-ci ildə həmin məktəbi bitirib.
1981-ci ildə Sovet ordusu sıralarına hərbi xidmətə yola salınır. Hərbi
xidmətini Rusiyanın Xarkov şəhərində Daxili Qoşunlarda (VV) kəskin
nişançı (snayper) kimi keçir. 1983-cü ildə xidmətini başa vurub ordudan
tərxis olunur.
Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qa-yıdır. Sonra
işləmək üçün Bakı şəhərinə gedərək 3 nöm-rəli Tikinti
kombinatında işə düzəlir və burada işləyir.
1992-ci ilin iyul ayında Suraxanı rayon Hərbi Komis-sarlığına
könüllü olaraq müraciət edir və 27 iyul 1992-ci il tarixində Qarabağ
cəbhəsinə göndərilir. Qarabağın bir çox bölgələrində döyüşlərdə
kəskin nişançı kimi dö-yüşür və şücaətlər göstərir.
1992-ci il oktyabrın 2-də Martuni (indiki Xocavənd) rayonunun
Muğanlı, Əmralılar və Kurapatkino kəndləri uğrunda gedən
döyüşlərdə döyüşçü yoldaşları ilə müha-sirəyə düşür. Lakin təslim
olmayaraq döyüş sürsatı bitə-nədək döyüşür və sonda
qəhrəmancasına şəhid olur.
Ərazi mühasirədə olduğundan digər döyüşçü yoldaşları kimi
İbadov Mikail Qubad oğlunun da cəsədini götürmək mümkün olmur.
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F ƏR ƏM Ə Z
Şəmi oğlu Mikayılov
1963-cü ildə Lerik rayonunun Bülüdül kəndində ana-dan olub.
1970-cı ildə Bülüdül kənd orta məktəbinin bi-rinci sinfinə qəbul
olunub.
1973-cü ildə ailəsi ilə birlikdə Salyan rayonunun Qaraçala
kəndinə köçdüklərinə görə təhsilini burada davam etdirməli olur.
1980-cı ildə Qaraçala kənd orta məktəbinin onuncu sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1981-ci ildə həqiqi hərbi
xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu sıralarına yola salınır. 1983cü ildə hərbi xidmətini başa vuraraq vətənə qayıdır.
Qarabağda baş verən hadisələr Azərbaycanın mərd oğulları
kimi Fərəməzi də narahat etməyə baş-layır. O, 1993-cü ildə
könüllü olaraq Milli ordu sırala-rına qoşulur. Döyüş yolu Ağdam
rayonundan keçən Fərəməz bir sıra döyüş əməliyyatlarında
iştirak edərək igidliklər göstərir.
Fərəməz Mikayılov 1994-cü il yanvar ayının 19-da Ağdam
rayonun Güllücə kəndi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə
qəhrəmancasina şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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RAMİZ
Əzizxan oğlu Əkbərov
1963-cü ildə Lerik rayonunun Murya kəndində anadan olub. 1971ci ildə Murya kənd orta məktəbinin birinci sinifinə qəbul olunub,
1981-ci ildə hənin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Ali təhsil almaqdan ötrü sənədlərini Bakı Yüngül Sənaye
Texnikumuna verərək ora qəbul olunub.
Ramiz Əkbərov Texnikumu bitirdikdən sonra təyi-natla Ələt
qəsəbəsindəki Ağac emalı kombinatına göndərilib. Bu
kombinatda işlədiyi müddətdə o, kollek-tivin rəğbətini qazanmış,
mülayim rəftarına görə hər kəs ona hörmət və sevgiylə yanaşıb.
Kombinatda işləməyinə baxmayaraq Qarabağda xain
düşmənin törətdiyi vəhşiliklər bir an olsun belə Ramizi rahat
buraxmırdı. Ən nəhayət, ölkə preziden-tinin 1993-cü ilin dekabr
ayında xalqa etdiyi müraciə-tindən sonra Ramiz Əkbərov könüllü
olaraq milli ordu sıralarına qoşulur.
Kəlbəcər uğrunda gedən ölüm-dirim savaşında iş-tirak edən
Ramiz silahdaşlarıyla birgə düşmənə qarşı mübarizə aparıb və
döyüşlərdə şəxsi igidlik göstərib.
Ramiz Əkbərov 1994-cü ildə Kəlbəcər rayonu uğ-runda
gedən qanlı müharibələrin birində qəhrəmanca-sına şəhid olur.
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CƏBRAYIL Atamalı oğlu Ağayev
1964-cü il iyunun 20-də Lerik rayonunun Şivlə kəndində anadan olub.
1981-ci ildə Biləvər kənd orta məktəbinin 10-cu sinfini bitirdikdən sonra
hərbi xidmətə yola salınır və keçmiş Sovetlər Birliyinin Əfqanıstandakı
məhdud qoşun kontin-gentinin tərkibində dörd il xidmət edir. Onun
xidmətləri qiymətləndirilir və “Döyüşdə fərqlənməyə görə”, “Bəyənilən
döyüşçü”, “Əfqan xalqından təşəkkür”, “Mərdliyə görə” orden və
medallara layiq görülür. Əfqanıstanda olduğu illər ərzində bərkə-boşa
düşərək əsl hərbiçi kimi formalaşır.
Qarabağ savaşı başlananda Milli ordu qurucu-luğunda fəal iştirak
edir. Tağım komandiri kimi Cəbrayılın döyüş yolu Şuşa-Laçın, Kəlbəcər,
Füzuli bölgələrindən keçir.
Döyüş bacarığı və igidliyi ilə seçilən Cəbrayıl Ağayev döyüşlərin
birində Füzuli tank batalyonun komandiri, yaralanmış Səyavuşu xilas
etdikdən sonra döyüşçülər arasında çaşqınlıq düşməsinə yol verməyib,
döyüşə özü rəhbərlik edir. Şuşa-Laçın dəhlizinə bir müddət onların
dəstəsi nəzarət edir. Cəbrayıl Şuşanın 33 kəndinin geriyə qayıtmasında
böyük hünər göstərir, onun bu xidmətləri rəhbərlik tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir.
Cəbrayıl Ağayev 1993-cü ilin yanvarın 1-də Kəlbəcər uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şə-hidin cənazəsi Şivlə kəndinə

gətirilərək torpağa tap-şırılır.
Cəbrayıl Ağayevə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi
üçün hərbi hissə komandiri tərəfindən təq-dimat yazılsa da, məlum
olmayan səbəblərə görə bu məsələnin icrası həllini tapmamış qalır.
Şəhidin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün təhsil aldığı Biləvər kənd orta
məktə-binə onun adı verilmişdir.
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SƏXAVƏT Əbi oğlu Hacıyev
01 dekabr 1966-cı ildə Lerik rayonunun Rvarud kəndində anadan olub.
1974-cü ildə Rvarud kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedir, 1984-ci
ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirir. 1984-ci ildə Bakı Politexnik
Texnukumuna daxil olur. 1984-ci ilin noyabrından 1986-ci ilin
noyabrına qədər sovet ordusu sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olur.
Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra müxtəlif işlərdə çalışır. Xüsusən
də xeyriyə işləri ilə məşğul olaraq əhali arasında böyük hörmət qazanır.
“Rvarud Xeyriyyə Cəmiyyəti”ni yaradaraq imkansız ailələrə yardımlar
edir, Rvarudun inkişafı üçün bir çox işlər görür.
1988-ci ildən meydanlarda olan Səxavət Qarabağ savaşı
başlayanda da birincilər sırasında olur. Vətənin mərd oğlu 1992-ci ilin
fevral ayında Bakıdakı Hərbi Qərargaha gedərək könüllü Qarabağ
cəbhəsinə yola düşür. Səxavətin ilk döyüş yeri qədim və əzəmətli Şuşa
şəhəri olur. Sonralar Naxçıvanada Sədərək uğrunda döyüşlərdə böyük
igidliklər göstərir, daha da mətinləşir.
1992-ci ilin dekabr ayında Səxavət yenidən Milli Qur-tuluş
tağımının tərkibində Qarabağda ağır və qanlı dö-yüşlərin iştirakçısı
olur.
17 yanvar 1993-ci il tarixində Səxavətin sonunucu qəh-rəmanlıq
döyüşu olur. Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanır. Bakıya
aparılaraq M.Nağıyev adına xəs-təxansınaya yerləşdirilir. Həkimlərin 8
günlük səyi və ağır cərrahiyyə əməliyyatları nəticəsiz qalır.
25 yanvar 1993-ci il tarixində cəsur döyüşçü əbədi ölməzliyə
qovuşur. Vətən uğrundakı vətən borcunu şərəflə yerinə yetirir və
müqəddəs şəhidlik zirvəsinə ucalır.
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MÜBARİZ
Musa oğlu Ziyadov
16 dekabr 1966-cı ildə Lerik rayonunun Çayrud kən-dində anadan
olub. 1973-cü ildə Çayrud kənd orta məktəbinin birinci sinfinə
qəbul olunub, 1984-cü ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1985-ci ildə Lerik rayon
Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xid-mətə çağrılaraq
keçmiş Sovet ordu sıralarına yola sa-lınır.
1987-ci ildə xidmətini başa vuraraq vətənə qayı-dan Mübariz
1989-cu ildə Sumqayıt şəhərinə köçərək Saray qəsəbəsində
məskunlaşır.
1993-cü il martın 16-da Mübariz də digər qeyrətli vətən
oğulları kimi könüllü olaraq döyüşə yollanır.
Mübariz Ağdərə, Kəlbəcər, Murovdağ və Füzuli uğ-runda
gedən döyüşlərdə düşmənin hücumlarının qar-şısının alınmasında
igidliklər göstərir.
1994-cü il mart ayının 14-də Tərtər rayonu uğrun-da gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
Çayrud kəndinin aşağı kənd orta məktəbi Mübariz
Ziyadovun adını daşıyır.
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ƏBÜLFƏT
Nəsirulla oğlu Musayev
1966-cı ildə Lerik rayonunun Sipyəreğon kəndində anadan olub.
1973-cü ildə Vizəzəmin kənd orta mək-təbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1983-cü ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş
sovet ordusu sıralarına yola salınır. Hərbi xid-mətini başa
vurduqdan sonra vətənə qayıdır.
Qarabağ savaşı başlananda könüllü olaraq Milli ordu
sıralarına qoşulur.
Əbülfətin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. 1993-cü ildə Füzuli rayonu uğ-runda
gedən döyüşlərdə iştirak edir, öz döyüş baca-rığı ilə seçilərək
qəhrəmanlıqlar göstərir.
1994-cü il yanvar ayının 12-də Füzuli rayonu uğ-runda gedən
döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid
olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
Hal-hazırda Vizəzəmin kənd orta məktəbi Musayev Əbülfət
Nəsirulla oğlunun adını daşıyır.
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CAMAL
Xanış oğlu Şahiyev
01 dekabr 1966-cı ildə Lerik rayonunda anadan olub. 1974-cü ildə
orta məktəbə getmiş, 1984-cü ildə məktəbi bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Peşə məktəbində təhsil almış,
1986-cı ildə peşə məktəbini bitirib Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş sovet ordu
sıralarına yola salın-mışdır. Hərbi xidmətini Baltikyanı
Respublikalardan birində minaaxtaranlar bölüyündə başa vurur.
Camal vətənə qayıtdıqdan sonra ailə həyatı qurub təsərrüfat
işləri ilə məşğul olur.
Qarabağ savaşı başlananda Camal da digər qey-rətli vətən
oğulları kimi 1992-ci ildə könüllü olaraq Milli ordu sıralarına
qoşulur. O, Ağdam rayonunun Güllücə kəndi uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edərək qəhrə-manlıqlar göstərir. Camalın son
döyüş yeri Füzuli ra-yonunun Horadiz qəsəbəsi olur.
Camal Şahıyev 1994-cü ilin mart ayının 1-də Hora-diz
qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən güllə-sinə tuş
gələrək ağır yaralanır. Bakıya gətirilsə də hə-kimlər onun həyatını
xilas edə bilmir.
Vətənin qəhrəman oğlu 06 mart 1994-cü ildə əbədi olaraq
gözlərini yumaraq şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu rayona gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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NAMİQ
Talıb oğlu Hacıyev
04 mart 1967-ci ildə Lerik rayonunun Tikəband kəndin-də
anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xid-mətə çağrılaraq keçmiş
Sovet ordusu sıralarına yola salınır. Hərbi xidmətini Sverdlovskdə
Daxili Qoşunla-rın tərkibində başa vurub vətənə qayıdır.
Hərbi xidmət zamanı təcrübə qazanmış Namiq Qarabağ
savaşı başlananda könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulur.
Namiqin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. O, Ağdərə, Tərtər, Ağdam və digər
rayonlar uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edə-rək
qəhrəmanlıqlar göstərir.
Namiq qazandığı döyüş təcrübəsi sayəsində xain düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirərək sərrast atəşləri ilə onların çox sayda
canlı qüvvəsini məhv edir.
Namiq Hacıyev 08 may 1994-cü ildə Ağdərə uğrun-da gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şə-hidin cənazəsi
Tikəband kəndinə gətirilərək torpağa tapşırılır.
Tikəband kənd orta məktəbi Hacıyev Namiq Talıb oğlunun
adını daşıyır.
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VAQİF
Ulduz oğlu Fərzullayev
1967-ci ildə Sabirabad rayonunda anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Rəzəvul kəndindəndir. Orta məktəbi bi-tirdikdən sonra
Sabirabad rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu sıralarına yola salınır.
Vaqif hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qayıdır.
Qarabağ savaşı başlananda Vaqif də digər qeyrətli vətən oğulları
kimi könüllü olaraq döyüşə yol-lanır. Onun döyüş yolu Qarabağ
cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlərindən keçir.
Torpaqlarımızın müdafiəsində göstərdiyi rəşadət və hünər
komandirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Ordu qüvvələrinin qeyri-bərabər olduğu bir vaxtda döyüşlərə
atılaraq düşmənə qarşı mübarizə aparan yüzlərlə vətən övladı kimi
Vaqif də vətənə olan borcunu şərəflə yerinə yetirməyə çalışır,
ölümdən çəkinmədən düşmənə qarşı mərdliklə mübarizə aparır.
Vaqif Fərzullayev 1994-cü ilin aprel ayında düş-mən gülləsinə
tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu rayona gətirilərək hör-mət və
ehtiramla dəfn olunur.
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ƏBÜLFƏZ
Sərdar oğlu Məmmədov
23 fevral 1968-ci ildə Lerik rayonunun Mastayıl kəndin-də anadan
olub. 1975-ci ildə Mastayıl kənd orta məktə-binin birinci sinfinə
qəbul olunub, 1985-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağrı-laraq
Sovet ordusu sıralarına yola salınır. Ordudan tərxis olunduqdan
sonra Ali təhsil almaqdan ötrü sə-nədlərini Azərbaycan Dövlət
Universitetinə verərək ora qəbul olunur.
Universitetdə oxuduğu zaman Qarabağda baş ve-rən hadisələr
onu rahat buraxmırdı. Əbülfəzin narahat-çılığını müəllimləri də
hiss edirdi. Hətta bir dəfə oxu-duğu fakültənin dosenti Əmrah
Dadaşov səbəbini so-ruşduqda: “Heç, elə-belə, müəllim, hər şey
qaydasın-dadı”, - demişdi.
Nəhayət, ürəyi dözməyib 1992-ci ildə universitetin dördüncü
kursunda təhsil alarkən təhsilini yarımçıq qoyub könüllü olaraq
milli ordu sıralarına qoşulur.
O, Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlərində gedən
döyüşlərdə iştirak etmir və qəhrəmanlıqlar gös-tərir.
Əbülfəz Məmmədov 1994-cü il yanvar ayının 19-da Ağdərə
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman-casına şəhid olub.
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KAMAL
Şahverən oğlu Cahangirov
1968-ci ildə Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndində anadan olub.
Cəngəmiran kənd orta məktəbinin onun-cu sinfini bitirib.
Orta məktəbdə oxuduğu illərdə bilik və bacarığı ilə
müəllimlərinin hörmətini qazanan Kamal sakit təbiətli bir insan
olmuş, haqsızlığa heç vaxt biganə qalma-mışdır.
Məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən hərbi xidmətə çağrılan Kamal keçmiş Sovet ordusu
sıralarına yola salınmışdır. Hərbi xidmə-tini Sovet ordu sıralarında
keçmişdir.
Kamal doğma vətənə qayıdanda artıq mənfur qon-şularımız
Qarabağda baş qaldıraraq qarışıqlıq yarat-mışdılar.
Qarabağ savaşı başlayanda digər həmvətənləri kimi Kamal da
könüllü olaraq milli ordu sıralarına qo-şularaq cəbhəyə yollanır.
Döyüş yolu Füzuli rayonun-dan başlayan vətənin igid oğlu
Füzulinin bir çox kənd-lərinin müdafiəsində igidliklər göstərmişdir.
Kamal Cahangirov 19 yanvar 1994-cü ildə Füzuli rayonunun
Aşağı Seyid-Əhmədli kəndi uğrunda gedən qızğın döyüşlərdə
canını vətənə qurban verərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayonunun Cəngəmiran kən-dinə
gətirilərək “Xəlifə Zəkəriyyə” qəbiristanlığının Şə-hidlər
kompleksində dəfn edilmişdir.
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ƏHLİMAN
Ağaxan oğlu Əliyev
1969-cu il yanvar ayının 9-da Lerik rayonunun Blaband kəndində anadan
olub. 1976-cı ildə Blaband kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1986-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Sovet ordu sıralarında
yola salınır. Hərbi xidmətini Sovet ordusu sıralarında başa vurub
vətənə qayıdır.
Əhliman ordu sıralarından tərxis olunduğu vaxt artıq mənfur
qonşularımız torpaqlarımıza göz dikərək Qarabağda qarışıqlıq
yaratmağa başlamışdı. Düşmə-nin əliyalın xalqa qarşı törətdiyi
vəhşiliyə Əhliman kimi oğullarımız biganə qalmayaraq yenicə
yaranmağa başlayan ordu sıralarına qoşulurdular.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xalqa mü-raciətindən
sonra digər vətənpərvər oğullarımız kimi Əhliman da 1993-cü ildə
könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşulur. O, Füzuli rayonu
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmir, qorxmazlığı və şücaəti ilə
ad çıxarır.
Əhliman Əliyev 1994-cü ilin aprel ayında Füzuli ra-yonu
uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olub.
Ölümündən sonra Blaband kənd klubuna Əliyev Əhliman Ağaxan
oğlunun adı verilərək şəhidin xatirəsi əbədiləşdirilib.
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NAZİM
Ziyad oğlu Ağayev
1969-cu ildə Lerik rayonunun Bülüdül kəndində anadan olub. 1976-cı
ildə Bülüdül kənd orta məktəbinin birinci sin-finə qəbul olunub, 1986-cı
ildə həmin məktəbin onuncu sin-fini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu
sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra 1990-cı ildə Bakı Tibb
Texnikumuna daxil olur.
Qarabağ savaşı başlandığından təhsilini yarımçıq qoyan Nazim digər
qeyrətli vətən oğulları kimi könüllü olaraq həm bir həkim, həm də bir
əsgər kimi döyüşə yol-lanır.
Nazim Ağayev Qarabağ cəbhəsində bir sıra uğurlu əməliyyatlarda
iştirak edərək igidliklər göstərir, eyni za-manda bir həkim kimi neçə-neçə
yaralını ölümün pəncə-sindən xilas edərək onları həyata qaytarır.
Nazim Ağayev 1992-ci il mart ayının 27-də Daşaltı əməliyyatında
şəhid olaraq əbədiyyətə qovuşur.
Hal-hazırda Bülüdül kənd orta məktəbi Nazim Ağa-yevin adını
daşıyır.
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MÜBARİZ
Ağakişi oğlu Həsənov
20 noyabr 1969-cu ildə Lerik rayonunun Rvarud kəndin-də anadan
olub.
Orta məktəbi Lənkaran rayonunun Şilavar kəndində bitirib, 113
nömrəli texniki-peşə məktəbində oxuyub.
Peşə məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağ-rılaraq
keçmiş sovet ordu sıralarına yola salınır. Hərbi xidmətini Almaniya
Respublikasında başa vurduqdan sonra vətənə qayıdır.
Mübariz vətənə qayıdanda artıq Qarabağda mənfur
qonşularımız qarışıqlıq yaratmağa başlamışdı. Müba-riz də digər
qeyrətli vətən oğulları kimi könüllü olaraq milli ordu sıralarına
qoşulur
Mübarizin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. O, Ağdam rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edərək şəxsi igidlik və qəhrə-manlıqlar göstərir.
Mübariz Həsənov 08 yanvar 1994-cü ildə Ağdam ra-yonunun
Güllücə kəndi uğrunda gedən qanlı döyüşlər zamanı düşmən
gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Lənkarana gətirilərək Böyük Bazar
qəbiristanlığında dəfn olunur.
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FƏRMAN
Salman oğlu Kazımov
01 sentyabr 1969-cu ildə Lerik rayonunun Zövnə kəndində kəndli
ailəsində anadan olub.
1976-cı ildə Zövnə kəndində ibtidai məktəbin birinci sinfinə daxil
olub. 1986-cı ildə Züvüç kənd orta məktəbinin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon hərbi ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu sıralarına
yola salınır. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qayıdır.
1991-ci ildə könüllü olaraq Milli ordu sıralarına qo-şulur və 836 saylı
hərbi hissəsinin tərkibində vuruşur.
Fərman Kazımov 23 sentyabr 1992-ci ildə Ağdamın Fərrux kəndi
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Zövnə ümumi kənd orta məktəbinin direktoru E. Əliyevin
dediklərindən:
“Ölümündən 8 gün əvvəl kəndə gəlmişdi. Məktəbdə müəllimlərlə
görüşdü. Boynunda avtomatın bir gülləsini sepdən asmışdı. Ona xeyli
baxdım. Yadigar almaq istədim. Nədənsə, bu sözü deməyə dilim
gəlmədi. Yenə də gülləni qaytarıb ona verdim”.
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ƏLİNİYAZ
Əhməd oğlu Vahabov
08 iyun 1969-cu ildə Lerik rayonunun Mistan kəndində anadan olub.
1976-cı ildə Mistan kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub.
1986-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu sıralarına
yola salınıb.
Əliniyaz Vladivastokda, Rusiya Dəniz Donanmasında xidmət edir.
Xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qa-yıdır.
1992-ci ildə Suraxanı Rayon Hərbi Komissarlığın-dan könüllü
olaraq milli ordu sıralarına qoşulur və Qa-rabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərində gedən döyüş-lərdə iştirak edir. 1993-cü ilin mart
ayında döyüşlərin bi-rində yaralanan Əliniyaz sağaldıqdan sonra
yenidən cəbhəyə qayıdır. Torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı bö-yük
qəhrəmanlıqlar göstərir.
Samuray ləqəbi ilə tanınan Əliniyaz Vahabov 1993-cü il iyul
ayının 10-da Ağdam rayonunun müdafiəsi uğ-runda gedən döyüşlər
zamanı 70 nəfərlik dəstə ilə düş-mənin çox sayda canlı qüvvəsini
sıradan çıxarır. Bu döyüşdə 8 döyüşçü yoldaşı ilə bərabər özü də
qəhrəman-casına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır. Mistan kənd orta məktəbi şəhidin adını da-şıyır.
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XAQANİ
Xanıbəy oğlu Rüstəmov
7 noyabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. Atası Xanıbəy
Lerik rayonunun Brkandül kəndindəndir. Baba-sı Xanəli 1937-ci ilin
represiya qurbanlarındandır.
Xaqani orta məktəbi Bakı şəhərindəki məktəblərdən birində
başa vurub. C. Naxçıvanski adına Ali Hərbi mək-təbdə təhsil almış,
məktəbi bitirdikdən sonra Kazan Ali Hərbi Tank məktəbinə daxil
olub. Bu məktəbi bitirdikdən sonra Svedlovskda xidmət edib. Daha sonra
keçmiş sovetlər birliyinin Əfqanıstandakı məhdud qoşun kontingentindəki xüsusi dəstənin komandiri olub.
Qarabağ savaşı başlayanda Xaqani də digər qey-rətli vətən
oğulları kimi könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşularaq bir zabit kimi
ordumuzun formalaşmasında böyük xidmətlər göstərir.
Xaqaninin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçib. O, Qarabağ uğrunda gedən dö-yüşlərdə iştirak
edərək qəhrəmanlıqlar göstərib, döyüş taktikası ilə dəfələrlə düşməni
ağır məğlubiyyətə uğradaraq çoxlu canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını
sıradan çıxarır.
Xaqaninin adını eşidəndə qorxuya düşən xain düş-mən bu
qəhrəman vətən oğlunun başı üçün 1000 dollar pul da ayırıbmışlar.
15 may 1992-ci ildə Şuşa rayonunun Zarıslı kəndi uğrunda
gedən döyüşlərdə cəsur kapitan Xaqani Rüs-təmov qəhrəmancasına
şəhid olur.
16 sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fərmanı ilə “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilmişdir.

65

66

VASİF Bəymirzə oğlu Əliyev
28 iyun 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Mondigah kəndindəndir. Orta təhsilini Xətai
rayonundakı 263 saylı orta məktəbdə almış, 1985-1988-ci illərdə
Bakı şəhəri 12 saylı texniki peşə məktə-bində oxumuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra sovet ordusu sırala-rına
çağırılır və 1988-1990-ci illərdə Mamqadanda hərbi xidmətdə olur.
Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qayıdan Vasif
“Azərelektroterm” zavodunda ça-lışmağa başlayır.
Birinci Qarabağ savaşı başlayan zaman Vasif də digər qeyrətli
vətən oğulları kimi bu hadisələrə biganə qalmır. O, 1993-cü il mart
ayının 18-də könüllü olaraq cəbhəyə yollanır, Kəlbəcərin işğalçı
erməni quldurların-dan azad edilməsi əməliyyatlarında yaxından
iştirak edir. Meydan çayı, Bağırlı, Bağarsaq yaşayış məntəqə-lərinin
geri qaytarılmasında qəhrəmanlıqla döyüşür. Meydançay
əməliyyatında düşmənin iki zabitini və beş sıravi əsgərini məhv
edir. Şişqaya yüksəkliyi və Yanşaq kəndinin azad edilməsi
əməliyyatlarında göstərdiyi qəh-rəmanlığa görə təşəkkürnamə və
pul mükafatına layiq görülür.
Vasif Əliyev 20 yanvar 1994-cü ildə Şişqaya uğrun-da gedən
döyüşlər zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olur. Məzarı
ikinci Şəhidlər Xiyabanındadır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 oktyabr 1994-cü il
tarixli fərmanı ilə Vasif Əliyev “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə təltif
edilir. Bakı Şəhər Xalq Depu-tatları Soveti Rəyasət Heyətinin 8
dekabr 1995-ci il tarixli 13-148 saylı qərarı ilə Yasamal rayonunun “2ci Yasa-mal” küçəsinə Vasifin Əliyevin adı verilir.
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MEHMAN
Yəhya oğlu Qafarov
02 yanvar 1970-cı ildə Lerik rayonunun Siyov kəndində anadan olub.
1977-ci ildə Siyov kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub.
1984-cü ildə həmin məktəbin yed-dinci sinfini bitirib. Elə həmin ildə də
C. Naxçıvanski adına Ali Hərbi Litseyə daxil olub və 1987-ci ildə litseyi
bitirir.
Mehman Qafarov 1988-ci ildə Kazan Ali Tank Qoşunları
Komandirləri Məktəbinə daxil olur. 1991-ci ildə bu məktəbi əla
qiymətlərlə bitirib zabit kimi 1991-ci ilin avqust ayından 1992-ci ilin
oktyabr ayına qədər Minsk hərbi dairəsində xidmət edir.
Mehman Qafarov Qarabağda ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərə
dözə bilməyib xidmətinə xitam verərək vətənə qayıdır, 704 saylı hərbi
hissənin tərkibində 743 saylı tank alayında düşmənə qarşı mübarizəyə
başlayır.
Mehmanın döyüş yolu Fizuli, Beyləqan və Ağcəbədi cəbhələrindən
keçir. O, təcrübəli zabit kimi rəhbərlik etdiyi alayla dəfələrlə düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirərək xeyli canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını
sıradan cıxarır.
Mehman Qafarov 1993-cü il aprelin 4-də qərərgah rəisi, həmin il
iyunun 22-də alay komandiri təyin edilir. Qorx-mazlığı və döyüş bacarığı
ilə ad çıxarmış tank komandiri 20 avqust 1993-cü ildə Ağcəbədi
rayonunun Avşar kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin yolunu davam etdirən oğlu Ceyhun Qafarov da 26 may
2020-ci ildə maşın qəzasında faciəli şəkildə həlak olmuşdur.
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LƏTİF
Xeyrulla oğlu Ağayev
1974 cü il may ayının 2-də Lerik rayonunun Züvüç kəndində anadan
olub. 1981-ci ildə Lerik rayon Züvüç kənd orta məktəbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1991-ci ildə adıçəkilən orta məktəbin onuncu sinfini bitirir.
1992-ci ilin aprel ayında Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Xidmət dövrünün ilk üç ayını Daxili qoşunların Ha-cıqabul
rayonunda yerləşən hissəsində çəkir, sonra isə Qarabağ cəbhəsinə
göndərilir.
Vətənpərvərliyi və qorxmazlığı ilə seçilən bu igid qəhrəman
Ağdam və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir,
döyüşçülər arasında öz döyüş bacarığı ilə seçilir.
Əsgərlər arasında “Dağ Qartalı” adı ilə tanınan Lətif Ağayev
dəfələrlə döyüş əməliyyatlarında iştirak edə-rək düşmənə sarsıdıcı
zərbələr endirir.
Vətənin qəhrəman oğlu 1993-cü il mart ayının 9-da Ağdərənin
Manikli kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəh-rəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üç rəngli bayrağa bürünmüş cənazəsi doğul-duğu Züvüç
kəndinə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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QADİR
Ağababa oğlu Əliyev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Şivlə kəndində anadan olub. Sonradan
ailəsi Biləsuvar rayonunun Aşağı Cürəli kəndinə köçərək burada
məskunlaşırlar.
Qadir Əliyev 1980-ci ildə Aşağı Cürəli kənd orta mək-təbinin
birinci sinfinə daxil olaraq orta məktəbi burda oxumalı olur.
Biləsuvarda
məskunlaşmalarına
baxmayaraq
Qa-dirin
doğulduğu Şivlə kəndi ilə əlaqələri kəsilmir. Demək olar ki, Qadirin
ömrünün çox hissəsi doğulduğu Şivlə kəndində keçir. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra keçmiş Sovet ordu sıralarına çağrılaraq Qorki
şəhərinə gön-dərilir.
1992-ci ildə xidmətini yarımçıq saxlayaraq Vətənə qayıdan Qadir
Əliyev könüllü olaraq milli ordu sırala-rına yazılır. Qadir Kəlbəcər
rayonunun müdafiəsi uğrun-da gedən döyüşlərdə iştirak edir və
şücaətlər göstərir.
Qısa ömür yaşamasına baxmayaraq hər kəsin mə-həbbətini
qazanan bu gənc qəhrəman 1994-cü il fevral ayının 13-də Kəlbəcər
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Biləsuvar rayonuna gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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ARZUMAN
Azad oğlu Əsədullayev
1970-ci ildə Lerik qəsəbəsində dünyaya göz açıb. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra texniki-peşə məktəbində oxu-yub və maşinist
peşəsinə yiyələnib.
1987-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfin-dən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Arzuman keçmiş So-vet ordusu
sıralarına yola salınır. 1989-cu ildə hərbi xidmətini başa vurub
vətənə qayıdır.
Ordudan tərxis olunduqdan sonra Bakı şəhərinin Xətai və
Nizami rayon Daxili İşlər Şöbəsində polis ola-raq xidmət edir.
Qarabağ savaşı zamanı könüllü olaraq milli ordu sıralarına
qoşulur.
Arzuman peşəkar hərbçi kimi bir çox döyüş əməliyyatlarının iştirakçısı olur, torpaqlarımızın müdafiə-sində şəxsi
igidliklər göstərir.
Vətənin qəhrəman oğlu 3 mart 1992-ci ildə döyüş-lərin
birində düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəman-casına şəhid
olur.
Ölümündən sonra Lerik rayonunun mərkəzi küçə-lərindən
birinə Əsədullayev Arzuman Azadxan oğlu-nun adı verilir.
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ELŞƏN
Məmmədağa oğlu Səfərov
4 iyul 1970-ci ildə Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan olub.
1977-ci ildə Çayrud kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul
olunub, 1987-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu sıralarına
yola salınır. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qayıdır.
1993-cü ilin payızında Elşən də digər qeyrətli vətən oğulları kimi
könüllü olaraq döyüşə yollanır.
Elşən Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə dəfələrlə amansız
düşmənin aramsız hücumlarının qarşısının alın-masında şəxsi döyüş
məharəti göstərir.
1994-cü il yanvarın 4-də Ağdam rayonunun Güllücə kəndi uğrunda
gedən döyüşlərdə yaralı əsgər yoldaşını döyüş meydanından çıxararkən
düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır.
Hal-hazırda Çayrud kənd orta məktəbi Elşən Səfər-ovun adını
daşıyır.
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XAQANİ
Şəfəqqət oğlu Salayev
1971-ci ildə Lerik rayonunun Rəzgöv kəndində anadan olub. 1978-ci
ildə Rəzgöv kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1988-ci
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbini bitirdikdən sonra sovet ordusu sıra-larına
çağırılan Xaqani bir ildən sonra Çelyabinsk Ali Tank məktəbinə daxil
olur.
Qarabağ müharibəsinin ən ağır dövründə kursantı olduğu
Çelyabinsk Ali Tank Məktəbində təhsilini yarım-çıq qoyaraq Vətənə
qayıdır. 1992-ci il aprel ayının 14-də könüllü olaraq Qarabağ
cəbhəsinə yola düşür.
Qarabağda elə ilk döyüşlərdə hərb taktikasını əla mənimsədiyi
nəzərə alınaraq Qarabağ Könüllülər Batali-yonunun qərargah rəisi
vəzifəsinə təyin edilir. Bu mühüm postda yüksək komandirlik və
insani keyfiyyətləri ilə ha-mının dərin rəğbətini qazanır.
Xaqani Salayev Drambon, Qarakənd, Sərsəng su anbarı,
Ağdərə, Sırxavənd uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərir,
adı dillər əzbərinə çevrilir.
1992-ci il sentyabr ayının 3-də Xaqani Salayevin rəhbərlik etdiyi
batalyon Sırxavənd istiqamətində hücu-ma keçir. Həmin döyüşdə
düşmənin çoxlu canlı qüvvəsi və döyüş texnikası məhv edilir. Bu
ağır döyüşdə Xaqani Salayev ağır yaralanaraq qəhrəmancasına şəhid
olur.
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BAKİR
İxtiyar oğlu Məmmədov
1971-ci ildə Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndində do-ğulub. 1978-ci ildə
Cəngəmiran kənd tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1988-ci
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbibi tirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu
sıralarına yola salınır. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə
qayıdır.
Qarabağ savaşı başlyanda Bakir də digər yurd-daşları kimi
könüllü olaraq milli ordu sıralarına qoşu-lur.
Bakirin döyüş yolu Ağdam rayonundan başlayır. Vətənin bu
qəhrəman oğlu Ağdamın bir çox kəndlərinin azad edilməsində
iştirak edərək igidliklər göstərir.
Bakir Məmmədov 1994-cü ilin yanvar ayında Ağ-dam
rayonunun Güllücə kəndi uğrunda gedən qızğın döyuşlərdə canını
vətənə qurban verərək şəhidlik zirvə-sinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndinə gətirilərək
“Xəlifə Zəkəriyyə” qəbiristanlığının Şəhidlər kompleksində dəfn edilir.
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MEHMAN
Nəriman oğlu Ağayev
05 oktyabr 1971-ci ildə Lerik rayonunun Almu kən-dində
anadan olub. 1978-ci ildə Sumqayıt şəhərində 24 saylı məktəbin
birinci sinfini daxil olub, 1982-ci ildə Lerik rayonuna gələrək Almu
kənd səkkizillik məktəbin-də təhsilini davam etdirmişdir. 1988-ci
ildə Vizəzəmin kənd orta məktəbinin onuncu sinfinin bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu
sıralarına yola salınıb. Hərbi xid-mətini Almaniya Respublikasında
başa vurub. Xidmət-də olduğu zaman zabitlik kursunu oxuyaraq
leytenant rütbəsinə yiyələnib.
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra 1992-ci ildə kö-nüllü
olaraq milli ordu sıralarına qoşulur. Ağdam rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edərək böyük hünər və rəşadət göstərir.
Döyüşlərin birində yarala-naraq Lerikə qayıdır. Sağaldıqdan sonra
yenidən cəb-hə bölgəsinə yollanır.
Qəhrəman döyüşçü Mehman Ağayev 11 aprel 1994-cü ildə
düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəman-casına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Sumqayıt şəhərinə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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ARİF
Ələsgər oğlu Nuriyev
25 aprel 1971-ci ildə Lerik rayonunda anadan olub. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra Qorki Ali Hərbi İnşaat Mühəndisləri məktəbinə
daxil olur. Qarabağ savaşı başlandığından təhsilini yarımçıq
qoyaraq vətənə qayı-dır, burada Ali Umumqoşun Komandirlər
məktəbinin 4-cü kursuna qəbul edilir və buranı bitirərək leytenant
hərbi rütbəsi alır.
Arif məktəbi bitirdikdən sonra Milli ordu sıraların-da xidmətə
başlayır və komendant tağımına rəhbərlik edir. 1993-cü ilin mart
ayında Geranboy ətrafında ge-dən döyüşlərdə şəxsi igidliklər
göstərərək peşəkar zabit kimi özünü göstərir. Sonralar Arifin
rəhbərlik etdiyi ta-ğım Ağdamın Güllücə və İlxıçılar kəndi uğrunda
gedən döyüşlərdə düşmənə ağır zərbələr endirir.
1994-cü ilin yanvar ayının 8-də İlxıçılar kəndi uğ-runda gedən
göyüşlərdə Baş leytenant Arif Nuriyev düşmən gülləsinə tuş
gələrək qəhrəmancasına şəhid olur.
Polkovnik E. Qəniyevin imzaladığı məlumatda de-yilir: “Arif
Nuriyev özünü yüksək qabiliyyətli, bacarıqlı, əsgərlərin hörmətini
qazanan zabit kimi göstərirdi. O, torpaqlarımız uğrunda
döyüşlərdə 20-ə yaxın düşməni məhv etmiş və hərbi texnika ələ
keçirmişdir”. Arifin son sözü “ancaq irəli” olmuşdur.
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İLDIRIM
Xanəli oğlu Nuriyev
18 oktiyabr 1971-ci ildə Lerik rayonunun Divağac kən-dində anadan
olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq 1989 cu ildə ordu
sıralarına göndərilir. İki il Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi
xidmət keçir.
Xidmətini başa vurduqdan sonra ali təhsil almaq üçün
hazırlaşmağa başlayır. Sənədlərini Bakı Dövlət Universitetinə təqdim
edərək qeydiyyatdan keçir. İldırım həm də incə ruhlu şeirlər yazır,
ədəbiyyata böyük maraq göstərirdi. Lakin Qarabağ müharibəsi onun
bu arzusu-nu yarımçıq qoyur. Digər həmvətənləri kimi İldırım da
könüllü orduya yazılır və cəbhəyə yola salınır.
İldırımın döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. Füzuli rayonunda gedən döyüş-lərdə iştirak
edərək igidliklər göstərir. Torpaqlarımızın müdafiəsində göstərdiyi
rəşadət və hünər komandirləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
İldırım Nuriyev 31 mart 1993-cü ildə Kəlbəcər rayonu uğrunda
gedən döyüşlər zamanı misilsiz igidliklər gös-tərir, mərmi partlayışı
nəticəsində başından qəlpə yarası alır. Xəstəxanaya çatdırılsa da,
çoxlu qan itirdiyindən həyatını xilas etmək mümkün olmur.
Beləliklə, İldırım Nuriyev gözlərini əbədi yumaraq həyatla vidalaşır.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək dəfn olunur.
Təhsil aldığı Qosmalian kənd orta məktəbi Nuriyev İldırım
Xanəli oğlunun adını daşıyır.
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NADİR
Möhkəm oğlu Əliyev
04 aprel 1972-ci ildə Lerik rayonununda anadan olub. 1986-cı ildə C.
Naxçıvanski adına Ali Hərbi Litseyi bitirib. Litseyi bitirdikdən sonra
Blaqoveşşensk Umum-qoşun Ali Hərbi Komandirləri Məktəbinə
daxil olub, Daş-kənddə təhsilini davam etdirir.
1992-ci ilin may ayında Bakı Umumqoşun Ali Hərbi
Komandirləri Məktəbinə gəlir, üçüncü kursu bitirdikdən sonra ona
vaxtından əvvəl leytenant hərbi rütbəsi verilir və məktəbdə tağım
komandiri vəzifəsində saxlanılır.
Cəbhədə vəziyyət ağırlaşanda Nadir Əliyev bölük komandiri
kimi Ağdamın Yusifcanlı, Mərizli, Novruzlu və digər məntəqələrinə
gedərək döyüşlərdə iştirak edir.
Daha sonra Müdafiə Nazirliyinin əmrinə əsasən Naxçıvanda
yerləşən hərbi briqadanın sərəncamına göndərilir, yaxşı
xidmətlərinə görə baş leytenant rütbəsi alaraq bölük komandiri
təyin edilir.
Nadir yüksək intizamı və hərbi qabliyyəti ilə fərqlən-diyinə
görə xidmət etdiyi taborun qərərgah rəisi vəzifə-sinə təyin edilir.
Nadir Əliyevin rəhbərlik etdiyi tabor Or-dubad rayonunda yerləşən
Soyuqdağ yüksəkliyini düş-məndən qoruyurdu.
Qorxmazlığı və döyüş bacarığı ilə seçilən Nadir Əli-yev 29
aprel 1995-ci ildə xidməti vəzifəsini yerinə yeti-rərkən
qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
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SALEH
Azadxan oğlu Babayev
1972-ci ildə Lerik rayonunun Bülüdül kəndində anadan olub. 1979cu ildə Bülüdül kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olur.
Sonradan ailəsi Biləsuvar rayonuna köçdüyündən orta təhsilini
burada başa vurmalı olur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə çağrı-laraq
Sovet ordusu sıralarına yola salınır.
Ordudan tərxis olunan kimi könüllü olaraq milli ordu sıralarına
yazılır. Əmisi oğlu Rza ilə çiyin-çiyinə döyüşən Saleh Qubadlıda,
Zəngilanda, Ağdərədə, Murovdağda, Ağdamda, Füzulidə, Qızılqayada
düşmə-nə sarsıdıcı zərbələr endirir.
Qızılqaya döyüşündə Rzanı itirdikdən sonra düş-mənə qarşı
son gülləsinə qədər döyüşəcəyinə and içən Saleh döyüş meydanına
atılaraq yaralı aslan kimi düş-mən mövqelərinə zərbələr endirir. Bu
döyüşlərdə o düş-mənin iki piyada döyüş maşınını və çoxlu canlı
qüv-vəsini məhv edir. Buna görə Saleh komandirliyin təsis etdiyi pul
mükafatına sahib olur.
Döyüşdən-döyüşə atılaraq peşəkar döyüşçü kimi püxtələşmiş
qəhrəman vətən oğlu düşməni susdurmaq üçün əsl qəhrəmanlıq
nümayiş etdirir.
Nəhayət, Saleh Babayev 17 yanvar 1994-cü ildə Ağdam uğrunda
gerdən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına
şəhid olur.
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HƏMİD
İsaq oğlu Həmidov
1972-ci ildə Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndində ana-dan olub.
Cəngəmiran kənd orta məktəbinin səkkizinci sinfini bitirdikdən
sonra təhsilini peşə məktəbində da-vam etdirib.
Peşə məktəbini bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Həmid
keçmiş Sovet ordu sıralarına yola salınır.
Qarabağ savaşı başlandığına görə hərbi xidmətini yarımçıq
saxlayaraq vətənə qayıdır və könüllü olaraq milli ordu sıralarına
qoşulur.
Həmidin döyüş yolu Ağdam rayonundan başlayır. Vətənin bu
igid oğlu Ağdamın bir çox kəndlərinin mü-dafiəsində igidliklər
göstərərək düşmən qüvvələrinə sar-sıdıcı zərbələr endirir.
Həmid Həmidov 6 yanvar 1994-cü ildə Ağdam rayo-nunun
Güllücə kəndi uğrunda gedən qızğın döyuşlərdə canını vətənə
qurban verərək şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayonunun Cəngəmiran kən-dinə
gətirilərək “Xəlifə Zəkəriyyə” qəbiristanlığının Şə-hidlər
kompleksində dəfn edilir.
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AZƏR
Şahrza oğlu Təhməzov
24 aprel 1972-ci ildə Lerik rayonunun Pirasora kəndin-də anadan
olub.
1979-cu ildə Pirasora kənd orta məktəbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1989-cu ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş
sovet ordusu sıralarına yola salınır. Azər sovet ordu sıralarından
tərxis olunduqdan sonra vətənə qayı-dır, könüllü olaraq yenicə
yaranmağa başlayan Milli ordu sıralarına qoşulur
Döyüş yolu Fizuli rayonundan başlayan Azər Füzu-linin
Çarmaz, Divanlılar və digər kəndlərin ətrafında gedən qanlı
döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərir. O,
torpaqlarımızın qorunmasında dəfələrlə düşmən həmləsinin
qarşısını alaraq öz döyüş bacarığı ilə seçilmişdir.
Azər Təhməzov 1992-ci ildə Füzuli rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Hal-hazırda Pirasora kənd orta məktəbi Təhməzov Azər
Şahrza oğlunun adını daşıyır.
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VAHAB
Ayaz oğlu Əsədov
1972-ci ildə Lerik rayonunun Kirəvud kəndində anadan olub. 1980ci ildə Kirəvud kənd səkkizillik məktəbinin bi-rinci sinfinə qəbul
olunub, 1988-ci ildə həmin məktəbi, 1990-cı ildə isə qonşu
Boykəndil kənd orta məktəbini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş
Sovet ordu sıralarına yola salınıb. Lakin Qara-bağ savaşı
başlandığından sovet ordu sıralarında hərbi xidmətini yarımçıq
saxlayaraq vətənə qayıtmış, könüllü olaraq milli ordu sıralarına
qoşulmuşdur.
Vahab Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif bölgələrində, xüsusən də
Ağdam, Ağdərə və Füzuli rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak edərək xain düşmənə qarşı vuruşub.
Vahab Füzulinin Kərimbəyli kəndi və Ağdərənin Tə-zəkənd
kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi fəallıq göstərərək
fərqlənib.
Döyüş yolu bir ay iki gün çəkən Vahab Əsədov 22 may 1994cü ildə Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüş-lərdə qəhrəmancasına
şəhid olaraq əbədiyyətə qovuşur.
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BALAŞ
Atakişi oğlu Dövlətov
1972-ci ildə Lerik rayonunun Vılıq kəndində anadan olub. Orta
təhsilini Bakı şəhərində yerləşən 117 saylı məktəbdə alıb.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra həqiqi hərbi xidmətə
çağırılaraq keçmiş sovet ordusu sıralarında yola Salı-nır.
Balaş sovet ordusu sıralarından qayıdanda artıq Qarabağ
cəbhəsində savaş başlanmışdı. O da digər həmvətənləri kimi yeni
yaranmış milli ordu sıralarına qoşulur və döyüş yolu Qarabağ
cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlərindən keçir. Torpaqlarımızın
müdafiəsində göstərdiyi rəşadət və hünər komandirləri tərəfindən
hə-mişə qiymətləndirilmişdir.
Balaş Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı misilsiz
igidliklər göstərmiş, bir çox döyüş əməliyyat-larında iştirak etmiş,
vətənə olan borcunu sədaqətlə yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Balaşın son döyüş yeri Tərtər cəbhəsi olur. O, 1994-cü ilin
may ayında Tərtər rayonu uğrunda gedən dö-yüşlər zamanı
düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəman-casına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi yaşadığı kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
Vılıq kənd ümumi orta məktəbi şəhidin adını daşıyır.
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İSFƏNDİYAR
Mühacir oğlu Mədətov
1973-cü il iyun ayının 10-da Lerik rayonun Cəngəmiran kəndində
anadan olub. 1990-cı ildə Cəngəmiran kənd orta məktəbini bitirib.
1992-ci ilin 13 may tarixində Azərbaycan Milli ordu sıralarına
çağrılır.
İsfəndiyar Ağdərə, Ağdam, Fizuli uğrunda gedən qanlı
döyüşlərin iştirakçısı olur. Ağdərə rayonunun Va-qauz kəndi
uğrunda gedən döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq nümünəsi göstərir. 12
sentyabr 1992-ci ildə həmən dö-yüşdə 6 nəfər yoldaşı ilə birlikdə
düşmən mühasirəsinə düşür, qeyri-bərabər döyüşdə döyüş
yoldaşlarının ha-mısını itirsə də, son gülləsinə qədər silahı yerə
qoymur. Şəhid olmuş yoldaşlarının meyidlərini götürmək məq-sədi
ilə həmən yerə gələn əsgərlərimiz orada 32 nəfər er-məni
cəsədini də aşkar edirlər. Bu döyüşlə bağlı “SƏS” qəzetinin 8
sentyabr 1993-ci il tarixli sayında məqalə dərc olunur.
İsfəndiyarın son döyüş yeri Ağdərə rayonunun Ta-lış kəndi
olur. 11 aprel 1994-cü ildə döyüşdə ağır yara-lanan İsfəndiyarın
həyatını xilas etmək mümkün olmur. O gözlərini əbədi yumaraq
şəhidlik zirvəsinə ucalır.
13 aprel 1994-cü ildə cənazəsi Cəngəmiran kəndinə
gətirilərək “Xəlifə Zəkəriyyə” qəbiristanlığının Şəhidlər
kompleksində torpağa tapşırılır.
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SARXAN
Balabəy oğlu Bəşirov
1973-cü ildə Lerik rayonunun Sorusçay kəndində ana-dan olub.
1980-cı ildə Nuravud kənd orta məktəbinin bi-rinci sinfinə qəbul
olunub, 1990-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
1991-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfin-dən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə göndərilmişdir.
Yenicə yaranmış ordunun tərkibində Sərxanın dö-yüş yolu
Füzuli cəbhəsindən başlayır. O, Füzuli rayonu uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıq-lar göstərmişdir.
Döyüş yoldaşı Vahid Şəfiyev Sərxan haqqında belə deyir:
“Artilerya
qurğularının,
tankların,
PDM-lərin,
minaların,
pulemyotların səsi Sərxan üçün adiləşmişdi. O, canlara dəyən dost,
qanına vətənpərvərlik hopmuş fədai idi.
Gənc kəşviyyatçı Sarxan Bəşirov 1992-ci ildə Füzuli rayonunun
Diləğarda kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən tankından
atılan mərminin partlayışı nəticə-sində ölümcül yaralanaraq
qəhrəmancasına şəhid ol-muşdur.
Nuravud kənd orta məktəbi Şəhid Bəşirov Sarxan Balabəy
oğlunun adını daşıyır.
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İSMAYIL
Ağamoğlan oğlu Yaqubov
23 iyul 1973-cü ildə Lerik rayonunda anadan olub. 1979-cu ildə
birinci sinfə daxil olub, 1989-cu ildə orta məktəbi bitirib. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra peşə məktəbinə daxil olub, 1991-ci ildə
məktəbi bitirib peşə təhsilinə yiyələnmişdir.
İsmayıl Yaqubov Peşə məktəbini bitirdikdən sonra Lerik rayon
Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq milli
ordu sıralarına yola salınır.
İsmayılın döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. O, Ağdərə, Xocavənd, Tərtər və digər
rayonlar uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edərək
qəhrəmanlıqlar göstərir.
İsmayılın döyüş yoldaşı olmuş Lerik rayon Cəngə-miran kənd
sakini Ceyhun Qafarov onun qorxmaz, cəsur, döyüş bacarığı ilə ad
çıxarmış, vətən torpağı uğrunda canından keçməyi bacaran bir
kəşviyyatçı olduğunu qeyd edir.
İsmayıl Yaqubov 29 dekabr 1993-cü ildə Şişqaya uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidin cənazəsi
Lerik rayonuna gətirilərək dəfn olunub.
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SARVAN
Güloğlan oğlu Mərdiyev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Nuravud kəndində anadan olub. 1980cı ildə Nuravud kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub,
1990-cı ildə həmin məktəbin onun-cu sinfini bitirib.
1991-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə gön-dərilmişdir.
Yenicə formalaşmağa başlayan Milli ordu sırala-rına qoşulan
Sarvan əlinə silah alanda şəhidlərin mü-qəddəs ruhu naminə son
damla qanına qədər döyü-şəcəyinə and içir.
Döyüş yolu Füzuli cəbhəsindən başlayır Sarvanın. O, Füzuli
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıqlar
göstərir. İştirak etdiyi bütün döyüş əməliyyatlarında xüsusi fəallığı
ilə seçilmiş, döyüş meydanında şəxsi igidliyi ilə fərqlənmişdir.
Vətənin qəhrəman oğlu 1994-cü ilin yanvar ayında Füzuli
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə yaralı əsgər yoldaşını döyüş
bölgəsindən uzaqlaşdırarkən düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır. Sarvan Mərdiyev Nuravud kəndinin ilk şəhididir.
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ƏFSƏR
Mədi oğlu Talıbov
01 sentyabr 1973-cü ildə Lerik rayonunun Şinəband kən-dində anadan
olub. 1981-ci ildə Şinəband kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə qəbul
edilir. 1989-ci ildə Əzizbə-yov rayonu (indiki Xəzər rayonu) Binə
qəsəbə Peşə mək-təbinə (indiki Abşeron Binə Peşə Litseyi) daxil
olur. 1991-ci ildə həmin məktəbi bitirir. Sinif yoldaşı, Qarabağ qazisi
Füzuli Həşimov onu belə xatırlayır: “Əfsər xoş-xasiyyət, zarafatcıl,
fiziki cəhətdən zəif olsa da mərd, cəsur oğlan idi”.
1992-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola salınır. Əfsərin
döyüş yolu cəbhənin müxtəlif isti-qamətlərindən keçir, o cümlədən
Ağdam, Tərtər istiqa-mətlərində gedən hərbi əməliyyatlarda iştirak
edir. Tərtər rayonunun Çaylı kəndində düşmənə qarşı mübarizədə
iştirak edərək döyüş bacarığı ilə fərqlənir.
1993-cü ilin sonlarında Əfsər 25 nəfər əsgər heyyəti ilə
Tərtərdən Ağdərə rayonuna göndərilir. Həmin ərəfələr-də Ağdərə
uğrunda şiddətli döyüşlər gedirdi. Əfsərin son döyüşü 28 yanvar
1994-cü ildə Ağdərə istiqamətində baş tutur. Həmin döyüşdə
düşmən çoxsaylı qüvvə ilə hücuma keçir. Əfsər silahdaşları ilə
birlikdə düşmənlə qeyri-bə-rabər döyüşə girir. Düşmənin
hücumunu dəf edərkən öz mövqeyindən bir addım da olsa geri
çəkilmir, qəhrə-mancasına döyüşərək şəhadətə yetişir.
Şəhidin nəşi düşmənin zəbt etdiyi ərazilərdə qaldı-ğından
götürmək mümkün olmur.
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NEMƏT
Mütəllim oğlu Maşiyev
1972-ci ildə Lerik rayonunun Şinəband kəndində ana-dan olub.
1980-cı ildə Nuravud kənd orta məktəbinin bi-rinci sinifinə qəbul
olunub, 1990-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq sovet ordusu sıralarına yola
salınır. Lakin həmin vaxt artıq Qarabağda vəziyyət gərginləşmiş,
erməni qəsbkar-ları havadarları ilə torpaqlarımızda insanlara qarşı
olmazın vəhşiliklər törətməyə başlamışdı. Nemət də digər
həmvətənlərimiz kimi doğma vətənə qayıdıb könüllü olaraq milli ordu
sıralarına qoşulur və Qarabağa yollanır.
Nemət təcrübəli tağım komandiri kimi dəfələrlə cəbhə
yoldaşlarını mühasirədən çıxararaq düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirir. Döyüş taktikasını yaxşı mənimsədiyinə görə döyüş
əməliyyatlarında xüsusi fəallıq göstərir.
Vətən yolunda canından keçməyə hazır olan Nemət Maşiyev
1992-ci ildə qızğın döyüşlərin birində düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
Hal-hazırda Şinəband kənd orta məktəbi Şəhid Maşiyev Nemət
Mütəllim oğlunun adını daşıyır.
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VALEH
Allahyar oğlu İbrahimov
04 oktyabr 1973-cü ildə Lerik qəsəbəsində anadan olub. 1980-ci
ildə Lerik qəsəbəsindəki iki saylı orta məktəbin birinci sinfinə
daxil olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ
cəbhəsinə yola salınıb.
1992-ci ilin may ayında Valehin döyüş sınağı baş-layır. O,
Qarabağ döyüşlərində bir çox uğurlu döyüş əməliyyatlarda iştirak
edərək qəhrəmanlıqlar göstərir.
Döyüşçü dostlarının dediyinə görə Valeh ölümlə üz-üzə
gəlməkdən heç vaxt qorxmazmış. Hər döyüşdə sərrast atəşləri ilə
düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini məhv edər, dostlarını
qələbəyə səsləyərək ruhlandırar-mış. Qəlbi vətən sevgisiylə
çırpınan, vətən uğrunda şə-hid olmağı şərəf sayan Vətən
oğlundan ancaq bunu gözləmək olardı.
Döyüş meydanını düşmən üçün cəhənnəmə çevirən Valeh
İbrahimov 12 yanvar 1994-cü ilin noyabr ayın-da düşmən
gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şə-hid olmuşdur.
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MİKAYIL
Dadi oğlu Qasımov
06 may 1973-cü ildə Lerik rayonunun Bibyoni kəndində anadan olub.
Sonradan ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçdüyündən burada
yaşayır. Sumqayıt mək-təblərinin birində birinci sinfinə daxil olub və
burada onuncu sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş Sovet ordu
sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətini Sankt-Peterburqda başa vurur. Qarabağ savaşı
başlananda Mikayıl da digər qeyrətli vətən oğulları kimi könüllü
olaraq milli ordu sıralarına qoşulur.
Mikayılın döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. O, Füzuli, Cəbrayıl və digər ra-yonlar
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək qəhrə-manlıqlar göstərir.
Mikayıl Qasımov 04 iyun 1993-cü ildə Murovdağda gedən
döyüşlər zamanı yaralanır. Gəncə xəstəxanasına gətirilsə də, onun
həyatını xilas etmək mümkün olmur və o əbədiyyətə qovuşaraq
şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin Cənazəsi Lerik rayonunun Bibyoni kəndinə gətirilərək
Seyid Rəsul qəbiristanlığında torpağa tap-şırılır. Bibyanı kənd
natamam orta məktəbi Qasımov Mi-kayıl Dadi oğlunun adını daşıyır.

115

116

RAKİF
Cəlal oğlu Babayev
25 iyun 1973-cü ildə Lerik rayonunun Vov kəndində anadan olub.
On üç uşaqlı ailənin on birinci övladı idi vətənin bu qəhrəman
oğlu.
Rakif Babayev 1980-ci ildə Vov kənd orta mək-təbinin birinci
sinfinə qəbul olunub, 1990-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
1991-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfin-dən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ cəbhə-sinə göndərilir. O, yenicə
formalaşmağa başlayan Milli ordu sıralarında şərəflə xidmətə
başlayır.
Rakifin döyüş yolu əsasən Ağdam cəbhəsindən keçir. Rakif
Babayev cəbhə bölgəsindəki bir sıra uğurlu əməliyyatlarda iştirak
edərək qəhrəmanlıqlar göstərir.
Rakif döyüş yoldaşları ilə bərabər Ağdamın Yeni Əfirəli
kəndindəki döyüşlərdə düşmənin xeyli canlı qüv-vəsini və hərbi
texnikasını sıradan çıxararaq məhv edir.
Rakif Babayev 1993-cü il avqust ayının 9-da Ağ-dam rayonu
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanca-sına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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ƏLƏKBƏR
Orucəli oğlu Hüseynov
24 dekabr 1973-cü ildə Lerik rayonunun Osnağakücə kən-dində
anadan olub. 1980-ci ildə Lüləkəran kənd əsas məktəbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1988-ci ildə həmin məktəbi bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Neft Kimya Tex-nikumuna
daxil olub, 1991-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
1992-ci ildə Bakı şəhəri Sabunçu rayonu hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Ələkbər Hüseynovun döyüş yolu Murov cəbhəsindən keçib. Belə ki,
o bir çox uğurlu döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidliyi və
döyüş bacarığı ilə seçilir. Ələkbər ən qaynar döyüş nöqtələrinə
girməkdən çəkinmə-miş, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək onların
çox sayda canlı qüvvəsini məhv etmişdir.
Ələkbər Hüseynov 20 noyabr 1995-ci ildə Murovda gedən döyüşlər
zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi yaşadığı kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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SARVAN
Bayram oğlu İbadov
1973-cü ildə Lerik rayonunun Tatonu kəndində anadan olmuşdur.
1979-cu ildə Qosmalian kənd orta məktəbi-ninin birinci sinfinə
daxil olub, 1989-cu ildə həmin mək-təbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lənkaran musiqi məktəbinin
xalq çalğı alətləri şöbəsinə daxil olur və bu-rada musiqi təhsili alır.
Məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Qa-rabağ cəbhəsinə
yola salınır.
Sarvanın döyüş yolu Laçın cəbhəsindən başlayır. O, Qarabağ
uğrunda gedən döyüşlər zamanı misilsiz igidliklər göstərir, bir çox
döyüş əməliyyatlarında işti-rak edib, vətənə olan borcunu
sədaqətlə yerinə yetir-məyə çalışır. İştirak etdiyi döyüşlərdə
düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını sıradan
çıxarır.
Sarvanın son döyüş yeri Ağdam cəbhəsi olur. O, 1992-ci ilin
iyul ayının 6-da Çuxurəhmədli kəndi uğrun-da gedən döyüşlər
zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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ELŞƏN
Mirzəhüseyn oğlu Şahpələngov
1973-cü il fevralın 15-də Lerik rayonunun Murya kən-dində anadan
olub. 1980-ci ildə Murya kənd orta mək-təbinin birinci sinifinə
qəbul olunub, 1990-ci ildə hənin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almaqdan ötrü
sənədlərini Bakı Dövlət Universitetinə təqdim edir.
1992-ci ilin aprel ayında könüllü olaraq Milli ordu sıralarına
qoşulur, üç ay Bakı şəhərində təlim keçdik-dən sonra Qarabağa,
Ağdərə rayonuna yola salınır.
Elşən Sərsəng su anbarının geri alınması uğrunda döyüşlərdə
iştirak edir. İştirak etdiyi döyüşlərdə səxsi igidliklər göstərir, döyüş
bacarığı ilə seçilir.
Elşən Şahpələngov 22 iyul 1992-ci il tarixində Ağ-dərə
rayonunda yerləşən Sərsəng su anbarı ətrafında gedən döyüşlər
zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.
Ölümündən sonra Murya kənd orta məktəbinə Şah-pələngov
Elşən Mirzəhüseyn oğlunun adı verilib.
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ELMAS
İbrahim oğlu Ruhullayev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndində ana-dan olub. 1990cı ildə Cəngəmiran kənd orta məktəbinin onuncu sinfini bitirib.
Böyük arzularla yaşayan Elmas orta məktəbdə oxumaqla yanaşı
Lerik rayon musiqi məktəbində də təhsil alırdı.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən hərbi xidmətə çağrılan Elmas keçmiş Sovet ordu sıralarına
yola salınıb.
Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra təhsilini davam etdirib musiqiçi
olmaq arzusundaydı Elmas. Lakin hər şey tam tərsinə oldu. Qarabağ
savaşı başlandığına görə digər həmvətənləri kimi, Elmas da xidmətini
yarımçıq qoyub vətənə qayıdır və könüllü olaraq milli ordu sıralarına
qoşulur.
Döyüş yolu Ağdam rayonundan başlayan vətənin bu igid oğlu
Ağdamın bir çox kəndlərinin müdafiəsində igidliklər göstərərək
düşmən qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə-lər endirir.
Elmas Ruhullayev 06 yanvar 1994-cü ildə Ağdam rayonunun
Güllücə kəndi uğrunda gedən qızğın döyuş-lərdə canını vətənə
qurban verərək şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayona gətirilərək doğulduğu
Cəngəmiran kəndində “Xəlifə Zəkəriyyə” məzarlığında torpağa
tapşırılır.
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ETİBAR
Qubad oğlu Bəşirov
23 sentyabr 1973-cü ildə Lerik rayonunun Hüseynabad kəndində
anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ
cəbhəsinə yola salınır.
Etibarın döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. O, torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak edərək igidliklər göstərir. Torpaqla-rımızın müdafiəsində
göstərdiyi rəşadət və hünər ko-mandirləri tərəfindən həmişə
qiymətləndirilir, ölümdən çəkinmədən düşmənə qarşı mərdliklə
mübarizə aparır.
Etibar Bəşirov Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı
misilsiz şücaətlər göstərmiş, bir çox döyüş əməliyyatlarında iştirak
etmiş, vətənə olan borcunu sə-daqətlə yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Etibar Bəşirov 17 aprel 1994-cü ildə döyüşlərin birin-də
düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidin
cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa tapşırılır.
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TƏHSİN
Almas oğlu Cəfərov
17 noyabr 1973-cü ildə Lerik rayonunun Soru kəndində anadan olub.
Təhsin Cəfərov 1978-ci ildə Soru kənd tam orta məktəbinin hazırlıq
sinfinə daxil olub, 1990-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Təhsin Cəfərov cəbhə
bölgəsinə yola salınır.
Təhsin Cəfərovun döyüş yolu Ağdam şəhərində yer-ləşən
batalyondan başlayır. Vətənin bu igid oğlu Ağ-damın Quzanlı,
Mərizli və digər kəndlərin müdafiəsində igidliklər göstərərək
düşmən qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə-lər endirir.
Döyüş meydanını xain düşmənlərə məzara çevirən Təhsin
qorxmazlığı və döyüş bacarığı ilə seçilərək hər kəsin hörmətini
qazanır, döyüşün ən qaynar nöqtələrinə irəliləyərək düşməni ağır
itkilərlə geri çəkilməyə məcbur edir.
Təhsin Cəfərov 21 oktyabr 1992-ci ildə Ağdam rayo-nunun
Mərizli kəndi uğrunda gedən qızğın döyuşlərdə canını vətənə
qurban verərək şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Soru kənd tam orta məktəbi şəhid Təhsin Cəfərovun adını daşıyır.
Məktəbin həyətində şəhidin büstü ucaldılıb.

129

130

ƏHƏD
Əsgər oğlu Rzayev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Orand kəndində anadan olub. 1980cı ildə Orand kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub,
1990-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Əhəd Milli
ordu sıralarına yola salınır. O vaxtlar hələ ordumuz yenicə
formalaşmağa başlayırdı. Əhəd kimi vətənpərvər oğulların orduda
yer alması orduya yeni güc qatırdı. Çünki bu elə bir vaxt idi ki, əli
silah tutan hər bir Vətən oğluna ehtiyac duyulurdu. Vətən darda
idi, haray istəyirdi.
Əhədin döyüş yolu Ağdərə rayonundan başlayır. Ağdərə
rayonunun müdafiəsi uğrunda gedən döyüş-lərdə mərdliklə
vuruşaraq igidliklər göstərir.
Sonradan Əhədi Füzuli rayonuna göndərirlər. O, Füzuli
rayonunun müdafiəsində və Horadiz uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak edir.
Əhəd Rzayev 13 aprel 1994-cü ildə Horadiz uğrun-da gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayona gətirilərək doğuldu-ğu Orand
kəndində torpağa tapşırılır.
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NAMİQ
Rəcəbəli oğlu Əliyev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Osnağakücə kəndində anadan olub.
1980-cı ildə Osnağakücə kənd orta mək-təbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1990-cı ildə həmin mək-təbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ cəbhəsinə yola
salınıb.
Namiqin döyüş yolu 1993-cü ilin aprel ayında Ağ-dərə
cəbhəsindən başlayır. O Akop-Kamari, Tonaşen, Dastagir, Talış,
Mehritaq, Madagiz, Levonark, Verin-Çaylı, Papravənd, Ağdərə
rayonları və bu yaşayış mən-təqələrinə bağlı yüksəkliklər uğrunda
gedən döyüşlərdə bacarıqlı kəşviyyatçı kimi iştirak edərək neçə
əlverişli mövqeyin ələ keçirilməsində əsl igidlik nümayiş etdirib.
Namiq Papravənd vuruşmasında mövqelərimizə xeyli yaxınlaşan
düşmən texnikasını məhv etmiş, Ma-dagiz ətrafındakı qanlı
döyüşlərdə isə düşmənin artlerya qurğularını sıradan çıxararaq
döyüş yoldaşlarını ölü-mün pəncəsindən xilas edib.
Namiq Əliyev 1993-cü il dekabr ayının 27-də Mada-giz
uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gə-lərək
qəhrəmancasına şəhid olub.
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HABİL
Xanqulu oğlu Nəciyev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Noda kəndində anadan olub. 1980-cı
ildə Noda kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1990-cı
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ
cəbhəsinə yola salınır.
1992-ci ildən Milli ordu sıralarında xidmətə baş-layan Habil
Ağdam və Füzuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək
igidliklər göstərir.
1993-cü ildə Füzulidə gedən döyüşlər zamanı yaralı əsgər
yoldaşını xilas edərkən düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olur.
Şəhidin çənazəsi doğulduğu Noda kəndinə gətirilərək torpağa
tapşırılır.
Noda kənd orta məktəbi Habil Nəciyevin adını da-şıyır.
Məktəbin girişində şəhidin xatirə lövhəsi asılıb.
Habil Nəciyev Noda kəndinin ilk şəhididir. orta məktəbdə
oxuyarkən bu sözlərlə başlayan bir inşa ya-zıb: “Əgər mən
müharibədə olsaydım, özümü “Alay oğlu” əsərinin qəhrəmanı kimi
aparardım. İgidlik v ə qəhrəmanlıq göstərər, heç olmasa
faşistlərdən bir neçəsini öldürərdim. Vətənə faydalı olduğumu
başa düşüb sevinərdim”.

135

136

NATİQ
Qənbər oğlu Kişiyev
11 mart 1973-cü ildə Lerik rayonunun Şinəband kəndin-də anadan
olub. Şinəband kənd orta məktəbini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq keçmiş
Sovet ordu sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətini Ukrayna Respublikasında yarımçıq başa vuran
Natiq vətənə qayıdır. Bu zaman artıq Qa-rabağ savaşı başlanmışdı.
Namiq də digər qəhrəman vətən oğulları kimi könüllü olaraq Milli
ordu sıralarına qoşulur.
1992-ci ildə Füzuli rayonunda rabitəçilər bölüyündə xidmətə
başlayan Natiq Füzuli rayonunun Qacar kəndi uğrunda gedən
döyüşlərdə və Kövşad kəndinin müda-fiəsində fəal iştirak edir.
Ağdərə rayonunun Muğanlı kəndinin azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə şəx-si igidlik və rəşadət göstərir.
Natiq Kişiyev 08 fevral 1993-cü ildə döyüşlərin bi-rində
düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şə-hid olur.
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ZAKİR
Ulduz oğlu Fərzullayev
1974-cü ildə Sabirabad rayonunda anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Rəzəvul kəndindəndir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Sabirabad rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə yola salınır.
Qarabağ savaşı zamanı Zakir də digər qeyrətli vətən oğulları
kimi döyüşlərdə iştirak edir. Onun döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin
müxtəlif istiqamətlərindən keçir. Zakir torpaqlarımız uğrunda
gedən döyüşlərdə xüsusi igidliklər göstərir.
Zakir Fərzullayev Qarabağ uğrunda gedən döyüş-lər zamanı
misilsiz igidliklər göstərir, bir çox döyüş əməliyyatlarında iştirak
edir, vətənə olan borcunu səda-qətlə yerinə yetirməyə çalışır.
Zakir Fərzullayev 1994-cü ildə düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu rayona gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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MALİK
Sədaqət oğlu Bağışov
1974-cü ildə Lerik rayonunda anadan olub. 1981-ci ildə Lerik
qəsəbə 3 saylı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1991-ci
ildə Lerik qəsəbə 1 saylı orta məktəbin onuncu sinfini bitirib. Elə
həmin ildə də Bakı Maşın-qayırma Texnikumuna daxil olub.
1992-ci ildə təhsilini yarımçıq qoyaraq Vətənin dar günündə
onun müdafiəsinə qoşulub. Beləliklə, qısa hər-bi təlim keçdikdən
sonra ön cəbhəyə, düşmənlə müba-rizəyə yollanıb.
Malik Bağışov Ağdam, Füzuli, Xocəvənd, Beyləqan rayonunun
Haramı düzündə düşmənə qarşı mübari-zədə fəal iştirak etmişdir.
Döyüşlərdə fərqləndiyinə görə dəfələrlə komandirlərinin
təşəkkürnamələrinə layiq gö-rülmüşdür.
Malik Şişqaya ətrafındakı döyüşlərdə xüsusiylə fərqlənir,
cəsur döyüşçü kimi Vətən yolunda canından keçməyə hazır
olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Yurdumuzun igid oğlu 20 fevral 1995-ci ildə döyüş tapşırığını
yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olur.
Lerik qəsəbə 3 saylı orta məktəbi Bağışov Malik Sə-daqət
oğlunun adını daşıyır.
Böyük qardaşı Namiq Bağışov Qarabağ mühari-bəsi
veteranıdır.
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TELMAN
Bayraməli oğlu İsmayılov
1974-cü ilin mart ayında Lerik rayonunun Buruq kən-dində anadan
olub.
1981-ci ildə Buruq kənd orta məktəbinin birinci sin-finə daxil
olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sin-fini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılır. Telman
İsmayılov 1992-ci il oktyabr ayının 12-də Ağdam cəbhəsinə yola
salınır. O, hərbi xidmətə Ağdam rayonunda yerləşən Eldar Bağırov
adına 846 saylı hərbi hissədə başlayır.
Hərbi təlim keçdikdən sonra qaynar döyüş nöqtə-lərinə
göndərilən Telman döyüşlərdə fəallıq göstərərək düşmən
həmlələrinin qarşısının alınmasında böyük igidlik nümayiş etdirir.
Ağdam rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrə-manlıqlarıyla
ad çıxaran Telman İsmayılov 1993-cü il iyun ayının 19-da düşmən
gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək şərəf-lə
torpağa tapşırılır.
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CƏLAL
İbrahim oğlu Fərziyev
1974-cü ildə Lerik rayonunun Perzəküçə kəndində ana-dan olub.
1981-ci ildə Perzəküçə kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub,
1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ cəbhəsinə yola
salınıb.
Cəlal Feyziyev Füzuli və Ağdam rayonları uğrunda gedən
döyüşlərdə iştirak edərək əsl döyüşçü kimi mətin-ləşmiş, düşmənə
qarşı mübarizədə əsl qəhrəmanlıqlar göstərmişdir. Daha sonra
Ağdərə rayonuna göndərilən Cəlal burada da bir sıra uğurlu döyüş
əməliyyatlarının iştirakçısı olub.
1993-cü ilin mart ayında Cəlal ağır yaralanır. Ağ-dam
rayonunun səhra hospitalına gətirilsə də, çoxlu qan itirdiyindən
onun həyatını xilas etmək mümkün olmur.
Beləliklə, Cəlal həyatla vidalaşaraq şəhidlik zirvə-sinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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MƏRDAN
Sabir oğlu Bünyadov
1974-cü ildə Lerik rayonunun Vizəzəmin kəndində ana-dan olub.
1981-ci ildə Vizəzəmin kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq milli ordu
sıralarına yola salınıb.
Mərdanın döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçib. O, bir əsgər kimi vətən uğrunda canından
keçməyə hər an hazır olan igidlərimizdən olub. Kəlbəcər rayonu
uğrunda gedən döyüşlərdə işti-rak edərək qəhrəmanlıqlar
göstərib.
Vətən yolunda son damla qanına qədər döyüşəcə-yinə and
içən bu gənc qəhrəman 1992-ci ildə Kəlbəcər rayonu uğrunda
gedən döyüşlərdə düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına
şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.
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QƏDİR
Xudabağış oğlu Nəzərov
1974-cü il yanvar ayının 31-də Lerik rayonun Cəngə-miran
kəndində anadan olub. 1991-ci ildə Cəngəmiran kənd orta
məktəbinin onuncu sinfini bitirib. Hərbçi ol-maq arzusuyla
yaşayan Qədir orta məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini Bakı Ali
Hərbi məktəbinə verir, lakin müsabiqədən keçə bilmədiyinə görə
kəndə qayıdır.
1992-ci ilin iyun ayında Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Qədirin döyüş yolu Ağdərə rayonundan başlayır. Bu zaman
Ağdərə uğrunda qanlı döyüşlər gedirdi. Vətənin bu qəhrəman
oğlu Ağdərənin müdafiəsində igidliklər göstərmiş, düşmənə ağır
və sarsıdıcı zərbələr endirir.
Ürəyi vətən sevgisiylə çağlayan Qədir Nəzərov 1993-cü il
fevral ayının 5-də Ağdərə rayonunun Mehma-nə kəndi uğrunda
gedən qızğın döyuşlərdə canını vətənə qurban verərək şəhidlik
zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayonunun Cəngəmiran kən-dinə
gətirilərək
Xəlifə
Zəkəriyyə
qəbiristanlığının
Şəhid-lər
kompleksində dəfn edilıb. Lerik rayonundakı küçə-lərdən biri
Qədir Nəzərovun adını daşıyır.
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ŞAHİN
Xanhüseyn oğlu Sadıxov
1974-cü ildə Lerik rayonunun Əvilə kəndində anadan olub. 1981-ci
ildə Əvilə kənd səkkizillik məktəbinin birin-ci sinfinə daxil olub,
1989-cu ildə həmin məktəbi bitirib. Daha sonra təhsilini Murya
kənd orta məktəbində davam etdirmiş, 1991-ci ildə Murya kənd
orta məktə-binin onuncu sinfini bitirib.
Ali təhsil almaqdan ötrü Bakı şəhərinə gedərək Bakı Rabitə
Texnikomuna qəbul olunub.
Qarabağ savaşı başlandığından Şahin təhsilini yarımçıq
saxlayıb könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Torpaqlarımızın
müdafiəsində şəxsi igidliklər göstərib, dəfələrlə komandirlərinin
fəxri fərmanları ilə təltif olu-nub.
Vətənin igid oğlu 19 may 1994-cü ildə Tərtər rayonu uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümündən sonra
şəhidin adı əbədiləşdirilib, Le-rik rayon Xalq Deputatları Soveti
Rəyasət Heyətinin 15 iyul 1994-cü il 46 saylı qərarı ilə oxuduğu
Əvilə kənd əsas orta məktəbinə şəhid Şahin Xanhüseyn oğlu Sadıxovun adı verilib.
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ELDAR
Ağabala oğlu Şaliyev
1974-cü ildə Lerik rayonunun Ancəqəv kəndində anadan olub. 1981ci il sentyabr ayının 1-də Bobla kənd 8 illik məktəbinin 1-ci sinfinə
daxil olub, 1989-cu ilin iyun ayın-da oranı bitirib.
1989 cu ilin sentyabr ayının 1-də Lerik rayonun 20-ci km. kənd
orta məktəbinin 9-cu sinfinə daxil olub, 1991-ci ildə orta təhsilini
başa vurub. Həmin ilin sentyabr ayında Lerik rayon Hərbi
komissarlığının göndərişi ilə Lənkəran şəhərində yerləşən sürücülük
məktəbinə daxil olub, 1992-ci ilin mayında həmin məktəbi bitirib.
1992-ci ilin sentyabr ayında həqiqi hərbi xidmətə yola salınıb.
Hərbi xidmətə Perekeşküldə yerləşən hərbi toplanış məntəqəsindən
başlayıb. Burada təlim keçdik-dən sonra Ağdərə rayonuna
göndərilmiş, ordakı döyüş-lərində iştirak edib.
1993-cü il mart ayında Ağdərə döyüşlərində ağır yaralanaraq
Mərkəzləşdirilmiş Hərbi Hospitala gətirilib, lakin həyatını xilas
etmək mümkün olmayıb.
Beləliklə, 1993 cü il aprel ayinin 5-də Eldar gözlərini əbədi
yumaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Təhsil aldığı Bobla kənd natamam
orta məktəbi Eldar Şaliyevin adını daşıyır.
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BALAMİR
Şirməmməd oğlu Məmmədov
1974-cü ildə Lerik rayonunun Küsəkəran kəndində ana-dan olub.
1989-cu ildə Küsəkəran kənd natamam orta və 1991-ci ildə Veri
kənd orta məktəblərini bitirib.
1992-ci ildə Lerik rayon hərbi komissarlığı tərəfin-dən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılaraq cəbhə bölgəsinə göndərilib.
Balamir
Məmmədov Qarabağ
cəbhəsinin
müxtəlif
istiqamətlərində gedən bir sira uğurlu əməliyyatlarda iştirak
edərək torpaqlarımızın müdafiə olunmasında igidliklər göstərib. O,
döyüş meydanında şücaətlər gös-tərərək xidmət etdiyi hərbi
hissədə qorxmaz və igid bir əsgər kimi tanınaraq hamının
hörmətini qazanmışdı.
Yurdunu, vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa çalı-şan Balamir
döyüşə atılanda aslan kimi döyüşür, avto-matından düşmənə
mərmi deyil, sanki nifrət püskü-rürdü.
Yurdumuzun igid oğlu 1993-cü ilin mart ayında Ağdərə
rayonunun Çıldıran bölgəsi uğrunda gedən dö-yüşlər zamanı
qəhrəmancasına şəhid olub.
Ölümündən sonra təhsil aldığı Küsəkəran kənd na-tamam
orta mək-təbinə onun adı verilib.
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QİYAS
İsaxan oğlu Əhədov
1974-cü il aprel ayının 12-də Lerik rayonunun Xanagah kəndində
anadan olub. 1981-ci ildə Xanagah kənd orta məktəbinin birinci
sinifinə qəbul olunub, 1991-ci ildə hə-min məktəbin onuncu sinfini
bitirib
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə
bölgəsinə yola salınıb.
Qiyasın döyüş yolu Laçın cəbhəsindən başlyır. La-çın uğrunda
gedən döyüşlərdə iştirak edib və qəhrə-manlıqlar göstərib.
1993-cü ilin sentyabr ayında Beyləqan istiqamətin-də gedən
döyüşlərdə iştirak edib. Bu döyüşlərdə Qiyas xüsusi döyüş
məharəti göstərərək düşmənin çoxlu canlı qüvvəsini məhv etmiş
və bir döyüş tankını əl qumbarası ilə partladaraq sıradan
çıxarmışdır.
Qiyas Əhədov 1993-cü il dekabr ayının 26-da Xo-cavənd
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman-casına şəhid olub.
Ölümündən sonra şəhidin adı əbədiləşdirilmiş, Xa-nagah kənd
tam orta məktəbinə Əhədov Qiyas İsaxan oğlunun adı verilmişdir.
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SƏLİM
Qəyyum oğlu Cabbarov
1974-cü ildə Lerik rayonunun Kirəvud kəndində anadan olub. 1982ci ildə Kirəvud kənd səkkizillik məktəbinin bi-rinci sinfinə qəbul
olunub, 1990-cı ildə həmin məktəbi, 1992-ci ildə isə qonşu
Boykəndil kənd orta məktəbini bitirib.
1992-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə göndə-rilib.
Cəbhə yoldaşlarının dediklərinə görə Səlim Cab-barov Qarabağ
döyüşlərində əfsanəvi şücaətlər göstərib. Ağdərə və Ağdam
rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirərək onların xeyli canlı qüvvəsini məhv edib. O, 30 oktyabr
1992-ci ildə Xana-bad uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəxsi igidlik
gös-tərərək döyüş yoldaşlarını mühasirədən çıxarıb. Şelli, Xramord
və Ağdamın Çuxurməhəllə kəndi uğrundakı dö-yüşlərdə də Səlim
xüsusi fəallıq göstərib, düşmənin çox sayda canlı qüvvəsini məhv
edib.
Vətənin qəhrəman oğlu 03 iyul 1993-cü ildə Ağdam rayonu
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidin
cənazəsi işğal altındakı ərazlərdə olduğundan onu götürmək
mümkün olmayıb.
Hazırda Kirəvud kənd ümumi orta məktəbi Şəhid Cabbarov
Səlim Qəyyum oğlunun adını daşıyır.
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ZAHİD
Şahverdi oğlu Həsənov
10 oktyabr 1974-cü ildə Lerik rayonunun Brkandül kən-dində
anadan olub. 1981-ci ildə Bırkandül kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1990-cı ildə həmin məktəbin doqquzuncu sinfini
bitirib, təhsilinin yarım qalan hissəsini Vistən kənd orta
məktəbində başa vurub.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılır. 07 iyul
1993-cü ildə Astara rayonunda yerləşən hərbi his-səyə, sonra isə
Lənkəranda, Port-İliçdə yerləşən hərbi hissəyə göndərilir.
Zahid bu hərbi hissələrdə təlim keçdikdən sonra hə-min ilin
noyabr ayında Qarabağ cəbhəsinə göndərilir. O, Şişqaya uğrundakı
əməliyyatlarda iştirak edib və qəhrəmanlıqlar göstərir.
Zahid 1994-cü il yanvar ayının 5-də Ağcəbədiyə göndərilir və
burda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Son döyüş yeri Xocavənd
cəbhəsi olub.
Zahid Həsənov 12 aprel 1994-cü ildə Xocavənd ra-yonu
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Brkandül kənd əsas məktəbi Həsənov Zahid Şah-verdi
oğlunun adını daşıyır.
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ƏNVƏR
Xosaxan oğlu Nəciyev
1974-cü ildə Lerik rayonunun Bırkandül kəndində anadan olub. 1980-ci
ildə Bırkandül kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1988-ci
ildə həmin məktəbin doqquzuncu sinfini bitirib, təhsilinin yarım qalan
hissəsini Vistən kənd orta məktəbində başa vurmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Altay vilayətinə gedib, orada İnşaat
İnsitutuna daxil olur.
Qarabağ savaşı başlandığından təhsilini yarımçıq qoyaraq vətənə
qayıdır və Milli ordu sıralarına qoşulur.
Ənvər Ağdam uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir və
qəhrəmanlıqlar göstərir. Dəfələrlə düşmənə qarşı təşkil olunmuş
əməliyyatlarda iştirak edərək döyüş baca-rığı ilə fərqlənir.
Ənvər Nəciyev 1994-cü ilin aprel ayının sonlarında Tərtər
rayonunun Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı düşmən
tərəfindən vurulmuş komandirini döyüş meydanından çıxarmaq istərkən
özü də düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olur. Onun
cənazəsi əvvəlcə Ağdam rayonunun Xındırıstan kəndinə, 06 may 1994cü ildə isə doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
Ölümündən sonra şəhidin adı əbədiləşdirilir. Vistən kənd orta
məktəbinə Nəciyev Ənvər Xosaxan oğlunun adı verilir.
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ZÜLFÜQAR
Heydər oğlu Səfərov
1974-cü il aprelin 24-də Lerik rayonunun Perzəküçə kəndində
doğulub. 1991-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra ordu sıralarına
qəbul olunub.
Uzun bir doyüş yolu keçən Zülfüqarın xidmət yolu Güzdək
qəsəbəsində yerləşən hərbi təlim mərkəzindən başlayıb. Zülfüqar
bir müddət təlim keçdikdən sonra tank briqadasının tərkibində ön
cəbhəyə gedib və Ağda-mın Abdal-Gülablı, Uzundərə, Xındırıstan
kəndləri ətra-fında gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edib.
Rəhbərlik Fuzuli cəbhəsindəki vəziyyəti nəzərə alıb tank
briqadasını ora göndərir. Zülfüqar Kərimbəyli, Əh-mədbəyli, Yuxarı
Bəhmənli, Aşağı Seyidəhmədli, İkinci Alışlı kəndlərinin müdafiəsində
igidliklər göstərərək düş-mənə ağır zərbələr endirir.
Ağdərə doyüşlərində də Zülfüqar xususi fəallıq gös-tərərək
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edib.
Beləliklə, Vətənin qəhrəman oğlu uzun bir döyüş yolu keçib.
Döyüş yoldaşları onu Həzi Aslanova bənzə-dirmiş.
Zülfiqar Səfərov 1994-cü il aprelin 26-da Ağdərə uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid ola-raq əbədiyyətə
qovuşur.
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ZAHİR
Bayraməli oğlu Bəbirov
1974-cü ildə Lerik rayonunun Nuravud kəndində anadan olub. 1981ci ildə Nuravud kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul olunub,
1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbini bitirdikdən sonra1992-ci ildə Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə
göndərilir.
Döyüş yolu Fizuli cəbhəsindən keçən. Zahir Bəbirov Fizuli
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə əsl qəhrə-manlıq nümayiş
etdirərək döyüş yoldaşları ilə bərabər quduzlaşmış düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirir.
Ürəyi vətən eşqiylə döyünürdü Zahirin. Nəyin baha-sına olursa,
olsun, xain düşmənin ayağını torpaqları-mızdan kəsməyə çalışırdı.
Döyüş meydanına girəndə əsl qəhrəman kimi döyüşürdü. Açdığı
sərrast atəşlərlə düş-mənin olduğu yeri onun üçün cəhənnəmə
çevirirdi.
Vətənin qəhrəman oğlu 26 yanvar 1994-cü ildə Şiş-qaya
yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmən gül-ləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa
tapşırılmışdır.
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YAŞAR
Abutalıb oğlu Alxasov
25 mart 1974-cü ildə Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda anadan olub.
1979-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Lerik rayo-nunun Zəriküməco
kəndinə köçür.
1981-ci ildə Zəriküməco kənd ümumi orta məktəbinin birinci
sinfinə qəbul olunub, 1990-cı ildə həmin məktəbin doqquzuncu
sinfini bitirmiş, daha sonra təhsilini Piran kənd orta məktəbində
davam etdirərək başa vurmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1992-ci ildə Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə
bölgəsinə yola salınır.
Yaşarın döyüş yolu Fizuli rayonunun Bəhmənli, Daşburun,
Balabəhmənli kəndlərindən keçir. Yaşar Füzuli cəbhəsində gedən
döyüşlərdə iştirak edərək dəfələrlə şücaətlər göstərir,
torpaqlarımızın müdafiəsində əsl qəhrəmanlıq nümayiş etdirir.
Yaşar Alxasovun son döyüş yeri Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsi olur. O, 1995-ci ilin oktyabr ayının 22-də Horadiz
qəsəbəsinin müdafiəsi uğrunda gedən dö-yüşlər zamanı düşmən
gülləsinə tuş gələrək qəhrə-mancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi yaşadığı kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.

169

170

ŞAHLAR
Xanoğlan oğlu Rüstəmov
18 mart 1974-cü ildə Lerik rayonunun Buzeyir kəndində anadan
olub. Şahlar Rüstəmov Buzeyir kənd orta mək-təbini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Şahların döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. O, Ağdərə rayonu uğrunda ge-dən
döyüşlərdə şücaətlər göstərmiş, qəhrəman döyüşçü kimi hamının
hörmətini qazanmışdır.
Şahların son döyüş yeri Ağdam rayonu olmuşdur. O, 16
dekabr 1992-ci ildə Ağdam rayonunun Güllücə kəndi uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar gös-tərmiş, qeyri-bərabər
döyüşdə özü də qəhrəmancasına şəhid olaraq əbədiyyətə
qovuşmuşdur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
Ölümündən sonra adı əbədiləşdirilərək təhsil aldığı Büzeyir
natamam orta məktəbinə onun adı verilir.
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ETİQAT
Balaxan oğlu Hacıyev
25 fevral 1974-cü ildə Lerik rayonunun Rvarud kəndin-də anadan
olub. 1981-ci ildə Rvarud kənd orta məktə-binin birinci sinfinə
daxil olub, 1991-ci ildə həmin mək-təbin onuncu sinfini bitirib.
Etiqad orta məktəbi bitirdikdən sonra Lənkəran şəhərində
sürücülük üzrə təlim alır. 1992-ci ildə Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Etiqad
Hacıyev cəbhə bölgəsinə yola salınır.
Etiqadın döyüş yolu Ağdam şəhərində yerləşən arti-leriya
batalyonundan başlayır. Tankçı kimi xidmətə başlayan vətənin bu
igid oğlu Ağdamın Quzanlı, Mə-rizli və digər kəndlərin
müdafiəsində igidliklər göstərə-rək düşmən qüvvələrinə sarsıdıcı
zərbələr endirir.
Ağdamda gedən qızğın döyuşlərin birində tank əleyhinə
minaya düşərək ağır yaralanır. Bakı şəhərinə gətirilərək Hərbi
Hospitalda yerləşdirilir. Həkimlərin ciddi səyinə baxmayaraq onun
həyatını xilas etmək mümkün olmur.
Etiqad Hacıyev 5 iyul 1993-cü ildə Hərbi Hospital-da gözlərini
əbədi yumaraq şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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CAVİD
Təslim oğlu Əzizov
07 sentyabr 1974-cü ildə Lerik rayonunun Rəzəvul kən-dində anadan
olub. 1981-ci ildə Nüvədi kənd orta mək-təbinin 1-ci sinfinə getmiş, 1989cu ildə həmin məktəbin 8-ci sinfini bitirərək təhsilini Vistən kənd orta
məktəbində davam etdirmiş və 1991-ciildə orta təhsilini başa vurmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1992-ci ildə Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağ-rılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Cavidin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. Fizuli rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə
şücaətlər göstərir, qəhrəman döyüşçü kimi hamının hörmətini
qazanır.
Cavidin son döyüş yeri də Fizuli rayonu olur. O, 04 fefral 1994cü ildə Fizuli rayonunda yerləşən yüksək-liklərin ələ keçirilməsi
uğrunda gedən döyüşlərdə şüca-ətlər göstərir, son damla qanına
qədər döyüşərək qeyri bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır.
1995-ci ildə təhsil aldığı Nüvədi kənd orta məktəbinə Cavid
Təslim oğlu Əzizov adı verilərək şəhidin xatirəsi əbə-diləşdirilir.
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SULDUZ
Əliş oğlu Zahirəliyev
1973-cü ildə Lerik rayonunun Davidonu kəndində anadan olub. 1979-cu
ildə Davidonu kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1989-cu
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Sulduzun döyüş yolu 1992-ci ilin may ayında Ağ-dam
rayonunun Canyataq kəndindən başlayır. Sonra-lar Sulduz
Mehmanə, Fərrux, Gülyataq, Çıldıran, Sır-xavənd, Qalayçılar və
digər kəndlərin ətrafında gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edərək
qəhrəmanlıqlar göstərir.
O, torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı dəfələrlə düş-mən
həmləsinin qarşısını alaraq öz döyüş bacarığı ilə seçilir.
Sulduz Zahirəliyev 1992-ci il oktyabr ayının 12-də Ağdamın
Qazançı kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin çoxlu canlı
qüvvəsini sıradan çıxarmış, qeyri bərabər döyüşdə özü də
qəhrəmancasına şəhid olmuş-dur.
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ZƏFƏR
Muxtar oğlu Musayev
1974-cü ildə Lerik rayonunun Davradibi kəndində ana-dan olub.
Zəfər Musayev 1981-ci ildə Davradibi kənd ümumi orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu
sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Zəfər
Musayev cəbhə bölgəsinə yola salınır.
Döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif bölgələ-rindən
keçib. Fizuli rayonu, Şişqaya və Ağburun ətra-fında gedən qanlı
döyüşlərdə iştirak edərək misilsiz igidliklər göstərib, vətənə olan
borcunu sədaqətlə yerinə yetirməyə çalışmışdır. Zəfərin son döyüş
yeri Ağdam rayonu olub.
Zəfər Musayev 20 aprel 1993-cü ildə Ağdam rayonu uğrunda
gedən döyüşlər zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidin cənazəsi doğulduğu rayona
gətirilərək torpağa tapşırılıb.
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ZƏFƏR
Ağayar oğlu Səfərov
1975-ci il iyun ayının 7-də Lerik rayonunun Blaband kən-dində
anadan olub. 1982-ci ildə Blaband kənd orta mək-təbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1992-ci ildə həmin mək-təbin onuncu sinfini
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ cəbhəsinə yola
salınıb.
Qarabağ döyüşlərində iştirak edərək qəhrəmanlıq-lar göstərən
Zəfərin son döyüş yeri Murov cəbhəsi olub. Zəfər yoldaşları ilə
çətin dağ şəraitində düşmənə qarşı mübarizə apararaq onların
mövqelərinə ağır zərbələr endirir. Döyüşlərin birində yaralı əsgər
yoldaşını döyüş meydanından uzaqlaşdırır, lakin geri dönərkən xain
düşmən gülləsinə tuş gəlir.
Beləliklə, yurdumuzun qəhrəman oğlu 19 aprel 1994-cü ildə
Murovdağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman-casına şəhid olur.
Blaband kənd orta məktəbi Səfərov Zəfər Ağayar oğlunun
adını daşıyır.
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FUAD
Xansuvar oğlu Qafarov
12 aprel 1975-ci ildə Lerik rayonunun Cəngəmiran kən-dində
anadan olub. Cəngəmiran kənd orta məktəbini bitirdikdən sonra
Lerik rayonundakı 63 nömrəli texniki-peşə məktəbində oxuyub.
1993-cü ildə Azərbaycan Milli ordu sıralarına həqi-qi hərbi
xidmətə çağrılır. Qısa təlim məşqləri keçəndən sonra Göytəpə
batalyonunun tərkibində ermənilərə qar-şı döyüşlərdə iştirak edir.
Komandirlərinin verdiyi əmrləri can-başla yerinə yetirən Fuad
çox keçmədən manqa komandiri vəzifə-sinə təyin edilir.
1993-cü il dekabrın 30-da Fuadgilin taboru “N” tə-pəsinin
yaxınlığındakı fermanı erməni quldurlarından təmizləmək üçün
hücuma keçir, düşmənin çoxlu zirehli texnikası və canlı qüvvəsini
məhv edilir.
Beyləqan istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmə-nin iki
tankını sıradan çıxarır, Qaraqumtəpənin azad edilməsində şücaət
göstərir.
Fuad Qafarov 1993-cü il dekabrın 30-da qəhrə-mancasına
şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayonunun Cəngəmiran kən-dinə
gətirilərək «Xəlifə Zəkəriyyə» qəbiristanlığının Şə-hidlər
kompleksində dəfn edilir.
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ELXAN
Həsənağa oğlu Fərəcov
11 yanvar 1975-ci ildə Lerik rayonunun Qışlaq kəndin-də anadan
olub.
1982-ci ildə Zəriküməco kənd ümumi orta məktəbi-nin
birinci sinfinə qəbul olunub, 1991-ci ildə həmin mək-təbin
doqquzuncu sinfini bitirib, daha sonra təhsilini Piran kənd orta
məktəbində davam etdirərək başa vur-muşdur.
1993-cü il yanvar ayının 12-də Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə yola
salınır.
Elxanın döyüş yolu Kəlbəcər rayonundan başlayır. Sonra Elxan
xidmətini Xanlar cəbhəsində davam etdi-rərək dəfələrlə düşmənə
zərbələr endirib torpaqlarımızın müdafiəsində igidliklər göstərir.
Son döyüş yeri Murov cəbhəsi olur. 1994-cü ilin fevral ayında
Murovun müdafiəsi uğrunda gedən dö-yüşlər zamanı düşmən
gülləsinə tuş gələrək qəhrəman-casına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi həmin ilin mart ayının 27-də doğulduğu
Qışlaq kəndinə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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ELŞƏN
Natiq oğlu Qasımov
15 iyun 1975-ci ildə Lerik qəsəbəsində anadan olub. 1981-ci ildə
Bakı şəhərində yerləşən rusdilli məktəblərin birində birinci sinfinə
daxil olur, 1991-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirir.
Elşən məkdəbdə oxumaqla yanaşı, həm də karate idman növü
ilə də məşğul olur, bir çox yarışlarda iştirak edərək fəxri fərman
və diplomlarla təltif edilir
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1993-cü ildə Hərbi
komissarlıq tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq milli ordu
sıralarına yola salınır.
Elşən Qasımovun döyüş yolu Ağdam cəbhəsindən keçib. O,
Ağdam rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək böyük
hünər və rəşadət göstərmiş, döyüş yoldaşları ilə bərabər dəfələrlə
düşmən həmlələrinin qarşısını alaraq səxsi igidliklər nümayiş
etdirmişdir.
Elşən Qasımov 31 iyun 1994-cü ildə Ağdam rayonu uğrunda
gedən döyüşlər zamanı düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu rayona gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
Lerik rayonundakı baxçalardan biri və rayonun keçmiş Xaqani
küçəsi Elşən Qasımovun adını daşıyır.
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AZƏR
Həsən oğlu Mirzəyev
02 yanvar 1975-ci ildə Lerik rayonunun Şingədulan kəndində anadan
olub. 1982-ci ildə Şingədulan kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş,
1992-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir.
Azər orta məktəbi bitirdikdən sonra Lənkaran şəhərində yerləşən
sürücülük məktəbinə daxil olur.
Bu məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Azərin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlərindən keçir.
O, Beyləqan, Fizuli, Xocavənd və digər rayonlar uğ-runda
gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edir, qorxmaz və cəsur bir əsgər kimi
ad çıxarır.
Azər Mirzəyev 12 may 1994-cü ildə torpaqlarımız uğrunda
gedən döyüşlərin birində qəhrəmancasına şə-hid olur.
Onun cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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TEYMUR
Xanrza oğlu Məhərrəmov
28 0ktyabr 1975-ci ildə Lerik rayonunun Şonayçola kəndində anadan
olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Teymurun döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçib. O, vətən torpaqları uğrunda gedən qanlı
döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərib.
Qorxmaz, cəsur, döyüş bacarığı ilə ad çıxarmış, vətən torpağı
uğrunda canından keçməyə hazır olan Teymur son gülləsinə qədər
döyüşməyi qarşısına məq-səd qoyub düşmənə qarşı döyüşə
atılmışdır.
01 may 1994-cü ildə Tərtərin Qırmızı bazar ərazisi uğrunda
gedən döyüşlər zamanı kapitan Məhərrəm Seyidovun rəhbərlik
etdiyi 8 nəfərdən ibarət dəstə müha-sirəyə düşür, təslim olmayıb
sonuna qədər döyüşürlər. Həmin döyüşdə düşmənin 122 nəfər canlı
qüvvəsi məhv edilir. Bu qanlı döyüşdə Teymur Məhərrəmov və
döyüş yoldaşları qəhrəmancasına şəhid olurlar.
Teymurun cənazəsi mayın 4-də Lerikə gətirilərək doğulduğu
kənddə torpağa tapşırılır.
Teymurun atası Xanrza kişinin dediklərini sizə təqdim etməyi
özümüzə borc bilirik: - “Teymur indi tək mənim oğlum deyil, bütün
el-obanın övladıdır, şəhidlik adı qazanmış Azərbaycan əsgəridir.
Mən şəhid oğlum-la fəxr edirəm. Çünki başım ucalıb”.

191

192

ŞƏMSİ
Alixan oğlu Qəribov
1975-ci ildə Lerik rayonun Murya kəndində anadan olub. 1982-ci ildə
Murya kənd orta məktəbinin birinci sin-finə qəbul olunub, 1992-ci
ildə həmin məktəbini onuncu sinfini bitirib.
1993-cü ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərə-findən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə yola salınır. Yaxşı və
nümunəvi xidmətinə görə tez bir zamanda komandirləri tərəfindən
ona çavuş hərbi rüt-bəsi verilir.
Şəmsi Ağdərə, Tərtər, Çayıllı, Meşəli, Marquşavan, Talış və s.
kəndlərdə gedən döyüşlərdə şəxsi igidlik gös-tərir. Yaxşı xidmətinə
görə hərbi məktəbdə oxumağa gön-dərilir və hərbi məktəbi
bitirdikdən sonra gizir rütbəsi ilə Goranboy rayonunda yerlşən 130
saylı hərbi hissəyə qayıdır. Qayıdan kimi mühəndis istehkam
bölüyünün tağım komandiri vəzifəsinə başlayır. Nümunəvi xidmətlərinə görə dəfələrlə komandirləri tərəfindən fəxri fərman-la təltif
olunur.
Şəmsi Qəribov 1997-ci ildə döyüş tapşırıqlarını yeri-nə
yetirərkən mina partlayışı nəticəsində şəhid olur. Livərdiqə kənd
mədəniyyət evi Qəribov Şəmsinin adını daşıyır.
Nur Aydın Manaflının Şəmsi haqqında fikirləri:
“Şəmsi hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra öz istəyi ilə
orduda qalıb vətənə xidmət etməyi seçdi. Kənddə bizimlə qonşu idi.
Hamıya əl tutan, işinə yarı-yan bir insan idi. Yerini bilən, ağsaqqala
hörmət edən, özündən kiçiklərə yol göstərən idi Şəmsi. İndi hamı
Vətənin bu şəhid oğlu ilə fəxr edir”.
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ƏZİZ
Ənsar oğlu Hüseynov
03 iyun 1975-cı ildə Lerik rayonunun Almu kəndində ana-dan olub.
Sonradan ailəsi ilə birlikdə Sumqayıt şəhərinə köçdüyündən burada
yaşamalı olur. 1983-cü ildə Sumqayıt məktəblərinin birində birinci
sinfinə daxil olur, 1993-cü ildə burada onuncu sinfi bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Sumqayıt Hərbi ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Əzizin döyüş yolu 1993-cü ildən başlayaraq Qara-bağ
cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlərindən keçib. O, tor-paqlarımız
uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edə-rək qəhrəmanlıqlar
göstərib.
Qorxmazlığı və döyüş bacarığı ilə ad çıxarmış Əziz hər kəsin
sevimlisinə çevrilmişdir. Ona verilən bütün dö-yüş tapşırıqlarını
mətanətlə yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Əziz Hüseynov 02 mart 1994-cü ildə Tərtər rayonu-nun
Marquşavan kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olur.
Onun cənazəsi Sumqayıta gətirilərək Şəhidlər Xiya-banında
dəfn edilir.
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XALİQ
Şəxsin oğlu Qəmbərov
04 yanvar 1975-ci ildə Lerik rayonunun Barzavu kəndində anadan olub.
1982-ci ildə Barzavu kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub,
1992-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Xaliq hələ orta məktəbdə oxuyarkən müəllimlərinin hörmətini
qazanmış, əlaçı şagird kimi ad çıxarmışdır. Onun arzusu ali məktəbə
qəbul olmaq, riyaziyyat elminin sirlərini öyrənmək və öyrətmək idi. Lakin
Qarabağda baş-lanan müharibə buna imkan vermədi.
Xaliq orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Xaliqin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. Son döyüş yeri Ağdərə cəbhəsi olur. O,
Ağdərə rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə işti-rak edərək
qəhrəmanlıqlar göstərir
Xaliq Qəmbərov 20 dekabr 1993-cü ildə Ağdərə dö-yüşlərində
mina partlayışı nəticəsində qəhrəmancasına şəhid olur.
Hal-hazırda Barzavu kənd orta məktəbi Qəmbərov Xaliq Şəxsin
oğlunun adını daşıyır.
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FAİQ
Bahaddin oğlu Məmmədov
1975-ci ildə Lerik rayonunun Qələsər kəndində anadan olub. 1982ci ildə birinci sinfinə daxil olmuş, 1992-ci ildə orta məktəbi
bitimişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Faiqin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçir. Tərtər rayonunun Qırmızıkən yaşayış
məntəqəsinin düşməndən geri alınmasında misilsiz xidmətləri
olur.
Faiq düşmənə qarşı mübarizədə döyüş bacarığı və
qorxmazlığı ilə hər zaman fərqlənib.
Faiq Məmmədov 1994-cü il may ayının 1-də Tərtər rayonunun
Qırmızıkən yaşayış məntəqəsi uğrunda ge-dən döyüşlərdə ağır
yaralanaraq Bakı şəhərinə gətirilir, cərrahiyyə əməliyyatı olunsa da
onun həyatını xilas etmək mümkün olmur. O, həmin ilin may
ayının 7-də əbədiyyətə qovuşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Qosmalian kənd orta məktəbi Məmmədov Faiq Bahaddin
oğlunun adını daşıyır.
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ƏBÜLFƏT
Ağadədə oğlu Kərimov
1975-ci ildə Lerik rayonunun Pirzəküçə kəndində ana-dan olub.
1982-ci ildə Anbu kənd orta məktəbinin birin-ci sinfinə daxil olub,
1992-ci ildə həmin məktəbin onun-cu sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ
cəbhəsinə yola salınıb.
Əbülfətin döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərindən keçib. O, Tərtər, Geranboy və Ağdam
rayonlarında gedən döyüşlərdə iştirak edərək igidliklər göstərib.
Torpaqlarımızın müdafiəsində göstərdiyi rəşa-dət və hünər
komandirləri tərəfindən həmişə qiymətlən-dirilib.
1994-cü ildə cəbhədə atəşkəs elan olunsa da, ermə-ni
qəsbkarları heç nəyə məhəl qoymur, daim sərhəd-dlərimizi
pozmağa cəhdlər edirlər.
Əbülfət Kərimov 1996-cı ildə Ağdam rayonunda xidməti
vəzifəsini yerinə yetirərkən düşmən qüvvələri yenə ordumuza
qarşı hücüma keçir. Düşmən qüvvə-lərinin qarşısı alınsa da,
Əbülfət bu döyüşdə qəhrə-mancasına şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.
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BƏXTİYAR
Əlifağa oğlu Bayramov
24 sentyabr 1975-ci ildə Lerik rayonunun Pirasora kən-dində
anadan olub. 1982-ci ildə Pirasora kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1992-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lənkaran şəhərində texnikipeşə məktəbinə daxil olur. 1993-cü ildə cəbhəyə getmək üçün
Lerik rayon Hərbi komissarlığına müraciət edir. Həmin ilin oktyabr
ayının 8-də cəbhəyə göndərilir.
Bəxtiyarın döyüş yolu Ağdərə rayonundan başlayır. O, Ağdərə
rayonu uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə iştirak edərək şəxsi
igidliklər göstərir.
Bəxtiyar Bayramov 18 yanvar 1994-cü ildə Ağdərə rayonu
uğrunda gedən döyüşlərin birində qəhrəman-casına şəhid olur.
Ölümündən yeddi gün əvvəl yazdığı məktubdan: “Əziz
valideynlərim! Çətin bir döyüşə hazırlaşırıq. Xain düşməni
torpaqlarımızdan qovmaq vaxtı çatıb. Bu döyüşdə şəhid olsam
kədərlənməyin. Sevinin ki, oğlunuz vətən yolunda əbədiyyətə
qovuşdu”.
Bəxtiyarın bu məktubundan onun vətəninə, yurdu-na, ailəsinə
necə bağlı bir insan olduğu açıq-aydın gö-rünür. Vətən bu cür
qəhrəman oğullarını heç vaxt unut-maz.
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RAUF
Bilal oğlu Feyziyev
19 sentyabr 1975-ci ildə Lerik rayonunun Vistən kəndin-də anadan
olub. 1982-ci ildə Vistən kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul
olunub, 1992-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1993-cü il oktyabrın 1-də Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hər-bi xidmətə
çağrılaraq cəbhə bölgəsinəyola salınır.
Raufun döyüş yolu Fizuli rayonunundan keçib. O, Fizuli
cəbhəsində gedən döyüşlərdə iştirak edərək tor-paqlarımızın
müdafiəsində əsl qəhrəmanlıqlar göstərib.
Əsgər yoldaşları dara düşəndə canından keçməyə hazır olan
Rauf Rəzəvul kəndinin şəhid oğlu Cavid Əzi-zov şəhid olarkən
həyatını təhlükəyə ataraq onun cəna-zəsini düşmən əhatəsindən
çıxara bilmişdir.
Son döyüş yeri Fizuli rayonunun Arxandil kəndi olur. 1996-cı il
mart ayının 3-də Fizuli rayonunun Arxan-dil kəndinin müdafiəsi
uğrunda gedən döyüşlər zamanı minaya düşərək qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi yaşadığı kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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KƏNAN
Əsgər oğlu Kərimov
19 iyun 1976-cı ildə Lerik rayonunun Pirzəküçə kəndin-də dünyaya
göz açıb. 1983-cü ildə Anbu kənd orta mək-təbinin 1-ci sinfinə
daxil olub, 1993-cü ildə həmin məktə-bin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lənkəran sürücülük
məktəbinə daxil olub. 26 iyun 1995-ci il tarixində Lerik rayon
Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə yola salınıb.
Kənan müxtəlif hərbi hissələrdə qulluq edib, xidməti
dövründə özünü nizam-intizamlı əsgər kimi göstərib,
komandirlərinin rəğbətini qazanaraq manqa koman-diri təyin
edilib.
15 sentyabr 1997-ci ildə döyüş bölgəsində yerləşən 161 saylı
hərbi hissəyə göndərilib.
Torpaqlarımızın keşiyində ayıq-sayıq dayanan Kənan Kərimov
20 mart 1998-ci il tarixində xidməti vəzi-fəsini yerinə yetirərkən
qəhrəmancasına şəhid olub.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 05 mart 1999cu il tarixli 35 saylı qərarına əsasən Kərimov Kənan Əsgər oğluna
şəhid statusu verilib.
Qardaşı Kərimov Şəhriyar Qarabağ müharibəsi veteranıdır.
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QƏDİR
İslam oğlu Ramazanov
1976-cı il oktyabr ayının 20-də Lerik rayonunun Siyov kəndində
doğulub.
Qədir on bir uşaqlı ailənin ikinci övladı idi. Böyük qardaşı
Qabil daxili qoşunlarda xidmət edib. 1993-cü ildə Ağdərə və Ağdam
döyüşlərinin iştirakçısı olmuş, 1994-cü ilin yanvar ayında Fizuli
cəbhəsində mina part-layışı nəticəsində yaralanıb və sağ çiyini
sınmışdır. Hospitalda müalicə olunduqdan sonra xidmət etdiyi hərbi
hissədən tərxis edilmişdir.
Qədir Ramazanov 1983-cü ildə Siyov kənd orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olur, 1993-cü ildə həmin məktəbin onuncu
sinfini bitirir.
1994-cü il noyabr ayının birində Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Qarabağ cəbhəsinə yola
salınır.
Qədirin döyüş yolu Fizuli rayonundan başlayır. O, bir sıra
uğurlu əməliyyatların iştirakçısı olur, torpaq-larımızın müdafiə
olunmasında şəxsi igidliklər göstərib
Qədir Ramazanov 1995-ci il noyabr ayının 10-da Beyləqan
rayonunun Alayar kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı
qəhrəmancasına şəhid olaraq əbədiy-yətə qovuşur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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VALEH
Yaqub oğlu Rəhimov
29 fevral 1976-cı ildə Lerik rayonunun Veri-Əliabad kəndində
anadan olub. 1983-cü ildə Veri-Əliabad 8-illik kənd natamam orta
məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1993-cü ildə Veri kənd orta
məktəbinin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1994-cü ildə Lerik rayon
hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq
cəbhə bölgəsinə yola salınıb.
Valeh Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif istiqamətlə-rində gedən
döyüşlərdə iştirak etmiş, düşmənə qarşı mübarizədə fəallıq
göstərərək öz əsgəri borcunu yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Valeh Rəhimov 11 fevral 1995-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyi və suverenliyinin müda-fiəsi zamanı
şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək Veri-Əliabad
kənd qəbiristanlığında dəfn olunub.
Ölümündən sonra oxuduğu Veri-Əliabad kənd məktəbinə
onun adı verilib.
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ELÇİN
Vaqif oğlu Mirişov
13 fevral 1976-cı ildə Lerik rayonunun Davidonu kəndin-də anadan
olub.
1983-cü ildə Davidonu kənd əsas məktəbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1993-cü ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra əsgərlik yaşının ta-mam
olmamasına baxmayaraq vaxtından əvvəl Lerik Rayon Hərbi
Komissarlığına gedərək cəbhəyə getmək üçün müraciət etmiş,
komissarlıq bu vətənpərvər gəncin istəyini nəzərə alaraq onu Milli
ordu sıralarına yola salmışdır.
Elçin Mirişov Pereküşküldə hərbi təlim keçdikdən sonra
Goranboy-Tərtər cəbhəsinə göndərilir. Hərbi hissə-də təlimlər
zamanı sərrast atıcılığı ilə komandirlərin diqqətini cəlb edir və
snayper silahı ona etibar edilir.
Qorxmazlığı və döyüş bacarığı ilə seçilən Elçin ən qaynar
döyüş nöqtələrində düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək onların
çox sayda canlı qüvvəsini məhv edir.
Elçin Mirişov 08 dekabr 1997-ci ildə xidməti müd-dətinin
bitməsinə az vaxt qalmış, vətənin müdafiəsi zamanı Tərtər
rayonunun Həsənqaya ərazisində düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək şərəflə dəfn
olunur.
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ƏFLATUN
Ulduzxan oğlu Novruzov
1976-cı ildə Lerik qəsəbəsində anadan olub. 1983-cü ildə Lerik qəsəbə
natamam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1991-cı ildə həmin
məktəbin səkkizinci sinfini bitirib. 1991-93-cü illərdə Lerik qəsəbə 1 saylı
məktəbdə orta təhsilini başa vurub.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1994-cü ilin aprel ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan
Əflatun Novruzov Milli ordu sıra-larına yola salınır. Xidmətinin ilk üç
ayını Badamdar qəsəbəsində yerləşən hərbi hissədə başa vurduqdan
sonra Fizuli rayonuna göndərilir.
Füzuli rayonunda xidmətə başlayan Əflatun sərhəd-lərimizin
qorunmasında ayıq-sayıq dayanmış, dəfələrlə düşmən həmlələrinin
qarşısını alaraq igidliklər göstər-mişdir.
Əflatun Novruzov 02 dekabr 1996-cı ildə Füzuli rayo-nunun
Alıxanlı kəndində yerləşən Haramı düzündə xidməti borcunu yerinə
yetirərkən düşmən gülləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu rayona gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.
Lerikin mərkəzi küçələrindən biri Novruzov Əflatun Ulduzxan
oğlunun adını daşıyır.
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ZAMİR
Atakişi oğlu Tağıyev
25 mart 1976-cı ildə Lerik rayonunun Çayrud kəndində anadan
olub. 1983-cü ildə Çayrud kənd orta məktəbinin birinci sinfinə
qəbul olunub, 1993-cü ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1994-cü ilin iyun ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq
milli ordu sıralarına yola salınıb. Üç aylıq çavuşluq kursunu
bitirdikdən sonra manqa komandiri təyin edilib. Qusar və Zaqatala
rayonlarında xidmətdə olub. Son xidmət yeri isə Qazax rayonu olub.
Zamir Tağıyev 1996-cı il aprelin 26-da Qazax rayo-nunun
Kəmərli kəndindəki döyüş mövqeyində xidməti vəzifəsini yerinə
yetirərkən başından yaralanıb. Hərbi hospitalda 10 gün komada
qalıb, həkimlər ciddi səy göstərsələr də, həyatını xilas edə
bilməyiblər. O, 1996-cı il may ayının 5-də gözlərini əbədi yumaraq
şəhadətə qovu-şub. Şəhidin cənazəsi doğulduğu kənddə torpağa
tapşı-rılıb.
1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Preziden-tinin
sərəncamına əsasən ona şəhid statusu verilib.
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QORXMAZ
Gülhəsən oğlu Rəhimov
1977-ci il sentyabr ayının 13-də Lerik rayonunun Cəngə-miran kəndində
anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Cən-gəmiran kənd orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olub, 1994-cü ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1995-ci ilin oktyabr ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq
milli ordu sıralarına yola salınır.
Qorxmaz hərbi xidmətə 888 N-li hərbi hissədə başla-mış,
nümunəvi davranışları ilə komandirlərinin hörməti-ni qazanmışdır.
1997-ci ildə Gədəbəy rayonunda yerləşən hərbi his-səyə
göndərilmişdir.
Sərhədlərimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanan bu gənc
qəhrəman 1998-ci il mart ayının 19-da Gədəbəy rayonunda xidməti
borcunu yerinə yetirərkən düşmən gülləsinə tuş gəlir və şəhidlik
zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndinə gətirilərək
“Xəlifə Zəkəriyyə” qəbiristanlığının Şəhidlər kompleksində dəfn edilir.
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GƏRAY
Şahverdi oğlu Rəhimov
13 yanvar 1977-ci ildə Lerik rayonunun Buzeyir kəndində anadan olub.
1984-cü ildə Pirasora kənd tam orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1994-cü ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1995-ci ildə Lerik ra-yon hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınıb.
Gəray Rəhimov hərbi xidmətə Qazax rayonunda yerləşən 707 saylı
hissədə başlayır. Qrxmazlığı və döyüş bacarığı ilə seçilən Gəray
torpaqlarımızın qorunması zamanı igidlik və qəhrəmanlıq nümayiş
etdirərək əsgəri borcunu yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Gəray Rəhimov 30 may 1997-ci ildə Qazax rayonunda xidməti
borcunu yerinə yetirən zaman düşmən gülləsinə tuş gələrək
qəhrəmancasına şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.
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MUSTAFA
Mirtəği oğlu Quliyev
18 aprel 1977-ci ildə Lerik rayonunun Dico kəndində anadan olub.
1984-cü ildə Dico kənd ibtidai məktəbinin birinci sinfinə getmiş,
dördüncü sinfi burda bitirdikdən sonra təhsilini Tikəband kənd
orta məktəbində davam etdirərək 1994-cü ildə həmin məktəbdə
orta təhsilini sin-fini başa vurmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1995-ci ilin iyul ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola salınır.
Xidməti müddətində Mustafa özünün nümunəvi davranışı,
əsgəri intizamı ilə komandirlərinin hörmətini qazanır, vətənə olan
borcunu əsl azərbaycan əsgəri kimi yerinə yetirməyə çalışır.
Mustafa Quliyev sərhədlərimizin keşiyində ayıq-sayıq
dayanaraq düşmən həmlələrinin qarşısını məta-nətlə almışdır.
22 fevral 1996-cı ildə vətənin qəhrəman oğul Mus-tafa
Quliyev xidməti borcunu yerinə yetirərkən düşmən gülləsinə tuş
gələrək şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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TALIŞXAN
Xudakərim oğlu Sadıxov
1978-ci ildə Lerik rayonunun Orand kəndində anadan olub. 1985-ci
ildə Orand kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1995-ci
ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1996-cı il iyun ayının 5-də
Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılan Talışxan Şəmkir rayo-nundakı hərbi korpusa yola salınır.
Oradan isə Qazax rayonunda yerləşən hərbi hissəyə göndərilir.
1994-cü ildən atəşkəs rejiminin elan olunmasına baxmayaraq
mənfur qonşularımız xain niyyətlərindən əl çəkmir, vaxtaşırı Milli
ordumuzun mövqelərinə qəfil hücumlar təşkil edirlər.
Torpaqlarımızın müdafiəsində ayıq-sayıq keşik çə-kən
Talışxan dəfələrlə bu hücumların qarşısının alın-masında igidliklər
göstərir.
Talışxan Sadıxov növbəti döyüşlərin birində, 1997-ci il
sentiyabrın 15-də Qazax rayonunda qəhrəman-casına şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.

225

226

VALEH
Həsrət oğlu Rəhimov
01 sentyabr 1978-ci ildə Lerik rayonunun Pirasora kən-dində
anadan olub. 1985-ci ildə Pirasora kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1995-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq milli ordu
sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətə Murov cəbhəsində başlayır. Valeh xidməti
müddətində əsgəri nizam-intizamıyla fərqlən-miş, dəfələrlə
komandirlərinin təşəkkürlərini qazanmış-dır.
O, sərhədlərimizin qorunmasında ayıq-sayıq daya-naraq
düşmən həmləsinin qarşısını alaraq öz döyüş bacarığı ilə
seçilmişdir.
Valeh Rəhimov 12 mart 2000-ci ildə Murov cəb-həsində
düşmənin növbəti hiyləsinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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ŞAİQ
Sərhad oğlu Ağayev
1978-ci il aprel ayının 17-də Lerik rayonunun Noda kən-dində
anadan olub.
1985-ci ildə Noda kənd orta məktəbinin birinci sin-finə qəbul
olunub, 1993-cü ildə həmin məktəbin doqqu-zuncu sinifini bitirib.
1996-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfin-dən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sırala-rına yola salınır. Şaiq
Güzdəkdə yerləşən hərbi hissədə hərbi xidmətə başlayır.
1998-ci ildə Haramı düzündəki ön mövqelərimizə göndərilir
və vətənimizin sayıq keşikçisinə çevrilir. Xid-məti müddətində
düşmən təxribatının qarşısının alın-masında xüsusu fəallıq nümayiş
etdirir.
1998-ci il 4 fevral tarixində igid döyüşçümüz xain erməni
gülləsinə tuş gələrək Vətən uğrunda şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
Noda kənd mədəniyyət evi Şaiq Ağayevin adını da-şıyır.
Mədəniyyət evinin girişində şəhidin xatirə lövhəsi asılıb.
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İLKİN
Tarqulu oğlu Ələkbərov
04 iyun 1979-cu ildə Lerik rayonunun Pirasora kəndində anadan
olub. 1985-ci ildə Pirasora kənd orta məktə-binin birinci sinfinə
daxil olub, 1996-ci ildə həmin mək-təbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətə Fizuli cəbhəsində başlayır. İlkin xid-məti
müddətində özünün nizam-intizamıyla seçilmiş, komandirlərinin
hörmətini qazanmış, vətənin təhlükəsiz-liyini hər şeydən üstün
tutmuşdur.
O, sərhədlərimizin qorunmasında ayıq-sayıq daya-naraq
dəfələrlə düşmən həmləsinin qarşısını alaraq öz döyüş bacarığını
nümayiş etdirmişdir.
İlkin Ələkbərov 26 mart 2000-ci ildə Fizuli rayonu-nun
Alxanlı kəndində düşmənin növbəti hiyləsinin qar-şısını alarkən
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi yaşadığı kəndə gətirilərək dəfn olunur.
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ƏBÜLFƏZ
Ağaxan oğlu Məmmədov
26 yanvar 1979-cu ildə Lerik rayonunun Livədirqə kən-dində anadan
olub.
1986-cı ildə Livədirqə kənd səkkizillik məktəbin birinci sinfinə
qəbul olunub, 1994-cü ildə həmin məktəbi bitirib. Orta təhsilini
tamamlamaqdan ötrü Murya kənd orta məktəbinə getmiş, 1996-cı
ildə Murya kənd orta məktə-bində onuncu sinfi bitirmışdir.
1998-ci ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola salınır.
01 sentyabr 1999-cu ildə vətənin qəhrəman oğul Məmmədov
Əbülfəz xidməti borcunu yerinə yetirərkən düşmən gülləsinə tuş
gələrək şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa tapşırılır.
Lerik rayon İcra hakimiyyətinin başçısının 04 yanvar 2001-ci il 02
saylı sərancamı ilə Livədirqə kənd səkkizillik məktəbinə şəhid
Məmmədov Əbülfəz Ağaxan oğlunun adı verilir.
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FAMİL
Babarəhim oğlu Canıyev
18 oktyabr 1979-cu ildə Lerik rayonunun Çayrud kən-dində
dünyaya gəlib. Sonradan ailəsi ilə birlikdə Sum-qayıt şəhərinə
köçərək burada yaşamağa başlamışlar.
1994-cü ildə 7 nömrəli Sumqayıt şəhər texniki peşə
məktəbini bitirib. Litseydə təhsil aldığı müddətdə kim-yaçıların
idman klubunda karate idman növüylə məş-ğul olaraq peşəkar
idmançı kimi yetişib.
1997-ci ildə Sumqayıt Şəhər Hərbi komissarlığı tərə-findən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq milli ordu sıra-larına yola salınıb.
Fizuli rayonunun Horadiz qəsəbəsində xidmət edən Famil 27
yanvar 1999-cu ildə düşmən gülləsinə tuş gələ-rək ağır yaralanır.
Onu hərbi hospitala gətirsələr də həyatını xilas etmək mümkün
olmur. Həmin ilin fevral ayının 2-də Famil Canıyev həyatla
vidalaşaraq əbədiy-yətə qovuşur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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FƏDAİL
Əzizağa oğlu Fətullayev
1979-cu ildə Lerik rayonunun Nuravud kəndində ana-dan olub.
1986-cı ildə Nuravud kənd orta məktəbinin bi-rinci sinfinə qəbul
olunub, 1997-ci ildə həmin məktəbin on birinci sinfini bitirib.
Orta məktəbini bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Fədail 1998ci ilin yanvar ayında Milli ordu sıralarına yola salınır.
Hərbi xidmətə Daşkəsən rayonunda yerləşən hərbi hissədə
başlayır. Fədail xidməti müddətində özünü ni-zam-intizamlı əsgər
kimi apararaq komandirlərinin hörmətini qazanır.
Vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanan gənc qəh-rəman 1999cu ilin mart ayınında Murovdağ silsiləsin-də düşmənlə üzbəüz
mövqelərdə düşmən hücumunun və təxribatının qarşısını alarkən
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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RAMİN
Rukəxan oğlu Qurbanov
1981-ci ildə Lerik rayonunun Noda kəndində anadan olub. 1987-ci
ildə Noda kənd orta məktəbinin birinci sinfinə gedib, 1996-cı ildə
həmin məktəbin doqquzuncu sinifini bitirib.
Ramin dərslərindən yüksək qiymətlər almasa da, ağıllı sözləri,
sakit təbiəti ilə hamının sevimlisi idi.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1999-cu ildə Lerik rayon hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Ramin az bir müddətdə xidmət etdiyi hərbi hissədə həm
komandirlərinin, həm də əsgər yoldaşlarının rəğ-bətini qazanır.
Ramin Qurbanov 01 dekabr 1999-cu ildə xidmət etdiyi döyüş
postunda düşmən təxribatının qarşısını alarkən, bir neçə ermənini
əskərini qətlə yetirib özü də minaya düşərək şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılır.
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ELMAR
Xureyman oğlu Qarayev
1981-ci il iyulun 16-da Lerik qəsəbəsində doğulub. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra 1999-2000-ci illərdə Milli ordu sıralarında xidmət
etmişdir.
Elmar Qarayev ordu sıralarından tərxis olunduq-dan sonra
hərbi təhsilini davam etdirmək üçün hərbi məktəbə daxil olur, gizir
rütbəsinə yiyələnir və yenidən zabit kimi xidmətini davam etdirir.
O, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayo-nunda
yerləşən “N” sayılı hərbi hissədə tağım koman-dirinin müavini
vəzifəsində xidmətə başlayır.
Elmar xidməti müddətində cəsur döyüşçü kimi ha-mının
hörmətini qazanır, sərhədlərimizin düşməndən qo-runması
istiqamətində misilsiz xidmətlər göstərir.
Elmar Qarayev 15 noyabr 2002-ci ildə xidməti vəzifə borcunu
yerinə yetirərkən həlak olur. Cəsur döyüşçü-müzə şəhid statusunun
verilməsi müəyyən səbəblərə görə uzun müddət gecikdirilsə də,
nəhayət haqq öz yerini tapır. Gec də olsa Lerik Rayon
Məhkəməsinin qərarı ilə Elmar Qarayevə şəhid statusu verilir.
Hazırda Lerik rayonunun böyük küçələrindən biri olan köhnə
Bala Məmməd küçəsi Elmar Xureyman oğlu Qarayevin adını daşıyır.
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RÜFƏT
Ağaqulu oğlu Quliyev
28 sentyabr 1981-ci ildə Lerik rayonunun Mulalan kən-dində
anadan olub. 1990-cı ildə Mulalan kənd orta məktəbinin birinci
sinifinə qəbul olub, 2000-ci ildə hə-min məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
1999-cu ildə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfin-dən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sırala-rına yola salınıb.
Xidmət yolu Daşkəsən rayonunda yerləşən hərbi hissədən keçib.
Xidməti müddətində Rüfət özünün nümunəvi dav-ranışı,
əsgəri intizamı ilə komandirlərinin hörmətini qa-zanmış, vətənə
olan borcunu əsl azərbaycanlı kimi ye-rinə yetirməyə çalışmışdır.
Rüfət Quliyev 02 yanvar 2001-ci ildə Daşkəsən ra-yonunda
yerləşən Qabağtəpə ərazisində xidməti borcu-nu yerinə yetirərkən
baş vermiş qar uçqunu nəticəsində həlak olub.
Onun cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılıb.
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RAUF
Əlizadə oğlu Kərimov
28 iyun 1982-ci ildə Lerik rayonunun Mulalan kəndində anadan
olub. 1990-cı ildə Mulalan kənd orta məktə-binin birinci sinifinə
qəbul olunur, 2000-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirir.
2000-ci ilin dekabr ayında Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına
yola salınır.
Xidmət yolu Daşkəsən rayonunda yerləşən hərbi hissədən
keçmişdir. Xidməti müddətində özünü nizam-intizamlı aparmış,
dəfələrlə komandirləri tərəfindən tə-şəkkürnamələrə layiq
görülmüşdür.
Gənc əsgər Rauf Kərimov 02 yanvar 2001-ci ildə Daşkəsən
rayonunda yerləşən İnaldağ yüksəkliyində xidməti borcunu yerinə
yetirərkən qar uçqunu nəticə-sində həlak olub.
Onun cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılıb.
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GÜLMƏMMƏD
Şıxməmməd oğlu Abdullayev
20 sentyabr 1983-cü ildə Lerik rayonunun Amburdərə kəndində
anadan olub. 1990-cı ildə Amburdərə kənd ümumi orta məktəbinin
birinci sinifinə qəbul olunub, 2000-ci ildə Kəlvəz kənd orta
məktəbin onuncu sinfini bitirib.
2001-ci ilin oktyabr ayında Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır.
Xidmət yolu Murovdağdan keçmişdir. Xidməti müd-dətində
özünü nizam-intizamlı aparmış, əsgər yoldaş-larının və
komandirlərinin hörmətini qazanmış, vətənə layiqli əsgər olmağa
çalışmışdır.
Gülməmməd Abdullayev 02 mart 2003-cü ildə Mu-rovdağ
yüksəkliyində xidməti borcunu yerinə yetirərkən qar uçqunu
nəticəsində həlak olub.
Onun cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılıb.
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ZAMİN
Gülağa oğlu Həsənov
1983-cü il oktyabr ayının 29-da Lerik rayonunun Siyov kəndində
anadan olub. 1990-cı ildə Siyov kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 2001-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2002-ci ildə Lerik rayon
Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli
ordu sıralarına yola salınır.
Zamin hərbi xidmətə Nasosnuda yerləşən Hərbi his-sədə
başlamışdır. Xidməti dövründə özünü nizam-inti-zamlı əsgər kimi
aparmış, vətənin keşiyində əsl azər-baycanlı kimi dayanaraq
xidməti borcunu yerinə yetir-məyə çalışmışdır.
Zamin Həsənov 2002-ci il oktyabr ayının 30-da xid-məti
vəzifəsini yerinə yetirməyə gedərkən yol qəzasında həlak olub.
Onun cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır.
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CAVİD
Tarverdi oğlu Şahbazov
26 aprel 1984-cü ildə Lerik rayonunun Bülüdül kəndin-də anadan
olub. 1991-ci ildə Bülüdül kənd orta mək-təbinin birinci sinfinə
daxil olub, 2001-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılıaraq 01 iyun
2002-ci ildə Milli ordu sıralarına yola salınır.
Xidməti dövründə özünü nizam-intizamlı əsgər kimi aparmış,
vətənin keşiyində əsl azərbaycanlı kimi daya-naraq xidməti
borcunu yerinə yetirməyə çalışmışdır.
Cavid Şahbazov 06 avqust 2003-cü ildə xidməti borcunu
yerinə yetirdiyi zaman düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhid olub.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək tor-pağa
tapşırılıb.
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NAMAZ
Fərman oğlu Muradov
14 oktyabr 1984-cü ildə Lerik rayonunun Günəşli (Azər-baycan)
kəndində dünyaya göz açıb. 1991-ci ildə Günəşli kənd orta məktəbinin
birinci sinfinə daxil olub, 2002-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini
bitirib. Həmin ilin oktyabr ayının 20-də Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınıb.
Hərbi xidmətə Ağdam rayonunun Mərizli kəndində “N” saylı
hərbi hissədə başlayıb.
Namaz xidmət etdiyi hərbi hissədə həm koman-dirlərinin, həm
də əsgər yoldaşlarının rəğbətini qazanır. Göstərdiyi xidmətlərə görə
bir neçə dəfə Fəxri fərmanlarla təltif edilir.
Namaz Muradaov 18 avqust 2003-cü ildə xidməti vəzifəsini
yernə yetirərkən düşmən snayperindən açılan atəş nəticəsində baş
nahiyəsindən ağır yaralanır. Onu Ağcəbədi rayonunun Sarıclar
kəndindəki Hospitala gə-tirsələr də həyatını xilas etmək mümkün
olmur. Həmin ilin avqust ayının 23-də o, əbədiyyətə qovuşur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır.
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ELŞƏN
Əlihüseyn oğlu Həsənov
1985-ci il iyun ayının 28-də Lerik rayonunun Murya kən-dində anadan
olub. 1992-ci ildə Murya kənd orta mək-təbinin birinci sinfinə qəbul
olunub, 2002-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbini bitirdikdən sonra 2003-cü ilin oktyabr ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq
əsgərliyə yola salınır. Daşkəsən rayonunda yerləşən hərbi hissədə əsgəri
xidmətə başlayır.
Xidməti dövründə özünü nizam-intizamlı əsgər kimi aparan Elşən
dəfələrlə komandirlərinin təşəkkürünü qa-zanmışdır.
Elşən Həsənov 2004-cü ilin may ayının 23-də xidməti borcunu
yerinə yetirərkən şəhid olur.
Elşənin dayısı Nur Aydın Manaflının dilindən;
Hünərlə düşmənin önündə durdu,
Yazdı ürəklərə adını Elşən.
Sərsəngdə vuruşdu, qorudu yurdu,
İçdi bir şəhidlik andını Elşən.
Burda bir şəhidin məzar daşı var,
Ruhu ürəklərdən görünüb yatır.
Burda tarixlərin qan yaddaşı var,
Üç rəngli bayrağa bürünüb yatır.
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ANAR
İntiqam oğlu Kərimov
1987-ci ildə Lerik rayonunun Kirəvud kəndində anadan olub. 1994cü ildə Səlim Cabbarov adına Kirəvud kənd əsas məktəbinin birinci
sinfinə qəbul olunub.
Anar Kərimov Kirəvud kənd əsas məktəbinin sək-kizinci sinfini
bitirdikdən sonra 2002-ci ildə Cəmşid Nax-çıvanski adına hərbi
litseyə qəbul olunur.
Litseyi bitirdikdən sonra 2005-ci ildə Heydər Əliyev adına Ali
Hərbi məktəbinə daxil olur. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi məktəbi
bitirdikdən sonra leytenant rütbəsində Milli ordu sıralarında
xidmətə başlyır.
2010-cu ildən Naxçıvan MR-da xidmətə başlayır, bölük
komandiri vəzifəsinədək yüksəlir.
Baş leytenant Kərimov Anar İntiqam oğlu 05 aprel 2015-ci ildə
Culfa rayonunun "Ləkətdağ" istiqamətində düşmənlə həmsərhəd
olan yüksəkliklərdə döyüş tapşırı-ğını yerinə yetirərkən düşmən
gülləsinə tuş gələrək qəh-rəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpağa tapşırılır.
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ŞƏMSİ
Aslan oğlu Rzayev
27 avqust 1987-ci ildə Lerik rayonunun Sors kəndində anadan olub.
1994-cü ildə Sorus kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub,
2005-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Atası Aslan kişi övladlarını vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmiş,
vətənin, torpağın müqəddəsliyini hər zaman onlara aşılamağa çalışmışdır.
Elə bu səbəbdən də ailənin böyük oğlu Malik Rzayev vətənə xidmət
yolunu seçərək əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikasında tağım
komandiri vəzifəsində xidmət etmiş, sonra isə Beyləqanda xidmətini
davam etdirmişdir. Hal-hazırda təqaüddədir.
Ailənin kiçik övladı olan Şəmsi Rzayev də orta məktəbi bitirdikdən
sonra ordu sıralarına çağrılır. O, 2005 ci ilin oktyabr ayında Qazax
rayonunun Quşçu Ayrım kəndində xidmətə başlayır. Vətənin keşiyində
mətanətlə dayanan bu vətənpərvər gənc Qazax rayonunun Quşçu Ayrım
və Aşağı Əskipara kəndlərində xidmet edir.
2007-ci il yanvar ayının 31-də xidməti borcunu yerinə yetirərkən
düşmən gülləsinə tuş gələn Şəmsi Rzayev canını vətənə qurban verərək
şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək torpa-ğa
tapşırılır.
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AMİL
Novruz oğlu Əliyev
1988-ci ildə Neftçala rayonuda anadan olub. Atası Lerik rayonunun
Sors kəndində anadan olub. Sovet vaxtı təyinatını Biləsuvara aldığı
üçün ailəsi ilə orada yaşamalı olur. Ona görə də evin hər üç uşağı
Biləsuvar qeydiy-yatındadır.
Biləsuvar rayonunda orta məktəbi bitirən Amil 2006-cı ildə
həqiqi hərbi xidmətə yollanır. 2008-ci ildə hərbi xidmətini başa vuran
Amil bir il Bakıda işlədikdən sonra müddətdən artıq həqiqi hərbi
xidmət üçün sənədlərini təqdim edir.
Nizamnaməyə görə, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət
etmək istəyənlər yaşadığı ünvana yaxın hərbi his-sələrin birində
qulluq etməlidir. Amil sənədlərini verəndən sonra xəbər alır ki, onu
Səngəçala göndərmək istəyirlər. Ancaq o, öz ərizəsi ilə cəbhə
bölgəsinə yollanır.
Amil 2012-ci il mayın 29-da 6 günlüyə evə məzu-niyyətə gəlir.
Səbəb isə bacısının toyu olur. Toyu yola ver-dikdən sonra xidmət
yerinə yollanır. Getdiyi günün səhəri xidməti yerində düşmən
hücununun qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Lökbatan qəsəbəsinə gətirilərək Şə-hidlər
xiyabanında torpağa tapşırılır.
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RUSLAN
Qalib oğlu Ağayev
1991-ci ildə Lerik rayonunun Pirasora kəndində ana-dan olub.
1998-ci ildə Şəhid Azər Təhməzov adına Pira-sora kənd orta
məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 2008-ci ildə həmin məktəbin
onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2009-cu ildə Lerik rayon
Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli
ordu sıralarına yola salınmışdır.
Hələ orta məktəbdə oxuyarkən ürəyi vətən sevgisiylə
çırpınan bu gənc qəhrəman zabit olmaq arzusunda idi. Elə
“Azərbaycan qəhrəmanları” mövzusunda yazdığı inşasında; “Mən
Azərbaycanın qəhrəman oğulları kimi canımı vətənə qurban
verməyə hazıram” kimi ifadələr işlədərək vətənə olan sevgisini
dilə gətirmişdir.
Qazax rayonunda hərbi xidmətə başlayan Ruslan xidməti
müddəti bitdikdən sonra zabitlik kursu keçərək gizir kimi Milli
orduda xidmətini davam etdirir. O, sər-hədlərimizin qorunmasında
ayıq-sayıq dayanaraq də-fələrlə düşmən həmləsinin qarşısını
alaraq öz döyüş bacarığı ilə seçilir. 2015-ci ilin sentyabr ayında
Qazax cəbhəsində düşmənin növbəti hiyləsinin qarşısını alar-kən
qəhrəmancasına şəhid olur.
Gizir Ruslan Qalib oğlu Ağayev ölümündən sonra “Hərbi
xidmətdə fərqlənməyə görə” 3-cü dərəcəli me-dala layiq
görülmüşdür.
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VÜSAL
Əmir oğlu Əliyev
1996-cı ildə Lerik rayonun Noda kəndində anadan olub. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Vüsal Əliyev Rabi-tə Kollecinə daxil
olmuş, Kolleci bitirdikdən sonra isə Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq milli ordu sıralarına
yola salın-mışdır.
O, Qazax rayonunda yerləşən hərbi hissədə xidmə-tə
başlayıb, xidməti müddətində cəsurluğu və hərbi ba-carığına görə
seçilir.
Son üçtərəfli danışıqlarda əldə edilən razılaşmaya
baxmayaraq, düşmən tərəf atəşkəs rejimini pozaraq AzərbaycanErmənistan dövlət sərhədində növbəti dəfə təxribat törədir, 05
iyul 2016-cı ildə düşmənin açdığı atəş nəticəsində Vüsal Əliyev
şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək yay-lım atəşi
altında torpağa tapşırılır. Mərasimdə səslənən çıxışlarda şəhidin
cəsurluğundan danışılıb, onun tim-salında bütün şəhidlərin
qəlblərdə, xalqın yaddaşında əbədi olaraq yaşayacağı bildirilir.
Vüsal Əliyev ölümündən sonra göstərdiyi qəhrə-manlığa görə
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir
Həsənovun sərəncamı ilə "Hər-bi xidmətdə fərqlənməyə görə" III
dərəcəli medalı ilə təltif edilir.
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NATİQ
Namiq oğlu Tahirli
1997-ci ildə Lerik rayonunun Almu kəndində anadan olub. 2004-cü
ildə orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub, 2015-ci ildə orta
məktəbi bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakının Nizami rayo-nu Hərbi
Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınıb.
Goranboyun Tapqaraqoyunlu kəndində xidmət edib. O, aprel
döyüşlərində də qəhrəmanlıq göstərib və buna görə tərifnamə də
alıb.
Tahirli Natiq Namiq oğlu 2016-cı il may ayının 17-də qoşunların
təmas xəttində qarşı tərəflə atışmada qəh-rəmancasına şəhid olub.
19 yaşlı Tahirli Natiq Namiq oğlunun cənazəsi do-ğulduğu Lerik
rayonunun Almu kəndinə gətirilib. Kənd öz şəhid övladını adına
layiq hörmətlə, ehtiramla qarşı-layıb. Şəhid yaylım atəşləri ilə
torpağa tapşırıldıqdan sonra tabutuna bükülən üçrəngli bayraq ailə
üzvlərinə təqdim edilib.
Şəhidin dəfn mərasimində bildirilib ki, Natiq həmişə hərbçi
olmaq arzusu ilə yaşayıb, hətta hərbi xidməti ba-şa vurduqdan
sonra da xidmətini orduda davam et-dirmək fikrində olub.
Natiq Tahirli ölümündən sonra göstərdiyi qəhrə-manlığa görə
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Zakir Həsə-novun sərəncamı ilə
"Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə" III dərəcəli medalı ilə təltif
edildi.
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İLKİN
Oktay oğlu Babayev
01 fevral 1998-ci ildə Lerik rayonunun Murya kəndində kasıb bir
ailədə anadan olub. Sonradan ailəsi Maştağa qəsəbəsinə köçür. İlkin
2005-ci ildə Sabunçu rayon Maş-tağa qəsəbə N. Nərimanov adına
128 saylı tam orta məktəbin birinci sinifinə gedir. 9 yaşında ikən
atası Oqtay qara ciyər serrozundan vəfat edir.
Ailənin maddi vəziyyəti ağır olduğundan İlkin 9-cu sinifi bitirib
məktəbdən ayrılır və işləməyə başlayır. Ana-sı, iki bacısı və bir
qardaşından ibarət olan bu ailənin ağır yükü İlkinin üzərinə düşür.
Başsız qalan ailə çox çətinliklərlə dolanışıqlarını təmin edir. Əsgərlik
yaşı ça-tanda İlkin Babayev Sabunçu rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən milli ordu sıralarına yola salınır. O, hərbi xid-mətə
Ağdam rayonunda başlayır. Xidmətinin ilk illərində intizamlı əsgər
kimi komandirlərinin hörmətini qazanır.
İlkin Babayev 25 iyun 2017-ci ildə cəbhə xəttinin Ağ-dam
rayonu istiqamətində erməni hərbi birləşmələrinin təxribatının
qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
Sabançu rayonuna gətirilərək Maştağa Şəhidlər Xiyabanında
ehtiramla torpağa tapşırılır.
Maştağa qəsəbəsinin Talışlar məhəlləsində şəhidin adına bulaq
inşa edilmişdir.
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İLQAR
Şahgəldi oğlu Həmidov
24 aprel 1965-ci ildə Lerik rayonunun Livədirqə kəndində anadan
olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra,
1983-cü ildə İlqar keçmiş Sovet ordu
sıralarına yola salınıb. 1983-86-cı
illər
Əfqanıstanda
ge-dən
döyüşlərdə iştrak etmiş, burada
böyük
döyüş
təcrü-bəsi
toplamışdır. Döyüşlərdə göstərdiyi
şücaətlərə görə bir neçə dəfə
medalla təltif olunmuşdur.
Erməni qəsbkarlarının yurdumuza təcavüzü nəti-cəsində başlanan
Qarabağ savaşı zamanı digər həmvə-tənləri kimi İlqar da 23 mart 1992-ci
ildə könüllü olaraq milli ordu sıralarına yazılır. O, Laçın, Ağdərə, Fizuli,
Qubadlı və Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə əsl döyüşçü kimi ad
çıxarır.
Baş leytenant İlqar Həmidovun rəhbərlik etdiyi tağım düşmənə
dəfələrlə sarsıdıcı zərbələr endirərək onların xeyli canlı qüvvəsini və
hərbi texnikasını sıradan çıxarır.
1992-ci il də Laçın rayonunun Səfiyan kəndi ətra-fında gedən
döyüşlərdə qəhrəman zabitin dəstəsi yenə düşməni ağır itkilərə
məruz qoyur, lakin qeyri-bərabər döyüşdə o yaralandıqını görüb
əsgərlərinə geri çəkilmək əmri verir. İlqarın bundan sonrakı taleyi
haqqında bir neçə versiya olsa da, dəqiq məlumat əldə olunmamışdır. Lerik məhkəməsi tərəfindən ona şəhid statusu verilmişdir.

VALEH
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Babalı oğlu Dövlətov
05 may 1967-ci ildə Sumqayıt
şəhərində anadan olmuşdur. Əslən
Lerik rayonunun Cən-gəmiran
kəndindəndir. Ailəsi 50-ci illərdə
Sumqayıt
şəhə-rinə
köçərək
burada məskun-laşmışlar. Valehin
uşaqlığı Cəngəmiranda keçmişdir.
Valeh 1974-cü ildə Həzi
Aslanov adına 22 nömrəli məktəbin
1-ci sinifinə getmiş, 1982-ci ildə
həmin mək-təbin 8-ci sinifini
bitirib 7 nömrəli prşə məktəbinə
daxil olmuşdur. Təhsilini başa
vurduqdan sonra sovet ordusu sıııralarında xidmət etmişdir. Hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra vətənə qayıtmış və Şuşa şəhərində
müxtəlif işlərdə çalışmışdır.
Qarabağ savaşı başlananda Valeh də digər qey-rətli vətən
oğulları kimi könüllü olaraq yeni yaranmış Milli ordu sıralarına
qoşulur. O, 20 yanvar batali-yonunun tərkibindəki kəşfiyyat
bölüyündə döyüşlərdə iştirak edir və şücaətlər göstərir.
Valeh Dövlətov 05 iyun 1992-ci ildə Ağdamın Nax-çıvanik
kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı 6 nəfər kəşviyyatçı yoldaşları
ilə kəşfiyata gedir və bir daha geri qayıtmırlar.

ZAHİD
Ziyad oğlu Abbasov
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26 yanvar 1968-ci ildə Lerik
rayonunun Laman kəndində anadan
olub. 1975-ci ildə La-man kənd orta
məktəbinin birinci sinfinə qəbul
olunub, 1985-ci ildə həmin məktəbin
onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lerik rayon Hərbi ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılaraq keçmiş Sovet ordu
sıralarına yola salınıb. Hərbi
xidmətini başa vurduqdan sonra
vətənə qayıdır və burada işləməyə
başlayır.
Qarabağ savaşı başlandığından Zahid də digər qeyrətli vətən
oğulları kimi könüllü olaraq döyüşə yollanır. Tərtər, Kəlbəcər və digər
rayonların müdafiəsində iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərir.
Zahid Abbasov Kəlbəcər rayonu uğrunda gedən döyüşlər zamanı
itkin düşüb.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Abbasov Zahid Ziyad oğluna
şəhid statusu verilib.

TELMAN
Mirzəxan oğlu Kazımov
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1969-cu ildə Lerik rayonunun Veri
kəndində anadan olub. Anası
dünyadan köçdüyü zaman onun
hələ 9-yaşı var idi. Ana niskiliylə
böyüyən Telman Vətəni öz anası
kimi sevərək böyümüşdür.
1976-cı ildə Veri kənd or-ta
məktəbinin birinci sinfinə getmiş,
1986-ci ildə Veri kənd orta
məktəbinin onuncu bitirmişdir.
1987-ci ildə Lerik rayon Hərbi
komissarlığı tərə-findən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılan Telman
keçmiş Sovet ordu sıralarına yola
salınıb. Vladivastok şəhə-rində hərbi xidmətdə olub. 1989-cu ildə
ordudan tərxis olunmuşdur.
Qarabağ savaşı başladığına görə soydaşlarını yalnız qoymayıb
1991-ci ildə Laçın rayonuna yollanır. 1992-ci il yanvarın 14-də
soydaşları ilə bərabər Laçın rayonu uğrunda gedən döyüşlər
zamanı itkin düşür.
Veri kənd orta məktəbi Telman Kazımovun adını daşıyır.
1997-ci il də Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Ka-zımov
Telman Mirzəxan oğluna şəhid statusu verilib.

VİDADİ
Şahverən oğlu Hadiyev
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05 mart 1970-ci ildə Lerik rayo-nunun
Xanagah kəndində anadan olub.
Vidadi Hadiyev 1977-ci ildə Xahagah
kənd orta məktəbinin birinci sinfinə
daxil olub, 1987-ciı ildə məktə-bin
bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılan Vidadi Hadiyev keçmiş sovet
ordu sıralarına yola salınıb.
1990-cı ildə hərbi xidmətini başa
vurub vətənə qayıdan Vidadi müxtəlif
işlərdə çalışır. Həmin vaxtlar
Qarabağda artıq savaş başlanmışdı. Vidadi də yurdumuzun digər
vətənpərvər oğulları kimi bu hadisələrə biganə qalmır və könüllü olaraq
cəbhəyə yazılır.
Döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif bölgələrindən keçir və o
torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək şücaətlər
göstərir. Son döyüş yeri Zəngilan rayonunun Qazançı kəndi olur.
Vidadi Hadiyev 24 dekabr 1994-cü ildə Zəngilan rayonunun
Qazançı kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşür.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Vidadi Hadiyev şəhid statusu
verilib.

ALXAS
Cavad oğlu Nodiyev
1971-ci ildə Lerik rayonunun
Orand kəndində anadan olub.
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1978-ci ildə Orand kənd orta
məktəbinin birinci sinfinə daxil olub,
1988-ci ildə həmin məktə-bin onuncu
sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lerik rayon Hərbi ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılan Alxas keçmiş Sovet ordusu
sırala-rına yola salınıb. 1990-cı ildə
hərbi xidmətini başa vura-raq
vətənə qayıdır.
Qarabağ
savaşı
zamanı
könüllü olaraq milli ordu sıralarına
qoşulur. Alxasın döyüş yolu Ağdərə
rayo-nundan başlayır.
Ağdərənin müdafiəsində igidliklər göstərən Alxas 8 sentyabr
1992-ci ildə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşür.
Lerik rayon məhkəməsinin 2011-ci ildə qəbul etdiyi qətnaməyə
əsasən Nodiyev Alxas Cavad oğluna şəhid statusu verilib.

AZAD
Muxtar oğlu Bayramov
1973-cü ildə Lerik rayonunun
Siyov kəndində anadan olub. 1980-ci ildə Siyov kənd orta
məktəbinin birinci sinfinə da-xil olub, 1990-cı ildə həmin məktəbin
onuncu sinfini biti-rib.
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Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lerik rayon Hərbi Ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılan Azad döyüş bölgəsinə
göndərilir.
Azadın döyüş yolu Füzuli
rayonundan başlanır. O, Füzuli
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak edərək igidliklər göstərir.
Azad Bayramov 14 avqust
1993-cü ildə Füzuli rayo-nunda
yerləşən
Qızılqaya
yüksəkliyi
uğrunda gedən döyüşlər zamanı
itkin düşüb.
1997-ci ildə Lerik rayon
məhkəməsi tərəfindən Bayra-mov Azad Muxtar oğluna şəhid
statusu verilib.

ZİYAD
Bahəddin oğlu Vahabov
1973-cü il sentyabr ayının 7-də Lerik rayonunun Gürdəsər kəndində
anadan olub.1980-ci ildə Gürdəsər kənd orta mək-təbinin birinci sinfinə
daxil olub. 1991-ci ildə həmin məktə-bin onbirinci sinfini bitirib.
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1992-ci il may ayının 13-də Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb.
Ziyad Vahabov Daxili Qoşunların Montində yerləşən 3280 saylı
hərbi hissəsində xidmətə başlayıb. Bir müddət orada təlim keçdikdən
sonra cəbhə bölgəsinə yola salınıb.
Ziyad Vahabov Ağdərə rayonu uğrunda gedən
döyüşlər zamanı itkin düşüb.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Vahabov Ziyad Bahəddin
oğluna şəhid statusu verilib.

ARZUMAN
Canəli oğlu Səfərov
05 sentyabr 1973-cü ildə Lerik
rayonunun Cəngəvud kəndin-də
anadan olub. 1980-ci ildə Vizəzəmin
kənd orta məktə-binin birinci sinfinə
daxil olub, 1990-cı ildə həmin
məktəbin onuncu sinfini bitirib. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Le-rik
rayon
Hərbi
komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
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çağırılaraq Qarabağ cəbhəsinə
göndərilib.
27 may 1992-ci ildə Fizuli
rayonunda hərbi xidmətə başlayıb.
Arzuman Fizuli rayonu uğrunda
gedən qanlı döyüşlərdə iştirak
edərək qəhrəmanlıqlar göstərib.
Dəfələrlə düşmənə qarşı
təşkil olunmuş əməliyyat-larda
iştirak edib, döyüş bacarığı ilə
fərqlənib.
Arzuman Səfərov 14 avqust
1993-cü ildə Fizuli ra-yonunun
Qızılqaya kəndi uğrunda gedən
döyüşlər za-manı itkin düşüb.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Səfərov Arzuman Canəli
oğluna şəhid statusu verilib.

İLHAM
Sahib oğlu Şərifov
28 noyabr 1973-cü ildə Lerik rayonunun Vijaker kəndində anadan olub.
İlham Şərifov 1980-ci ildə Conu kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1990-cı ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
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Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılan İlham Şərifov cəbhə
bölgəsinə yola salınıb.
Döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin
müxtəlif bölgələrindən keçib. Ağdam
bölgəsində gedən döyüşlərdə iştirak
edərək şücaətlər göstərib. Son döyüş
yeri də Ağdam rayonunun Mərizli
kəndi olub.
İlham Şərifov 23 dekabr 1993-cü
ildə Ağdam rayo-nunun Mərizli kəndi
uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin
düşüb.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Şərifov İlham Sahib oğluna
şəhid statusu verilib.

ƏHLİMAN
Panəli oğlu Kazımov
1973-cü il oktyabr ayının 10-da Lerik rayonunun Əliabad kəndində
anadan olub.
1980-ci ildə Gürdəsər kənd orta məktəbinin birinci sinifinə qəbul
olunub, 1990-cı ildə Mur-ya kənd orta məktəbinin onun-cu sinfini bitirib.
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Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağrılıb.
Əhliman Kazımov 1992-ci ilin
may ayında cəbhə böl-gəsinə yola
salınır. O, Qarabağ cəbhəsinin
müxtəlif isti-qamətlərində gedən
döyüşlərdə iştirak edib və qəhrəmanlıqlar göstərib.
1992-ci il noyabr ayının 2-də
Qarabağ uğrunda gedən qanlı
müharibələrin birində itkin düşüb.
Lerik
Rayon
Məhkəməsi
tərəfindən Kazımov Əhliman Panəli oğluna şəhid statusu verilib.

MƏHƏBBƏT
Həsən oğlu Məhərrəmov
26 iyun 1974-cü ildə Lerik ra-yonun Veri-Əliabad kəndində dünyaya göz
açıb.
1981-ci ildə Veri-Əliabad kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul
olunub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
281

Məhəbbət Məhərrəmov təhsil
aldığı müddət ərzində öz tərbyyəsi və
vətənpərvərliyi ilə yoldaşlarından
fərqlənərək hər kəsin hörmətini
qazanır.
Orta məktəbi “əla” qiymətlə
bitirən Məhəbbət 1991-ci ildə
Lənkəran
Şəhər
Baytarlıq
Texnikumuna daxil olur.
Erməni
terrorçuların
torpaqlarmıza
göz
dikmələri,
torpaqlarmızın işğalı və xalqımıza
qarşı törədilən vəhşiliklər təbii ki,
Məhəbbəti də rahat buraxmır. O da
digər qeyrətli oğullarmız kimi təhsilini yarımçıq qoyaraq 1992-ci ildə
könüllü olaraq hərbi xidmətə yollanır.
Göstərdiyi şücaət və qəhramlığı ilə fərqlənən Məhhəb-bət 1993-cü
il fevral ayının 8-də Qarabağ döyüşlərində itkin düşür.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Məhərrəmov Məhəb-bət
Həsən oğluna şəhid statusu verilib.

SƏRDAR
Extiyar oğlu Veysəlov
15 aprel 1974-cü ildə Lerik ra-yonunun Soru kəndində ana-dan olub.
Sərdar Veysəlov 1981-ci il-də Soru kənd orta məktəbinin birinci
sinfinə daxil olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
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1992-ci il iyul ayının 7-də Lerik
rayon Hərbi komis-sarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Sərdar
Veysəlov cəbhə bölgəsinə yola salınır.
Döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin
müxtəlif bölgələrindən keçir. Ağdərə
bölgəsində
gedən
döyüşlərdə
şücaətlər göstərir. Son döyüş yeri də
Ağdərə rayonu olur.
Sərdar Veysəlov 4 iyul 1993-cü
ildə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlər
zamanı itkin düşüb.
2001-ci ildə Lerik Rayon
Məhkəməsi tərəfindən Sərdar Extiyar
oğlu Veysəlova şəhid statusu verilib.

AQŞİN
Tarverdi oğlu Dövlətov
15 iyun 1974-cü ildə Lerik rayo-nunun Soru kəndində anadan olub.
Dövlətov Aqşin 1981-ci ildə Soru kənd orta məktəbinin bi-rinci
sinfinə daxil olub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
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1992-ci il iyul ayının 22-də Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan
Dövlətov Aqşin cəbhə bölgəsinə yola
salınır.
Döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin
müxtəlif bölgələrindən keçir. Ağdərə
bölgəsində
gedən
döyüşlərdə
şücaətlər gös-tərir. Son döyüş yeri də
Ağdərə rayonu olur.
Dövlətov Aqşin 10 noyabr 1992ci ildə Ağdərə uğrunda gedən
döyüşlər zamanı itkin düşüb.
2001-ci ildə Lerik Rayon
Məhkəməsi tərəfindən Dövlətov Aqşin Tarverdi oğluna şəhid statusu
verilib.

TƏRLAN
Kamal oğlu Rüstəmov
21 mart 1974-cü ildə Lerik ra-yonunun Şivlə kəndində ana-dan olub.
Tərlan 1981-ci ildə Biləvər kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1992-ci ildə həmin məktəbin on birinci sin-fini bitirib.
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1992-ci ilin iyul ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan
Rüstəmov Tərlan cəbhə bölgəsinə
yola salınır.
Döyüş yolu Ağdərə cəbhəsindən
keçir. Ağdərə böl-gəsində gedən
döyüşlərdə şücaətlər göstərir. Son
döyüş yeri də Ağdərə rayonunun
Sırxavənd bölgəsi olur.
Rüstəmov Tərlan Kamal oğlu 10
sentyabr 1992-ci ildə Ağdərə
rayonunun Sırxavənd bölgəsi uğrunda
gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
2011-ci ildə Lerik məhkəməsi tərəfindən Rüstəmov Tərlan Kamal
oğluna şəhid statusu verilib.

NAMİQ
Gülbaba oğlu Əliyev
17 mart 1974-cü ildə Lerik ra-yonunun Şivlə kəndində ana-dan olub.
Namiq 1981-ci ildə Biləvər kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1992-ci ildə həmin məktəbin on birinci sin-fini bitirib.
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Orta məktəbi bitirdikdən sonra
Lənkaran şəhərindəki Texniki Peşə
məktəbində 6 aylıq kurs keçərək
sürücülük peşəsinə yiyələnir.
1992-ci ilin iyul ayında Lerik
rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Namiq
cəbhə bölgəsinə yola salınır.
Döyüş yolu Ağdərə cəbhəsindən
keçir. Ağdərə bölgə-sində gedən
döyüşlərdə xüsusi fəallıq göstərir. Son
döyüş yeri də Ağdərə rayonunun
Sırxavənd bölgəsi olur.
Əliyev Namiq Gülbaba oğlu 10
sentyabr 1992-ci ildə Ağdərə rayonunun Sırxavənd bölgəsi uğrunda
gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb
2011-ci ildə Lerik məhkəməsi tərəfindən Əliyev Namiq Gülbaba
oğluna şəhid statusu verilib.

MÜŞFİQ
İlyas oğlu Cəfərov
13 aprel 1974-cü ildə Lerik ra-yonunun Mondigah kəndində anadan olub.
1981-ci ildə Mon-digah kənd orta məktəbinin birinci sinfinə qəbul
olunub, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə yola salınır.
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Müşfiqin döyüş yolu Laçın
rayonundan başlanır. Sonra o, Fizuli
və Kəlbəcər rayonları uğrunda gedən
dö-yüşlərdə iştirak edir. O, bir əsgər
kimi dəfələrlə düşmənə zərbələr
endirərək
torpaqlarımızın
müdafiəsində öz döyüş məharətini
göstərir.
1994-cü il yanvar ayının 26-da
Kəlbəcərin müdafiəsi uğrunda gedən
döyüşlər zamanı Müşfiq xeyli sayda
düşmən texnikasını və canlı qüvvəsini
sıradan çıxarır. Bu döyüşlər zamanı o
itkin düşür.
Lerik
Rayon
Məhkəməsi
tərəfindən Cəfərov Müşfiq İlyas oğluna şəhid statusu verilmişdir.

NAİL
Fail oğlu Dənziyev
29 may 1974-cü ildə Lerik rayo-nunun Mastayıl kəndində ana-dan olub.
1981-ci ildə Mastayıl kənd orta məktəbinin birinci sinifinə qəbul
olunub, 1991-ci ildə hə-min məktəbin onuncu sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik rayon Hərbi komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Nail döyüş bölgəsinə
göndərilib.
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Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif
istiqamətlərində gedən döyüşlərdə
iştirak edib və qəhrəmanlıqlar
göstərib. Son döyüş yeri Ağdərə
rayonu olub.
Nail Dənziyev 1992-ci ildə
Ağdərə
rayonunun
Sırxa-vand
qəsəbəsi uğrunda gedən döyüşlərdə
itkin düşüb.
Lerik
Rayon
məhkəməsi
tərəfindən Dənziyev Nail Fail oğluna
şəhid statusu verilib.

TOFİQ
İzzət oğlu Feyziyev
03 mart 1974-cü ildə Lerik ra-yonunun Aran kəndində ana-dan olub.
1981-ci ildə Aran kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub,
1991-ci ildə orta məktəbin onuncu sinfini bitirib.
1992-ci ilin avqust ayında Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Tofiq cəbhə böl-gəsinə yola salınır.
Döyüş yolu Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif bölgələrindən keçir. Laçın
rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə şücaətlər göstərir. Bu döyüşlərdə
yaralanaraq Gəncə Hospitalına gətirilir, sağaldıqdan sonra doğulduğu
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Aran kəndinə gə-lərək ailəsi ilə
sağollaşır və yenidən cəbhə bölgəsinə
qayıdır. Son döyüş yeri Murov cəbhəsi
olur.
Tofiq Feyziyev 1994-cü ilin fevral
ayında Murovda gedən döyüşlər
zamanı itkin düşüb.
2013-cü ildə Lerik Rayon
Məhkəməsi tərəfindən Feyzi-yev
Tofiq İzzət oğluna şəhid statusu
verilib.

ƏFQAN
Ağasən oğlu Məmmədov
08 dekabr 1974-cü ildə Lerik rayonunda anadan olub.
1981-ci ildə Lerik rayon 1 saylı orta məktəbinin birinci sinfinə daxil
olub, 1988-ci ildə həmin məktəbin səkkizinci sinfi-ni bitirib.
23 oktyabr 1993-cü ildə Le-rik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Əfqan Məmmədov cəbhə bölgəsinə yola
salınıb.
Hərbi xidmətə 703 saylı hərbi hissədə başlasa da, daha sonra
Qarabağ cəbhəsinin müxtəlif bölgələrində döyüş yolu keçib. Ağdam
uğrunda gedən döyüşlərdə şücaətlər göstərib. Son döyüş yeri də Ağdam
rayonunun Salahlı kəndi olub.
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Əfqan Məmmədov 12 yanvar
1994-cü ildə Ağdam rayo-nunun
Salahlı kəndi uğrunda gedən
döyüşlər zamanı itkin düşüb.
04 fevral 1997-ci ildə Lerik
Rayon Məhkəməsi tərəfindən
Məmmədov Əfqan Ağasən oğluna
şəhid statusu verilib.

ƏMRAH
Salman oğlu Məmmədov
06 may 1975-ci ildə Lerik rayo-nunun Şivlə kəndində anadan olub. 1982ci ildə Biləvər kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olub, 1993-cü
ildə həmin məktəbin on birinci sinfini biti-rib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lənkaran şəhərindəki Texniki Peşə
məktəbində 6 aylıq kurs keçərək sürücülük peşəsinə yiyələnib. 1993-cü il
oktyabr ayının 21-də Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağrılaraq cəbhə bölgəsinə yola salınıb.
Döyüş yolu Fizuli cəbhəsindən keçib. Tank briqada-sında xidmətə
başlayan Əmrah Fizuli rayonu uğrunda ge-dən döyüşlərdə xüsusi fəallıq
göstərib, düşmənin bir çox ca-nlı qüvvəsini və hərbi texnikasını sıradan
çıxarıb. Son dö-yüş yeri Fizulinin Aşağı Əbdürrəhmannı kəndi olub.
1994-cü il yanvar ayının 11-də Fizuli rayonunun Aşağı
Əbdürrəhmannı kəndi uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
Əmrahın anasının dilindən bayatı:
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Əzizinəm dağ olsun,
Dərd ürəkdə dağ olsun.
Balam Allah əmanəti,
Vətən, başın sağ olsun.

NADİR
Sərməst oğlu Həsənov
1975-ci ildə Lerik rayonunun
Durğan kəndində anadan olub.
1982-ci ildə Durğan kənd natamam
orta məktəbi-nin birinci sinfinə, 1985-ci il-də Murya kənd 11 illik
məktə-binə daxil olub.
1990-cı ildə həmin məktə-bin səkkizinci sinfini fərqlən-mə
diplomu ilə bitirib. 1990-cı ilin sentyabr ayında H. B. Tağıyev adına
Bakı Maliyə Kredit Texnikumunun müha-sibatlıq şöbəsinə daxil
olub.
1994-cü ilin yanvar ayında Lerik rayon Hərbi komis-sarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılan Nadir cəbhə bölgəsinə
yola salınıb. Düşmənə qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
qəhərəmanlığı ilə fərqlənib və şücaətlər göstərib.
Nadir Həsənov 1994-cü il aprel ayının 20-də Kəlbəcər
rayonunda yerləşən Əmirdağ yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlər
zamanı itkin düşüb.
Lerik Rayon Məhkəməsi tərəfindən Həsənov Nadir Sərməst
oğluna şəhid statusu verilib.
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A

mid Rəbbil oğlu Heydərov 20 may 1988-ci ildə Lerik
rayonunda anadan olub. Uşaq yaşlarından hərbçi olmaq
arzusuyla yaşayan Amid 11 illik orta məktəb təhsilini başa
vurduqdan sonra Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə daxil olur.
Litseyi bitirib zabit kimi Azərbaycan Milli Ordu sıralarında xidmətə
başlayır. O, Lələtəpə uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət
göstərir, Prezident tərəfindən növbədənkənar rütbə ilə
mükafatlandırılır. Rütbəsi baş leytenantdan kapitan rütbəsinə
qaldırılır. Ölümündən 5 ay öncə isə mayor hərbi rütbəsi alır.
Xidməti dövründə III dərəcəli
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“Qüsursuz xidmətə görə” medalı, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
90 illiyi”, “Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-rinin 95 illiyi”, “Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi” yubiley medalları ilə təltif edilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Füzuli
cəbhəsində tank komandiri olan Amidin rəhbərlik etdiyi tank
bölməsi Fizuli rayonunun azad edilməsində böyük şücaətlər
göstərir, düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvə və hərbi texnikasını
sıradan çıxarır.
Amid Heydərov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsində xüsusi xidmətlər göstərir və işğal olunmuş ərazilərin
azad olunması zamanı düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya
qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman xüsusu
qəhrəmanlıq göstərir. Həm-çinin o, hərbi qulluq vəzifəsini yerinə
yetirən zamanı igidlik və mərdlik nümayiş etdirir.
Vətənimizin qəhrəman oğlu Amid Heydərov 03 oktyabr 2020ci ildə Cəbrayıl rayonunun azadlığı uğrun-da gedən döyüşlərdə
düşmənin xeyli sayda canlı qüvvə-sini və hərbi texnikasını məhv
edir. Özü isə düşmən gül-ləsinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid
olur. Şəhidin üçrəngli bayrağa bürünmüş cənazəsi Lerik rayonuna
gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır. Azərbaycan Res-publikası
Prezidentinin 2020-ci ildə imzaladığı sərən-cama əsasən Amid
Heydərova ölümündən sonra “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adı
verilir. Eyni zamanda “Və-tən uğrunda” və “Cəbrayılın azad
olunmasına görə" medalı medalları ilə təltif edilir.
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qbal Əhmədağa oğlu Bayramov 04 iyul 1977-ci ildə Lənkəran
şəhərində anadan olub. Əslən Lerikin Rəzgov kəndindəndir. 1994-cü
ildə Lənkəran şəhərinin Hirkan qəsəbəsindəki orta məktəbi
bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinə
(keçmiş Neft Akade-miyası) daxil olur və 1998-ci ildə universiteti bitirir.
Aka-demiyanın nəzdində hərbi kafedra olduğu üçün İqbal Bayramova
leytenant rütbəsi verilir.
İqbal Bayramov ilk xidmətinə Ağdam rayonunda yerləşən “N” saylı
hərbi hissədə başlayır. 20 ay burada xidmət edib baş leytenant
rütbəsində ehtiyata buraxılır. Bir

İ

ildən sonra Daxili Qoşunlarda yenidən xidmətə başlayan
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İqbal Bayramov əvvəlcə Bakının Qala kəndindəki Türk Hərbi Litseyində
6 ay, daha sonra Türkyəyə göndərilərək 2 ay təlim keçir. Sonra Daxili
Qoşunların Biləcəridəki hərbi hissəsində xidmətini davam etdirir.
Biləcəridəki xidməti dövründə Macarstana göndərilərək hərbi təlimlərdə
işdirak edir. Bərdə, Gəncə, Qəbələ və Şirvan şəhərlərində işləyir. 2018-ci
ildə mayor rütbəsi ilə ehtiyata buraxılır.
Xidməti dövründə II dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə”, III dərəcəli
“Qüsursuz xidmətə görə”, “Azərbaycan Res-publikası Silahlı
Qüvvələrinin 95 illiyi (1918-2013)”, “Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi
(1918-2018)” yubiley medalları ilə təltif edilir.
Məlum “Tovuz hadisələri” zamanı General Polad Həşi-movla yanaşı
İqbalın yaxın dostu Mayor Anar Novruzov da şəhid olur. İqbal Bayramov
bu hadisədən sonra böyük sarsıntı keçirir və orduya qayıtmaq qərarı alır.
Bu zaman artıq o, polkovnik-leytenant idi.
26 sentayabr 2020-ci ildə könüllü cəbhə bölgəsinə yollanır.
Döyüşlərin ilk günlərində rəhbərlik etdiyi dəstə ilə düşmən qüvvələrini
ağır itkilərə məruz qoyan İqbal Bay-ramov 05 oktyabr 2020-ci ildə
Cəbrayıl rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşdə qəhrəmancasına
şəhid olur. Onun üçrəngli Azərbaycan bayrağa bürünmüş cənazəsi
Lən-kəran şəhərinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğ-runda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qar-şısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə bor-cunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən İqbal Bayramov ölümündən sonra “Vətən
uğrun-da” və “İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilir.
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ehman Mirəziz oğlu Şirvanov 24 fevral 1980-ci ildə
Lənkəran rayonunun Marso kəndində ana-dan olub. Əslən
Lerikin rayonunun Dico kəndin-dəndir.
Mehman 1986-1997-ci illərdə Marso kənd orta mək-təbində
orta təhsil alır. 1998-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər
Məktəbinə daxil olur. 2002-ildə lentenant hərbi rütbəsi alaraq
Silahlı qüvvələrin “N” saylı hərbi hissəsində xidmətə başlayır. Sonra
Naxçıvan MR-nın müxtəlif hərbi hissələrində döyüş bölgələrində
taborun təminat üzrə komandir müavini vəzifəsini icra edir. Bir
müddətdən sonra xidmət etdiyi taborun qərargah rəisi vəzifəsi ona
həvalə edilir.
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2015-ci ildə Yevlax rayonunuda yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə
təyinat alır Mehman 2016-cı ildə “Aprel döyüşləri”ndə iştirak edir.
Sonra Mehman briqadanın Döyüş Əməliyyatı Şöbəsinin rəisi
vəzifəsinə təyin edilir.
2018-ci ildə Goranboyda “N” saylı hərbi hissədə ta-bor
komandiri vəzifəsinə təyinat alır. Xidməti dövrlərində bir sıra xarici
dövlətlərdə (Rumıniya, Türkiyə və s.) NATO-nun ixtisas artırma
kurslarında iştirak edir.
Qüsursuz xidmətlərinə görə III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə",
II dərəcəli “Qüsursuz xidmətə görə” medalı, "Qüsursuz xidmətə görə"
1-ci dərəcəli medalı, “Azərbay-can Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi",
"Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi", "Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi" yubiley medalı ilə təltif edilmişdir.
Mehman Şirvanov 27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qa-rabağ
savaşı başlayanda Murovdağ yüksəkliyinin iş-ğaldan azad olunması
zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. Onun üçrəngli Azərbaycan
bayrağına bürünmüş cənazəsi Lənkəran şəhərinə gətirilərək Ürgə
kəndində ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zaman igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən "Qarabağ" ordeni, "Vətən uğrunda" və
"Suqovuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilmişdir.
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amil Mərdan oğlu Ağayev 20 dekabr 1984-cü ildə Lerik rayonunda
anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Milli Qəhrəman Valeh Müslümov
adına Lerik şəhər 2 saylı orta məktəbini bitirmişdir. Ramil orta
məktəbi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyaya
daxil olur. 2006-cı ildə akademiyanı bitirib leytenant rütbəsi ilə milli ordu
sıralarında xidmətə başlayır.
Ramil Ağayev cəbhə bölgəsində yerləşən Murov dağı, Goranboy
rayonunun Ağca kındi və Ağcəbədi rayonunun Qiyamətdinli
kəndlərindəki hərbi hissələrdə peşəkar zabit kimi şərəflə vətənə xidmət
edir.
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Ramil Ağayev 2013-cü ildə baş leytenant olarkən Silahlı qüvvələrin
“90 illik yubley medalı” ilə təltif edilir. Elə həmin ildə “Qüsursuz xidmətə
görə 3-cü dərəcəli medal” alır.
2014-cü ildə döyüş hazırlığında fərqləndiyinə görə “Fəxri fərman”la
təltif edilir. Bunlardan əlavə o, Silahlı qüvvələrin “95 illik yubley medalı”,
Silahlı qüvvələrin 98 illiyi ilə bağlı “Fəxri fərman”, 2018-ci ildə Silahlı
qüvvələrin “100 illik medalı” və elə həmin ildə “Qüsursuz xidmətə görə
2-ci dərəcəli medal”la təltif edilir. O həm də 2016-cı ilin “Aprel
döyüşləri”ndə şücaətlər göstərmiş və bu şücaətlərinə görə təltif
olunmuşdur. Ramil Ağayev Beyləqan Divizio-nunun qərargah rəisi idi. 3
aydan sonra polkovnik-ley-tenant rütbəsi alacaqdı...
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başlayan zaman Ramil
Ağayev döyüşlərə qatılır, Cəbrayılın və Füzulinin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərir.
Ramil Ağayev oktyabrın 8-də Füzuli uğrunda gedən döyüşlər
zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidin üçrəngli Azərbaycan
bayrağına bürünmüş cənazəsi Le-rik rayonuna gətirilərək ehtiramla
torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğ-runda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qar-şısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə bor-cunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
Ramil Ağayev ölü-mündən sonra "Vətən uğrunda", “Cəbrayılın azad
olun-masına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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əlil Ağaddin oğlu Cavadov 29 mart 1989-cu ildə Lerik rayonunun
Xəlifəkücə kəndində anadan olmuşdur. Erkən yaşlarında
valideynlərini itirən Cəlil orta məktəbi bitirdikdən sonra 2003-cü
ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litseyə qəbul olunur. 2006-cı
ildə litseyi bitirib Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyaya daxil olur.
2010-cu ildə akademiyanı bitirib leytenant rütbəsi ilə milli ordu
sıralarında xidmətə başlayır.
Cəlil Cavadov cəbhə bölgəsində yerləşən hərbi hissə-lərdə şərəflə
vəzifə borcunu yerinə yetirərək peşəkar zabit kimi vətənə xidmət edir.
Xidməti müddətində qüsursuz xidmətinə görə dəfələrlə komandanlıq
tərəfindən “Fəxri fər-man” və mükafatlarla təltif edilir.

C

301

27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayanda
döyüşlərə qatılır.
Döyüşlərin ilk günündən Füzuli və Cəbrayıl rayon-larının
ərazilərinin işğaldan azad olunmasında tabor komandirinin müavini
kimi rəşadətlə döyüşlərdə iştirak edir. Xocavəndin strateji
yüksəkliklərinin azad olunması uğrundakı döyüşlərdə tapşırığı sona
qədər icra edir, misilsiz qəhrəmanlıq göstərir.
Tabor komandiri kimi döyüşlərə rəhbərlik edən Kapitan Cəlil
Cavadov 27 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun Cütçü kəndi
yaxınlığındakı yüksəkliklərin azad olunması uğrundakı döyüşdə
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli bayrağa bürünmüş cənazəsi Lerik rayonuna
gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğ-runda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qar-şısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə bor-cunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
ölümündən sonra kapitan Cəlil Ağaddin oğlu Cavadov ölümündən
sonra "İgidliyə görə", "Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olun-masına
görə” "Xocavəndin azad olunmasına görə” və" Cəbrayılın azad
olunmasına görə" medalları ilə təltif edilib.
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bülfəz Hüseynverdi oğlu Rəhmətov 3 iyul 1989-cu ildə
Lerik rayonunun Anbu kəndində anadan olub. 2006-cı ildə
K.Həmidov adına Anbu kənd tam orta məktəbini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Heydər Əliyev adına
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olur. 2010-cu ildə həmin
məktəbi və TTM-in “Zabit ixtisas kursu”nu başa vurur. Müdafiə
nazirinin 23 iyun 2010-cu il tarixli əmri ilə ona “leytenant” hərbi
rütbəsi verilir və o zabit kimi milli ordu sıralarında xidmətə başlayır.
Xidmətinin ilk illərindən nümunəvi zabit kimi ko-mandanlığın
diqqətində olur. Əbülfəz Rəhmətov moto-atıcı taborun qərargah
rəisinin kəşfiyyat üzrə köməkçisi, kəşfiyyat taqımının komandiri,
kəşfiyyat bölüyünün ko-mandiri, motoatıcı taborun qərargah rəisi,
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tabor koman-dirinin müavini, hərbi hissənin kəşfiyyat bölməsi
rəisinin məlumatların toplanılması üzrə köməkçisi vəzifələrində
işləyir.
Qüsursuz xidmətlərinə görə “Azərbaycan Respub-likası Silahlı
Qüvvələrin 95 illiyi (1918-2013)”, “Qüsur-suz xidmətə görə” 3-cü
dərəcəli, “Azərbaycan Ordusu-nun 100 illiyi (1918-2018)” yubiley
medalları ilə təltif olunmuşdur.
Kapitan Əbülfəz Rəhmətov Vətən müharibəsinin ilk günündən
Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış mən-təqələrinin erməni
işğalından azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edir,
mühüm kəşfiyyat tapşı-rıqlarını uğurla yerinə yetirir.
Kapitan Əbülfəz Rəhmətov 2020-ci ilin 16 oktya-brında
Cəbrayıl rayonunun Hovuslu kəndi uğrunda ge-dən hərbi
əməliyyatlar zamanı itkin düşür. Şəhid kapi-tanın nəşi 8 aylıq
axtarışdan sonra Cəbrayıl rayonu ərazisində tapılır və 07 may 2021ci ildə Lerik rayonunun Ambu kəndində torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Res-publikası Prezidenti İlham Əliyevin
24.06.2021-ci il ta-rixli sərəncamına əsasən Əbülfəz Rəhmətov
ölümündən sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilmişdir.
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liqismət Mükafat oğlu Yaqublu 1992-ci ildə Lerik
rayonunun Kələxan kəndində anadan olub. Lerik şəhərində
boya-başa çatan Əliqismət 2007-ci ildə Lerik şəhər 3 saylı
orta məktəbin 9-cu sinfini bitirib C.Naxçıvanski adına Bakı Hərbi
Kollecinə daxil olur. Kolleci bitirib 2010-cu ildə Heydər Əliyev adına
Bakı Ali Hərbi Məktəbinə daxil olur və 2014-cü ildə buranı da
müvəffəqiyyətlə başa vurur.
Daha sonra TTM-i bitirib, 2015-ci ildə leytenant rütbəsi ilə
Qobustanda yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə təyinat alır. 2015-ci ildə
öz ərizəsi ilə cəbhə bölgəsinə gedir və Beyləqanın Milabaddakı
Hərbi Korpusunda xidmətə başlayır. 2016-cı ildə “Aprel
döyüşləri”ndə iştirak edir və qəhrəmanlıqlar göstərir. “Aprel döyüş305

ləri”ndən sonra Qobustana göndərilir. 2017-ci ildə yeni-dən öz istəyi
ilə Ağcabədiyə göndərilir. 2018-ci ildən Cəli-labadda XTQ-nin baş
leytenantı kimi Kimya Xidməti Rəisi vəzifəsini icra edir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Əliqismət
XTQ-nin zabiti kimi vətən müharibə-sində iştirak edir. O, Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan rayonla-rının azad olunmasında və Qubadlının,
Şuşanın, Laçı-nın bir-neçə kəndinin, alınmasında xüsusi
qəhrəmanlıq-lar göstərir.
Əliqismət Yaqublu 05 noyabr 2020-ci ildə Daşaltıda gedən
döyüşlərdə düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv edərək
qələbənin əldə olunmasında böyük rəşadət göstərir. Vətənin
qəhrəman oğlu bu döyüşdə qəhrəman-casına şəhid olur. Şəhidin
şəhadətindən əvvəl etdiyi və-siyyətə onun cənazəsi Lerik rayonuna
gətirilərək Kələxan kəndində, babasının məzarı yanında torpağa
tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəh-bərlik etmiş, düşmənin canlı
qüvvəsinin və döyüş texni-kasının məhv edilməsində fədakarlıq və
rəşadət göstər-miş, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla yerinə
yetirmiş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Xüsusi Təyinatlı zabiti, Baş
Leytenant Əliqismət Yaqublu Prezident İlham Əli-yevin
sərəncamına əsasən “Azərbaycan Bayrağı” orde-ni və “Vətən
uğrunda”, “Şuşanın azad olunmasına gö-rə”, “Füzulinin azad
olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Xocavəndin
azad olunması-na görə”, “Kəlbəcərin azad olunmasına görə”,
“Şücaətə görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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amir Təyyub oğlu Şükürov 07 noyabr 1974-cü ildə Lerik
rayonunun Kəlvəz kəndində anadan olub. 1981-ci ildə Milli
Qəhrəman Fəxrəddin Şahbazov adına Kəlvəz kənd tam orta
məktəbinin 1-ci sinfinə get-miş, 1991-ci ildə orta məktəbi bitirib
hərbi xidmətə yola salınmışdır. Xidmətdə olarkən Bakı Ali Hərbi
Məktəbinə daxil olur. Bir müddət oxuduqdan sonra 1993-cü ildə 1-ci
Qarabağ müharibəsinə yollanır və orada müxtəlif isti-qamətlərdə
gedən döyüşlərdə fəal iştirak edir.
Hərbi vəzifələrini layiqincə yerinə yetirdiyinə görə ona əvvəlcə
leytenant, daha sonra isə baş leytenant rütbəsi verilir. Samir
Şükürov 1996-ci ilədək döyüşlərdə iştirak edir . 1997-ci ildə ehtiyata
buraxılır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayanda
Samir Şükürov zabit kimi könülü cəbhəyə yollanır. O, bir sıra
rayonların və kəndlərin azad olunmasında xüsusi rəşadət və qəhrəmanlıqlar göstərir. Şuşa şəhərinin azadlığı uğrunda gedən
döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edir.
Baş Leytenant Samir Şükürov 08 noyabr 2020-ci ildə
Xocavəndin
azadlığı uğrunda
gedən
döyüşlər zamanı
qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidin üçrəngli Azərbay-can bayrağına
bürünmüş nəşi Bakı şəhərinə, Binə qəsə-bəsinə gətirilərək Şəhidlər
xiyabanında şərəf və ləyaqətlə torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Res-publikası Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən kapitan Samir Təyyub oğlu Şükürov
ölümündən sonra "İgidliyə görə", "Vətən uğrunda”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalı ilə təltif edilir.
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ural Rahil oğlu Əhədov 12 oktyabr 1993-cü ildə Lerik
rayonunun Çökərə kəndində anadan olub. 2009-cu ildə
C.Naxçıvanski adına Bakı Hərbi Kol-lecinə daxil olur. 2012-ci
ildə Kolleci bitirib Heydər Əli-yev adına Bakı Ali Hərbi
Məktəbinə daxil olur və 2016-cı ildə buranı da müvəffəqiyyətlə başa
vurur. Daha sonra Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində
bir il hərbi təlim keçib leytenant rütbəsi ilə ordu sıralarına göndərilir.
Tural Rəhimov 2019-cu ildən 052 saylı hərbi hissədə Xüsusi
Təyinatlı Qüvələrdə bir aylıq təlimlərdə iştirak edir və kəşviyyatçı
artileria korrektəedici ixtisasına yiyə-lənir. Həmin ilin 30 aprelində
hərbi hissənin yaranma-sının 21 illiyi münasibəti ilə Tural Əhədov
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general-mayor Hikmət Mirzəyev tərəfindən “Fəxri fərman”la təltif
olunur.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayanda Tural Əhədov Xüsusi Təyi-natlı Qüvələrin zabiti kimi
vətən müharibəsində iştirak edir. O, bir sıra rayonların və kəndlərin
azad olunma-sında xüsusi rəşadət göstərir. Şuşa şəhərinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini
məhv edərək sıradan çıxarır.
Baş Leytenant Tural Əhədov Şuşa şəhərinin azadlı-ğı uğrunda
gedən döyüşlərdə düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək şəhərin
azad olunmasında xüsusu şücaətlər göstərərək düşməni geri
çəkilməyə məcbur edir.
Tural Əhədov 12 noyabr 2020-ci ildə qəhrəmanca-sına şəhid
olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Prezi-denti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
baş leytenant Tural Əhədov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”,
“Kəl-bəcərin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına
görə”, medalları ilə təltif edilmişdir.
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ural Arif oğlu Rəhimov 01 yanvar 1993-cü ildə Cəlilabad
rayonu Söyüdlü kəndində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Orand kəndindəndir. 1999-cu ildə Söyüdlü
kəndində ibtidai məktəbin 1-ci sinifinə qəbul edilir. Orta
təhsilini Cəlilabad şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə başa vurur.
2010-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinə daxil olur. 2014-cü
ildə Universiteti bitirib hərbi xidmətə yol-lanır. Qısa müddətdə
təlim-tədris mərkəzində təhsilini davam etdirib leytenant rütbəsi
alır. Bir müddət Sülh-məramlı qoşunların tərkibində xidmət edir.
2016-cı ilin “Aprel döyüşləri”ndə iştirak edir. Ordu sıralarında 2
il zabit kimi xidmət etdikdən sonra ehti-yata buraxılır.
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Ehtiyata buraxıldıqdan sonra Cəlilabad rayonunun Fərzili kənd
ümumi orta məktəbində müəllim işləyir. 2019-cu ilin arelində
Respublika Diaspor könüllülərinin Bakıda keçirilən qurultayına dəvət
alır. Qurultayda ap-rel döyüşləri haqqındakı çıxışı hamı tərəfindən
rəğbətlə qarşılanır.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-nanda zabit
kimi döyüşə yollanır. Cəbrayılın və Zəngi-lanın azad olunmasında
şücaətlər göstərir.
Tural Rəhimov 05 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhramancasına şəhid olur. Şəhidin üçrəngli
Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi Cəlilabad şəhərindəki
Şəhidlər xiyabanında şərəf və ləyaqətlə torpağa tapşırılır.
Son arzusu övladının vətənpərvər ruhda böyüməsi və firavan
yaşaması olmuşdur. Həm zabit, həm də Azərbaycan xəritəsini bütöv
görmək istədiyini və buna görə lazım gələrsə, canından belə
keçməyə hazır oldu-ğunu bildirmişdir.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Prezi-denti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
Tural Rəhimov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad
olunmasına görə” və “Qubadlının azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.
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mrah Şahid oğlu Əkbərov 21 fevral 1998-ci ildə Lerik
rayonunun Livədirqə kəndində anadan olub. 2004-cü ildə
Livədirqə kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə gedir. 2005-ci ildə
təhsilini Xəzər rayonunda yerlə-şən 322 saylı tam orta
məktəbdə davam etdirir. 2013-cü ildə həmin məktəbi bitirib Cəmşid
Naxçıvanski adına hərbi litseyə qəbul olunur. 2016-cı ildə litseyi bitirib
Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbinə daxil olur. 2020-ci ildə hərbi
məktəbi qoşun kəşfiyyatı ixtisası üzrə bitirir. Leytenant rütbəsi alaraq
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə təməl komando kursunu keçmək üçün
ezam olunur. Kursu bitirdikdən sonra 052 saylı hərbi hissədə baş
kəşfiyyatçı kimi xidmətə baş-layır.
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Əmrah Əkbərov 2018-ci ildə nümunəvi xidmətlərinə görə
“Azərbaycan Ordusunun 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif
edilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Əmrah da
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin tərkibində döyüşlərə qatılır. Kəlbəcər,
Füzuli və Cəbrayıl rayonları-nın işğaldan azad olunması
əməliyyatlarında xüsusi igidliklər göstərir.
Əmrah Əkbərov 12 oktyabr 2020-ci ildə Hadrut uğrun-da gedən
döyüşlər zamanı döyüş yoldaşları ilə mühasi-rəyə düşür. Onlar sona
qədər döyüşür. Sursatları bitdik-dən sonra Əmrah dəstəni xilas
edmək üçün düşmən sən-gərinə atılaraq üzərindəki qumbaranı
partladır. Çox sayda düşmən qüvvələrini məhv etməklə yanaşı dəstəni
də xilas edir. Özü isə qəhrəmancasına şəhid olur. Əmrahın arzu-su
vətən uğrunda şəhid olmaq idi. Bir dəfə dayısı ona; - “Səni general
görmək istəyirəm” - dedikdə, cavabı belə olur: – “Dayı, mən generaldan
da böyük zirvəyə qalxa-cam. O zirvənin adı “Şəhidlikdlik zirvəsi”dir!” ...Və
o bu arzusuna çataraq ən yüksək zirvəyə ucaldı...
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğ-runda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qar-şısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə bor-cunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
Əmrah Əkbərov ölü-mündən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Hərbi
xidmətlərə görə” medalları ilə təltif edil-mişdir.
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urtuz Çingiz oğlu Abbasov 02 noyabr 1998-ci ildə Lerik
rayonunun Sori kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Binəqədi
rayonunda yerləşən 313 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə getmiş,
2016-cı ildə həmin mək-təbin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Çingiz elə həmin ildə də Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd
Xidməti Akademiyasına qəbul olunur. 2016-cı ildə Akademiyanı
bitirərək leytenant rütbəsi alır.
Akademiyanı bitirdikdən sonra təyinatla ordumu-zun Yevlax
rayonunda yerləşən Dövlət Sərhəd Xidmətinə göndərilir. Burada
leytenant rütbəsi ilə DSX-nin çevik bölüyündə tağım komandiri kimi
xidmətə başlayır.
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Xidməti illərində tabeliyində olan şəxsi heyyətin for-malaşmasında,
bilik və bacarıqlarının artırılmasında yüksək səylə işləyir, peşəkar zabit
kimi vətən qarşısın-dakı borcunu şərəflə yerinə yetirməyə çalışır.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayır.
Murtuz Abbasov da rəhbərlik etdiyi tağımla döyüşlərə qatılır. Füzuli və
Cəbrayıl rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaətlər göstərir.
Son döyüş yeri Zəngilan rayonu olur.
Murtuz Abbasov 28 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan ra-yonunun
Mincivan qəsəbəsinin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə
düşmənin xeyli canlı qüvvəsini və hər-bi texnikasını sıradan çıxarır,
özü isə düşmən güllə-sindən ağır yaralar alaraq qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi
Lerik rayonuna gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Murtuz Çingiz oğlu Abbasov ölümündən sonra
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni və “Vətən uğ-runda”,
“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilir.
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əlal Ağaverdi oğlu Ağayev 04 dekabr 1984-cü ildə Lerik
rayonunun Kornədi kəndində anadan olub. Şəhid Əbülfət
Musayev adına Vizəzəmin kənd orta məktəbini bitirdikdən
sonra ordu sıralarına yola salınır.
Naxçıvan MR-da xidmət edən Cəlal tərxis olunduqdan sonra
hərbiyə olan marağı onun yenidən ordu sıralarına qayıtmağına səbəb
olur. Beləliklə o, tank birləşmələri ixtisası üzrə hərbi məktəbi bitirib gizir
rütbəsi alaraq yenidən ordu sralarına qəbul edilir və təyinatla Goranboyun Qızılhacılı kəndində yerləşən hərbi hissəyə göndərilir. Sonra isə
xidmətini Tərtərdə davam etdirir.
2016-cı ildə başlanan “Aprel döyüşləri”ndə xüsusi fəallıq
göstərdiyinə görə rəhbərlik tərəfindən təltif edilir. Xidmətləri "Qüsursuz
xidmətə görə" 3-cü dərəcəli medalı, "Azərbaycan Silahlı
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Qüvvələrinin 90 illiyi" yubiley medalı, "Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin 95 illiyi" yubi-ley medalı, "Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi" yubiley medalı ilə qiymətləndirilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yır. Cəlal
Ağayevin rəhbərlik etdiyi tank dəstəsi döyüşün ən qaynar
nöqtələrinə gondərilir və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək
düşməni geri çəkilməyə məcbur edir.
Sentyabrın 29-u səhər saatlarında onun bu şücaəti yüksək
qiymətləndirilərək mükafata layiq görülür. Elə həmin gün axşam
saatlarında Cəlalın dəstəsi Ağdərə-dəki düşmən mövqelərinə qarşı
hücuma başlayır. Suqo-vuşanın azadlığı uğrunda qızğın döyüşlər
gedir. Cəlal Ağayev müqaviməti qırıb düşmən postuna daxil olur.
Onun tankı vurulsa da silahı yerə qoymur. Üzərindəki avtomat
silahıyla döyüşü davam etdirir. 2 saat çəkən döyüşdə düşmənin xeyli
canlı qüvvəsini məhv edir və özü də bu döyüşdə qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi
Lerik rayonunun Kornədi kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa
tapşırılır. Cəlalın ən böyük arzusu Xankəndində Azərbacan bayrağını
sancmaq olmuşdur.
Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Cəlal Ağa-yev
ölümündən sonra "Vətən uğrunda", “İgidliyə görə” və “Suqovuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunub.
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arzan Qəhrəman oğlu Həşimov 13 aprel 1989-cu ildə Lerik
rayonun Bibiyoni kəndində anadan olub. 1995-ci ildə Şəhid
Mikayıl Qasımov adına Bibiyoni kənd natamam orta məktəbinin 1ci sinfinə getmiş, 2004-cü ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirib
təhsilinin qalan hissəsini Hamarmeşə kənd tam orta məktəbində davam
etdirərək başa vurur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Hərbi Komissarlığı tərəfindən
ordu sıralarına göndərilir. Ordudan tərxis olun-duqdan sonra hərbiyə
olan marağı onun yenidən ordu sıralarına qayıtmağına səbəb olur.
Beləliklə o, 6 aylıq hərbi kursa daxil olur. Milli Qəhrəman Mübariz
İbra-himovla kurs yoldaşı olan Tarzan kursu bitirib gizir rüt-bəsi
alaraq yenidən ordu sralarına qəbul edilir və Gən-cədə yerləşən hərbi
hissədə xidmətə başlayır.
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Daha sonra xidmətini Xüsüsi Təyinatlı Qüvvələrdə rabitəçikəşviyyatçı vəzifəsində davam etdirir. 2016-cı ildə “Aprel
döyüşləri”ndə iştirak edir və yaralanır. Sa-ğaldıqdan sonra yenidən
hərbi hissəyə qayıdaraq xid-mətini davam etdirir. Xidmətləri
"Qüsursuz xidmətə görə" 3-cü dərəcəli medalı, "Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin 95 illiyi" yubiley medalı, "Azərbaycan Ordusunun 100
illiyi" yubiley medalı ilə qiymətləndirilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yır. Tarzan
bu döyüşlərdə ön xəttdə olur. Döyüşlərin 4-cü günü yaralanır və hərbi
hospitala göndərilir. Yarası tam sağalmamış yenidən döyüş meydanına
qayıdır.
Tarzən Həşimov 20 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Onun nəşi doğulduğu
Bibiyoni kəndinə gətirilərək ehti-ramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğ-runda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qar-şısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə bor-cunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
Həşimov Tərzan ölümündən sonra “Cəsur döyüşçü”, “Vətən
uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
olunur.
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sgəndər Vüqar oğlu Dövlətli 24 sentyabr 1992-ci ildə Lerik
rayonunun Soru kəndində anadan olub. Sonradan ailəsi ilə Xırdalan
şəhərinə köçərək burda yaşamağa başlayırlar.
İsgəndər 1999-cu ildə Xırdalan şəhər 5 saylı orta mək-təbin 1-ci
sinfinə gedir. 2007-ci ildə Binəqədi rayonunun Su-lutəpə qəsəbəsinə
köçüb təhsilini 313 saylı orta məktəbdə davam etdirir. Doqquzuncu sinfi
bitirib 2009-cu ildə Rabitə və Nəqliyyat Kollecinə daxil olur. Kollecdə
təhsilini başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu
sıralarına yola salınır. Hərbi xidməti başa çatdıqdan sonra bir müddət
ayrı-ayrı işlərdə çalışır. 2016-cı ildə hərbi kurs keçib gizir rütbəsində
yenidən ordu sıralarında xidmətə başlayır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Arərbaycan ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayanda İsgəndər Dövlətli də qızğın
döyüş nöqtələrinə göndərilir. O, bir sıra ərazilərin azad olunması
uğrunda gedən dö-yüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərir.
İsgəndər Dövlətli 30 oktyabr 2020-ci ildə Xocavəndin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlər zamanı qəhrəmanca-sına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi yaşadığı
Sulutəpə qəsəbəsində ehtiramla torpağa tapşırılır. Şəhadətindən 33
gün sonra atası Vü-qar Dövlətli oğlunun yoxluğuna dözə bilməyib
əbədiyyətə qovuşur. İsgəndər Dövlətlinin əmisi Aqşin Dövlətli də
1992-ci ildə Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşmüş və şə-hid
olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Pre-zidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
İskəndər Dövlətli ölümündən sonra "Vətən uğrunda”, “Xocavən-din
azad olunmasına görə”, “Cəbrayılın azad olunma-sına görə” və
“Füzulinin azad olunmasına görə” me-dalları ilə təltif edilmişdir.
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C

ahid Şaiq oğlu Qəniyev 18 fevral 1994-cü ildə Lerik rayonunun
Sors kəndində anadan olub. Sonradan ailəsi Biləsuvar rayonunun
Çaylı kəndinə köçərək burda yaşamağa başlayırlar. Cahid 2001-ci
ildə Biləsuvar rayonu Ə.Hüseynov adına Çaylı kənd tam orta
məktəbinin 1-ci sinfinə gedir.
2011-ci ildə orta məktəbi bitirib Biləsuvar Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına yola salınır.
Hərbi xidməti başa çatdıqdan sonra o, xidmətini MAXE kimi davam
etdirir. 2016-cı ildə hərbi kursu bitirib gizir rütbəsi alır.
2016-cı ildə “Aprel döyüşləri”ndə onun rəhbərlik etdiyi tak bölüyü
xüsusi fəallıq göstərərək düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və hərbi
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texnikasını sıradan çıxarır və bu döyüşlərdəki rəşadətinə görə rəhbərlik
tərəfindən “Fəxri fərman”la təltif edilir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Arərbaycan ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayanda Cahid Qəniyevin rəhbərlik
etdiyi tank bölüyü qızğın döyüş nöqtələrinə göndərilir. O, bir sıra
yüksəkliklərin azad olunmasında xüsusi şücaətlər göstərir və düşməni
ağır itkilərlə geri çəkilməyə məcbur edir.
Cahid Qəniyev 12 oktyabr 2020-ci ildə Talış kəndi və Suqovuşanın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi
Biləsuvar rayonuna gətirilərək ehtiramla torpa-ğa tapşırılır.
“Biz kəfənsiz dəfn edilən insanlarıq. Mənim də kəfə-nim
olmayacaq. Təki Vətən sağ olsun!” sözləri Cahid Qəniyevin son statusu
olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğ-runda
döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş
tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi
üçün Azərbaycan Pre-zidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən
Cahid Qəni-yev ölümündən sonra “Vətən uğrunda” və "Suqovuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edil-mişdir.
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V

asif Gülhəsən oğlu Mehbalıyev 24 mart 1994-cü ildə Neftçala
rayonunun Aşağı Surra kəndində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Livədirqə kəndindəndir. Vasif 2000-ci ildə Eldar
Rəhmanov adına Aşağı Surra kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə
gedir, 2011-ci ildə Aşağ Surra kənd tam orta məktəbinin 10-cu sinfini
bitirir. 2012-ci ilin aprel ayında hərbi xidmətə çağırılır. Şəmkir
rayonundakı Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmətini başa vurub 2013-cü
ilin oktyabr ayında tərxis olunur.
Vasif Mehbalıyev 18 yanyar 2016-cı ildə tank bir-ləşmələri ixtisası
üzrə hərbi kursa qəbul olunur. 05 aprel 2016-cı ildə həmin kursu bitirib
gizir rütbəsi alaraq yenidən ordu sralarına qəbul edilir və təyinatla
Bakı şəhərində yerləşən “N” saylı hərbi hissədə tank komandiri
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vəzifə-sində xidmətə başlayır. Burada bir il xidmət edir. 31 dekabr
2017-ci ildən 052 saylı Hərbi Hissənin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrində
xidmətini davam etdirir.
28 dekabr 2018-ci ildə qüsursuz xidmətinə görə rəh-bərlik
tərəfindən “Fəxri fərman”la, 26 iyun 2018-ci ildə isə “Azərbaycan
Ordusunun 100 illik medalı” ilə təltif edilir.
Daha sonra xidmətini Cəlilabad Rayonundakı Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrində davam etdirən Vasif Mehbalıyev 27 sentyabr 2020-ci ildə
2-ci Qarabağ savaşı başlayanda cəbhə bölgəsinə gondərilir. Döyüşlərin ilk
günlərində rəhbərlik etdiyi tank bölmələri ilə düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirərək düşməni geri çəkilməyə məcbur edir.
Vasif Mehbalıyev 16 0ktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayo-nunun
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini
məhv edir və özü də bu döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi
Nefçala rayonuna gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Vasif Mehbalıyev ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni və “Vətən uğrunda” medalı ilə təltif edilmişdir.
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S

aleh Nəriman oğlu Məcidzadə 16 iyul 1994-cü ildə Biləsuvar
rayonunun Nəsimi kəndində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Orand kəndindəndir. Ailəsi 1991-ci ildə Biləsuvara
köçərək Nəsimi kəndində məskunlaşmışdır.
Saleh 2000-2011-ci illərdə Nəsimi kənd Rafiq Rzayev adına orta
məktəbdə orta təhsil alır. 2015-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə
çağırılaraq Qusar rayonunda yerləşən hərbi hissəyə göndərilir.
Burada kəşfiyyat bölüyündə xid-mət edir. 2016-cı il “Aprel
döyüşləri”ndə və Tovuzda düşmən diversiya qrupunun məhv
edilməsində xüsusi məharət göstərərək komandanlıq tərəfindən
təltif edilir.
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2017-ci ildən Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə gizir kimi hərbi
xidmətini davam etdirir. Türkiyə, Rusiya, Gür-cüstan və Pakistanda
hərbi təlimlərdə iştirak etmişdi. General Hikmət Mirzəyev keçirdiyi
uğurlu əməliyyatlara görə Salehi dəfələrlə mükafatlandırır.
27 sentyabr 2020-ci ildə Vətən Müharibəsi başlayan gündən
daim cəbhənin ən qaynar nöqtələrində olur. Xeyli düşmən qüvvəsini
məhv edir, 5-dən çox düşmən texnikasını sıradan çıxarır.
Murovdağdakı strateji əhə-miyyətli yüksəkliklərin götürülməsi
əməliyyatlarında rəh-bərlik etdiyi qrup yüksək nəticələr əldə edir.
Saleh Məcidzadə 10 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl rayonunun
Daş Veysəlli kəndinin düşməndən azad olunması əməliyyatları
zamanı qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhid olur.
Şəhidin Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi 12 oktyabr
2020-ci ildə doğulduğu Nəsimi kəndinə gəti-rilərək torpağa
tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Saleh Məcidzadə ölümündən sonra “Azərbaycan bayrağı” ordeni, “Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına
görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Kəlbəcərin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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R

uslan Sakit oğlu İbadlı 19 fevral 1995-ci ildə Bilə-suvar
rayonunun Nəsimi kəndində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Sors kəndindəndir. 2001-ci ildə Nəsimi kənd orta
məktəbinin birinci sinfinə getmiş, 2012-ci ildə həmin
məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Biləsuvar Rayon Hər-bi
Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırı-laraq Milli ordu
sıralarına yola salınmışdır. Hərbi xid-məti başa çatdıqdan sonra
ordudan tərxis edilmiş, lakin bir ay sonra müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət etmək üçün yenidən ordu sıralarına qayıtmışdır.
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“Aprel döyüşləri” zamanı Ruslan İbadlı ön cəbhədə xidmət
etmiş, bu döyüşlərdə fərqləndiyinə görə mükafat-landırılmış və ona
gizir rütbəsi verilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarızəyə başlayanda Ruslan qaynar döyüş
bölgələrində düşmənə qarşı rəşa-dətlə döyüşərək düşmənin xeyli
canlı qüvvəsini məhv edərək sıradan çıxarmışdır.
Ruslan İbadlı 01 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl rayonu
istiqamətində gedən döyüşlərdə vuruşmuş və düşmən hücumunun
qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi doğulduğu
Nəsimikəndə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Ruslan İbadlı ölümündən sonra “Cəsur döyüşçü”,
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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B

abək Süleyman oğlu Mahmudov 27 noyabr 1995-ci ildə Biləsuvar
rayonunda anadan olub. Əsli Lerikin Lələhiran kəndindəndir. 30cu illərdə Zuvanddan köçən ailənin Leriklə əlaqəsi kəsilməmiş,
əlaqələr daim davam etmiş və etməkdədir. Atası Süleyman 1-ci
Qarabağ müharibəsi veteranıdır.
Babək 2011-ci ildə Biləsuvar şəhər 1 sayılı tam orta məktəbin 9-cu
sinfini başa vurub, Sumqayıt Texniki Kol-lecinə daxil olur. Təhsilini başa
vurub hərbi xidmətə yola salınır. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə xidmət
edir. Xidmət müddəti bitdikdən sonra gizirlik kursuna daxil olur. Kursu
bitirib XTQ-də xidmətini davam etdirməyə başlayır.
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Xidmətdə fərqləndiyinə görə I, II, III dərəcəli “Qüsursuz xidmətə
görə” medalları, III dərəcəli “Hərbi xidmətdə fərq-ləməyə görə” medalı
və Silahlı Qüvvələrin yubiley medalları ilə təltif edilir.
Hərbi təlimlər zaman göstərdiyi yüksək döyüş bacarığı ilə
komandirlərinin diqqətini çəkir, Naxçıvanda Türkiyə ilə Azərbaycan
ordusunun keçirdiyi birgə təlimlərdə snayper atıcılığı üzrə birinci yeri
qazanır.
2-ci Qarabağ savaşı başlayanda Naxçıvanda xidmət edən Babək öz
istəyi ilə Cəbrayıla yollanır. Onun döyüş yolu Şuşaya qədər uzanır.
Cəbrayıl, Zəngilan və Qubad-lının azad olunmasında misilsiz
qəhrəmanlıqlar göstərir. Cəsur döyüşçü çətin döyüş əməliyyatlarının
iştirakçısı olmaqla, 89 düşmən əsgərini “İstiqlal” silahı ilə məhv
etmişdir.
Babək Mahmudov 01 noyabr 2020-ci ildə Şuşanın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. “...Söz ver ki, şəhid olsam,
ağlamayacaqsan...”. Axırıncı dəfə atası ilə danışanda ondan son istəyi bu
olur Babəkin...
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Babək Mahmudov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Füzu-linin azad
olunmasına görə” və “Şuşanın azad olun-masına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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V

idadi Cəbrayıl oğlu Cabbarov 28 mart 1997-ci ildə Lerik
rayonunun Piran kəndində anadan ol-ub. 2003-cü ildə Piran
kənd orta məktəbinin birinci sinifinə gedib, 2014-cü ildə
həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirir.
2015-ci ilin aprel ayında Lerik Rayon Hərbi Komis-sarlığı
tərəfindən hərbi xidmətə yola salınır. Xidmətinin ilk aylarını
Gəncədəki "N" saylı hərbi hissədə keçir. Son-ra Tovuz rayonuna
göndərilərək "N" saylı hərbi hissədə xidmətini davam etdirir. 2016-cı
ildə xidmətini başa vurub ordudan tərxis edilir.
Vidadinin hərbiyə olan marağı onun yenidən ordu-ya
qayıtmağına səbəb olur. Beləliklə o, 2017-ci ilin son-larında
müsabiqədən keçib 2018-ci ildən MAXE kimi Goranda xidmətə
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başlayır. 2020-ci ildə gizirlik kursunu bitirib gizir rütbəsi alır və
Ağcəbədidə xidmətini davam etdirir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Vidadi
cəbhə bölgəsində düşmənə qarşı müba-rizədə iştirak edir. O, Füzuli,
Cəbrayıl və Qubadlı rayon-larının işğaldan azad olunmasında misilsiz
şücaətlər göstərir.
Vidadi Cabbarov 20 oktyabr 2020-ci ildə Qubadlı rayonunun
Balasultanlı kəndi ətrafındakı döyüşlər za-manı mühasirəyə düşmüş
100-dən çox döyüş yoldaşını xilas etmək üçün digər döyüş
yoldaşlarıyla minalanmış ərazidən keçərkən minaya düşür və
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi doğulduğu
Piran kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Vidadi Cabbarov ölümündən sonra "Vətən uğrunda", “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və “Qu-badlının azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilir.
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lnur İmran oğlu Əsədullayev 13 iyun 1998-ci ildə Lerik şəhərində
anadan olub. 2005-ci ildə Milli Qəhrəman Valeh Müslümov adına
Lerik rayon 2 sayılı tam orta məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, 2016-cı
ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Orta məktəbdə oxuyarkən idmanala məşğul olan Elnur
rayonda və rayonlararası idman yarışlarında iştirak etmiş və yüksək
nəticələr göstərmişdir.
31 dekabr 2011-ci ildə “Həmrəylik günü”nə həsr olunmuş
sərbəst güləş üzrə yarışmada rayon birinciliyini qazanmış və təltif
edilmişdir.
12 noyabr 2012-ci ildə “Konstitusiya günü”nə həsr olunmuş sərbəst
güləş üzrə yarışmada da 1-ci yeri tuta-raq mükafat almışdır.

E
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Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilir. 2016-cı ilin iyul ayında Qazax rayonunda yerləşən hərbi
hissədə xidmətə başla-yır, 2018-ci ildə xidmətini başa vurub ordudan
tərxis olunur.
15 iyun 2018-ci ildə öz istəyinə uyğun olaraq müd-dətdən artıq
xidmət etmək üçün orduya qayıdır və Bey-ləqan rayonunda yerləşən
181 nömrəli ordu korpusunda xidmətə başlayır. Xidmətdə
fərqləndiyinə görə qısa vaxt ərzində gizir rütbəsi alır və tank
komandiri vəzifəsinə təyin edilir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Elnur
Əsədullayevin rəhbərlik etdiyi tank dəstəsi döyüşün ən qaynar
nöqtələrinə gondərilir və düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Ürəyi
vətən sevgisiylə alışıb yanan qəhrəman vətən oğlu 30 oktyabr 2020-ci
ildə Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrə-mancasına
şəhid olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Elnur Əsədullayev ölümündən sonra “İgidliyə
görə”, "Vətən uğrunda", “Füzulinin azad olunmasına görə” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medal-ları ilə təltif edilir.
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ərkəz Vidadi oğlu Teyyubov 01 fevral 1996-cı ildə Lerik rayonunun
Züvüç kəndində anadan olub. 2003-cü ildə Şəhid Bünyadəli
Pələngov adına Züvüç kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib,
2014-cü ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilir. Hərbi xidmətini bölmələ-rimizin Murovdağ istiqamətində
yerləşən hərbi hissəsində başa vuran Çərkəz xitmətini başa vurub
ordudan tərxis olunduqdan sonra müxtəlif özəl sahələrdə çalışır. Lakin
hərbiyə olan marağı onun yenidən hərbiyə qayıtmağına səbəb olur.
Beləliklə o, 2018-ci ildə sənədlərini hərbiyə təqdim edir. Yenidən ordu
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sralarına qəbul edilib təyinatla 877 nömrəli hərbi hissəyə göndərilir.
Onun bilik və bacarığını görən rəhbərlik top komandiri kimi bir məsul
vəzifni ona həvalə edir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başlayır. Kiçik çavuş
Çərkəz Teyyubovun rəhbərlik etdiyi topçu dəs-təsi döyüşün ən qaynar
nöqtələrinə gondərilir və ilk 4 rayo-nun geri alınmasında xüsusi rəşadət
göstərirlər.
Çərkəz Teyyubov 24 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli şəhə-rində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi yaşadığı
Qaradağ rayonuna gətirilərək Şanqar qəsəbəsin-də yerləşən şəhidlər
xiyabanında ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Çərkəz Teyyubov “Vətən uğrunda” və
“Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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amiq Teymur oğlu Tağıyev 30 oktyabr 1998-ci ildə Lerik
rayonunun Kəlvəz kəndində anadan olub. 2004-cü ildə Şəhid
Fəxrəddin Şahbazov adına Kəlvəz kənd tam orta məktəbinin 1-ci
sinfinə gedir, 2015-ci ildə həmin məktəbinin 11-ci sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilir. 052 saylı hərbi hissədə xidmət edən Ramiq xidmətinin
bitməsinə 6 ay qalmış gizirlik kursuna yazılır. Kursu uğurla başa vurub
XTQ-nin Yaşmadakı hərbi hissəsində gizir rütbəsi ilə xidmətini da-vam
etdirir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda cəbhə
bölgəsinə gondərilir. Döyüşlərin ilk günlərin-dən Xüsusi Təyinatlı
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Qüvvələrin tərkibində döyüşlərdə iştirak edir. Döyüşlərdə düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirilərək geri çəkilməyə məcbur edilir.
Bu döyüşlərdə xüsusi şücaətlər göstərən Ramiq düşmən gülləsinə
tuş gələrək yaralanır. O, xəstəxanaya yazılsa da, 3 gündən artıq burada
qalmır. Yarası tam sağalmamış yeni-dən döyüşə yollanır.
Ramiq Tağıyev 08 noyabr 2020-ci ildə Şuşa şəhərinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir və
özü də qəhrəmancasına şəhid olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Ramiq Tağıyev ölümündən sonra "Vətən uğrunda", “İgidliyə görə”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə” “Şuşanın
azad olunmasına görə” “Füzulinin azad olunmasına görə”
“Xocavəndin azad olunma-sına görə” medalları ilə təltif edilir.
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lqaş Barat oğlu Əliyev 12 fevral 1999-cu ildə Lerik rayonunun
Brkandül kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Şəhid Zahid Həsənov
adına Brkandül kənd əsas məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 9-cu
sinfi bitirdikdən sonra təhsilinin qalan hissəsini Şəhid Ənvər
Nəciyev adına Vistən kənd orta məktəbində başa vurmuşdur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilir. 2018-ci ilin oktyabr ayında xidmətini başa vurub ordudan
tərxis olunur.
Elqaş Əliyev 2020-ci ildə öz istəyinə uyğun olaraq orduda xidmət
etmək üçün gizirlik kursuna yazılır. Kursu bitirdikdən sonra kiçik gizir
rütbəsi alır və Milli ordu sıra-larında xidmətə başlayır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Elqaş
Əliyev də döyüşün ən qaynar nöqtələrinə gondərilir və düşmənə qarşı
döyüşlərdə iştirak edərək qəhrəmanlıqlar göstərir. Döyüşlərin birində
ürəyi vətən sevgisiylə alışıb-yanan qəhrəman vətən oğlu düşmənin
mühasirəsinə düşmüş 14 əsgəri ölümdən xilas edərək xeyli sayda erməni
əsgərini məhv edir. Döyüş yoldaşları onu müstəsna dərəcədə cəsur
bir döyüşçü olduğunu, düşmə-nə qarşı sonsuz nifrət bəslədiyini
qeyd etmişlər.
Elqaş Əliyev 03 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu-nun Qırmızı
Bazar qəsəbəsi ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin Azərbaycan bayrağına bürünmüş cənazəsi 05 noyabrda
Lerik rayonuna Brkandül kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, vəzifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Elqaş Əliyev “Vətən uğrunda” və “Xocavəndin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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əbriz Məhərrəməli oğlu Talıbov 11 iyun 1994-cü ildə Lerik

T

rayonunun Ləkər kəndində anadan olub. 2001-ci ildə Ləkər kənd
natamam orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 2009-cu ildə həmin
məktəbin 8-ci sinfini bitirir. 2011-ci ildə təhsilinin qalan hissəsini qonşu
kənd məktəblərinin birində başa vurur.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2012-ci ilin iyun ayında Lerik Rayon
Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu
sıralarına göndərilir. Dövlət Sərhədd Xidmətində xidmət edən Təbriz
2014-cü ilin yanvar ayında xidmətini başa vurub ordu sıralarından tərxis
olunur.
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Hərbiyə olan marağı 2015-ci ildə onun yenidən ordu sıralarına
qayıtmasına səbəb olur və MAXE kimi yenidən Dövlət Sərhədd
Xidmətində xidmətə başlayır.
2016-cı ildə “Aprel döyüşləri” ndə iştirak edir və qəhrə-manlıq
göstərir. Onun qəhrəmanlığı komandanlıq tərəfin-dən qiymətləndirilərək
mükafata layiq görülür və ona kiçik gizir rütbəsi verilir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır.
Bu mübarizədə yurdumuzun digər qəhrəman övladları kimi Təbriz
də savaş meydanında düşmənə qarşı mərdliklə döyüşür. O, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə şücaətlər
göstərir.
Təbriz Talıbov 23 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, və-zifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsasən Təbriz Talıbov ölümündən sonra 3-cü dərəcəli
"Vətənə xidmətə görə" ordeni, “Vətən uğrunda” və “Zəngilanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir
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amerlan Xankişi oğlu Süleymanov 01 mart 1992-ci ildə Lerik
rayonunun Tikəband kəndində anadan olub. 1999-cu ildə
Tikəband kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 2010-cu ildə
həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilir. Xidmətini Heydər Əliyev adına Hərbi Litseydə başa vuraraq
ordudan tərxis edilmişdir.
Hərbiyə olan marağı onun yenidən orduya qayıtma-ğına səbəb
olmuş və Tamerlan 2016-cı ildə müddətdən artıq hərbi xidmət etmək
üçün müraciət etmişdir. Onun müraciəti qəbul edilərək ordu sıralarına
345

qəbul edilmiş və o MAXE kimi Beyləqan rayonunda yerləşən “N” sayılı
hərbi hissədə xidmətə başlamışdır.
Xidməti dövründə nizam-intizamına görə fərqlənmiş, rəhbərlik
tərəfindən dəfələrlə fəxri fərman və diplomlarla laiq görülmüşdür. Belə
ki, 09 noyabr 2018-ci ildə “Bayraq gü-nü”, 15 iyun 2018-ci ildə “Milli
qurtuluş günü” münasibəti ilə “Fəxri fərman”la təltif edilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayır.
Döyüşlərdə iştirak edən və böyük şücaətlər göstərən Tamerlan
Süleymanov 05 oktyabr 2020-ci ildə döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olur.
Onun üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi ailəsinin
yaşadığı Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsində tor-pağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş
əməliyyatlarının rəhbəri olan, düşmənin canlı qüvvəsinin məhv
edilməsində rəşadət göstərən, və-zifə borcunu ləqayətlə və vicdanla
yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
sərəncamına əsa-sən Tamerlan Süleymanov ölümündən sonra “Vətən
uğ-runda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”, və “Füzu-linin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edil-mişdir.
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E

lvin Ramiz oğlu Səfərov 10 dekabr 1989-cu ildə Lerik
rayonunun Soru kəndində anadan olub. 1996-cı ildə Soru kənd
orta məktəbinin birinci sin-finə gedir. 2007-ci ildə həmin
məktəbin 11-ci sinfini biti-rir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən ordu sıralarına göndərilir. Elvin qatıldığı hərbi yarışlar
zamanı MDB ölkələri üzrə snayperçi kimi birinci yeri tutmuşdur.
2016-cı il “Aprel döyüşləri”nin də iştirakçısı olmuş-dur. 2018-ci
ildə “Azərbaycan ordusunun 100 illiyi” medalı ilə təltif edilmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı baş-layanda
Azərbaycan Ordusunun Hərbi Dəniz Qüvvələ-rinin miçmanı olan
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Elvin Səfərov Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
torpaqlarımızın azad edilməsi uğ-rundakı döyüşlərdə iştirak edir.
Elvin Səfərov Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bər-pa
edilməsi, işğal olunmuş ərazilərin azad olunması, düşmənin məhv
edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını yerinə yetirilməsi
zaman xüsusi qəhrəmanlıq nümunəsi göstərir. Həmçinin hərbi
qulluq vəzifəsini yeri-nə yetirən zamanı igidliyin və mərdlik nümayiş
etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmiş, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv etmişdir.
Elvin Səfərov 01 noyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu-nun azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanca-sına şəhid olmuşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Elvin Səfərov ölümündən sonra
"Qarabağ" ordeni, “Qüsursuz xidmətə görə” 3-cü dərəcəli medalla,
"Vətən uğrunda", “Cəbrayılın azad edilməsinə görə”, “Füzulinin azad
edilməsinə görə”, Xocavəndin azad olunmasına görə” və “Qubadlının
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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li Rahin oğlu Seyidov 11 iyul.1999-cu ildə Bakı şəhərində
anadan olub. Əslən Lerik rayonunun Soru kəndindəndir.
2006-cı ildə 1-ci sinifə Rixar-da Zorge adına 90 saylı orta
məktəbə gedib. Əli uşaq-lıqdan king boks və ağır atletika
üzrə yarışlarda bi-rincilik də qazanıb. 15 qızıl, 6 gümüş, 3 bürünc
medalın sahibi olub. 2017-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra
Aviasiya Akademiyasına imtahan verib. Lakin cəmi 2 balla kəsilib.
2018-ci ildə hərbi xidmətə yola düşüb. Goranboyda-Ballı qayada
və Ağdamda xidmət edib. Silahı tez söküb yığmaq üzrə (4 saniyə
ərzində) təşəkkürnamə və bayraq-la təltif olunub. Hərbidəki
fərqliliyinə görə “Yırtıcı” və Seyyid ləqəbi ilə çağırılan
qəhrəmanımız 2019-cu ildə hərbi xidmətini bitirib gəlsə də, yenidən
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hərbi hissəyə qayıdıb və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Qol güləşində, qaçışda, sərrast nişanla atəşdə və cəmi 4
saniyəyə silahı söküb yığmaq üzrə rekordçu olub. Əlini hamıya
nümunə çəkiblər.
27 sentyabr 2020-ci ildən Vətən uğrunda gedən dö-yüşlərdə 21
erməni postunu, əlbəyaxa döyüşdə isə 7 er-məni əsgərini məhv
edir. Döyüşlərdə yaralansa belə yenə də qabağa gedərək hər kəsə
səslənirmiş ki, “sonunacan kişi kimi vuruşun!”.
Əli Seyidov 04 oktyabr 2020 tarixində Tərtər-Suqo-vuşan
döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid olur.
Əli - “şəhidlik gözəl, mərd, qeyrətli zirvədir. Ən gözəli də
Mübariz İbrahimov kimi Mübariz şəhid olan yerdə şəhid olmaqdı”.
Arzusuna çatan şəhidimiz məhz Mübariz kimi Mü-bariz şəhid
olan yerdə şəhid olur. Son nəfəsində döyüş-çü yoldaşlarına gülərək
“nolub qan görmüsüz, hər şey yaxşıdı” -deyib. Hətta tabutunu
açanda belə üzündə gülüşü varmış.
Onun üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi Bakıda
Bülbülə şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.
Əli Seyidov ölümündən sonra “Vətən uğrunda”, “Su-qovuşanın
azadlığı uğrunda”, “Ağdamın azad olun-masına görə”, “Cəsur
döyüşçü” və “Vətən müharibəsi iştirakçısı” medalları ilə təltif
edilmişdir.

350

N

atiq Balamirzə oğlu Mirhüseynov 25 avqust 1997-ci ildə Lerik
rayonunun Orand kəndində anadan olub. 2003-cü ildə Orand
kənd tam orta məktəbin 1-ci sinfinə gedir, 2014-cü ildə
həmin məktəbin 11-ci sinfini başa vurur.
2015-ci idə Lerik rayon Hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılır və Bakı şəhəri Hərbi Hava Qüvvələrinə yola
salınır. 2017-ci ildə xidmətini başa vu-raraq ehtiyata buraxılır. 2018ci ildə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin “Gizir hazırlıq
kursu”nu biti-rib Lənkəran şəhərində Post Patrul komandiri kimi
xid-mətə başlayır.
27 sentyabr 2020-ci ildə başlanan II Qarabağ mü-haribəsində
iştirak etmək üçün gizir Natiq Mirhüseynov 20 sentyabr tarixində
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özünün 25 nəfərdən ibarət tağımı ilə birgə döyüş bölgəsinə yola
salınır. Müharibənin ilk günündən Hadrut, Cəbrayıl və Daşaltı
istiqamətində ge-dən ağır döyüşlərdə iştirak edir və böyük şücaətlər
gös-tərir. Dekabr ayının 25-də saat 16:30 radələrində növbəni təhvil
vermək üçün Cəbrayıldan Daşaltıya gedən zaman minaya düşür və
ağır yaralanır. Natiq Füzuli Hospita-lına gətirilir və orada əməliyyat
olunur. Səhəri gün Silah-lı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalına
gətirilir. Vəziyyəti ağır olduğundan 37 gün komada yatır. 30 yanvar
2021-ci ildə Natiq Mirhüseynov şəhadətə qovuşur. Şəhidin nə-şi
doğulduğu Lerik rayonunun Orand kəndinə gətirilir və kənd
qəbiristanlığında torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Natiq Mirhüseynov “Azərbaycan
bayrağı” ordeni, “İgidliyə görə”, “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın və
Xocavəndin azad olunması-na görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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əşad İlham oğlu Mikayılzadə 30 Sentyabr 1995-ci ildə Bakı
şəhərində anadan olub. Əslən Lerik ra-yonunun Camaşair
kəndindəndir. 2002-ci ildə Ba-kı şəhərində 240 saylı orta
məktəbin 1-ci sinfinə gedir. Daha sonra təhsilini 311 nömrəli
məktəbdə davam etdi-rir. 2013-cü ildə orta təhsilini başa vuran
Rəşad elə hə-min ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinə qəbul olnur.
2015-ci ildə keçirilən ilk Avropa Oyunlarında könül-lü olaraq
iştirak edir və təşəkkürnamə alır. Universiteti bitirdikdən sonra
2019-cu ildə hərbi xidmətə yola salınır. O, Qazax rayonunun “N”
saylı hərbi hissəsində Silahlı Qüvvələrin Quru Qoşunları tərkibində
xidmətə başlayır. 2020-ci ildə nümunəvi xidmətinə görə “Fəxri
fərman”la mükafatlandırılır.
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27 sentyabr 2020-ci ilədə 2-ci Qarabağ savaşı baş-lananda
döyüşün ən qaynar nöqtələrində fəal iştirak edir. Füzuli və
Xocavənd rayonları düşməmdən azad edildikdən sonra döyüş
yoldaşları ilə birgə Şuşaya gön-dərilir.
Rəşad Mikayılzadə 09 noyabr 2020-ci ildə Şuşa dö-yüşlərində
böyük şücaətlər göstərir. Yaralı komandirini xilas edərkən
qəhramancasına şəhid olur.
Şəhidin cənazəsi Bakıya gətirilərək Yasamal rayo-nundakı 3-cü
fəxri xiyabanda ehtiramla torpağa tapşı-rılır. Onu da qeyd edək ki,
Rəşad evin tək uşağı idi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Rəşad Mikayılzadə ölü-mündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Döyüşdə fərqlənməyə görə” və "Xocavəndin azad
olunmasına görə" medalları ilə təltif edilir.
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amir Əlizadə oğlu Hüseynov 15 noyabr 1994-cü ildə Lerik
rayonunun Vov kəndində anadan olub. 2001 ci ildə Rakif
Babayev adına Vov kənd 9 illik orta məktəbinin 1 ci sinifinə
qəbul olunub, 2010-cu ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini
bitirmişdir. Həmin ildən başlayaraq Samir İslam dinini öyrənməyə
başlayır, fərdi şəkildə dini dərslər alaraq Qurani-Kərimi mükəmməl
öy-rənir. İslam hökmlərini öyrənməklə yanaşı, Samir idman-la da
məşğul olur.
2013-cu ilin yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə çağrılır. Hərbi
xidmətini cəbhə bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdə başa vurub.
2014-cü ilin iyul ayında tərxis olunub doğma kəndinə qayıdır.
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Samir işləmək məqsədilə Rusiya Federasiyasına ge-dir və bir
neçə il burada çalışır. 2016-cı ildə vətənə qayı-dır və sənədlərini
hərbiyə təqdim edir. Müdafiə Nazirli-yinin Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin imtahanından yüksək göstərici ilə keçərək ora qəbul
olunur.
Xidməti müddətində fərqləndiyinə görə dəfələrlə fəxri
fərmanlar, tərifnamələr, təşəkkürlər alır.
27 sentyabr 2020-ci ilədə 2-ci Qarabağ savaşı baş-lananda
döyüşün ən qaynar nöqtələrində iştirak edir. Zəngilan, Cəbrayıl,
Füzuli, Qubadlı və Şuşanın alınma-sında böyük şücaətlər göstərir.
Samir Hüseynov Şuşaya ilk daxil olanların sırasın-da olmuşdur.
Atəşkəsə 13-14 saat qalmış qəhramanca-sına şəhid olur. Şəhidin
cənazəsi noyabrın 9-da Vov kən-dində ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilmə-sində xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən za-man göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Pre-zidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Samir Hü-seynov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, "Xocavəndin azad olunmasına görə" və "Şuşanın
azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilmişdir.
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D

avud Xeyrulla oğlu Şirvanov 01 aprel 1994-cü ildə Lerik
rayonunun Livədirqə kəndində anadan olub. 2000-ci ildə
Livədirqə kənd natamam orta məktə-binin 1-ci sinfinə gedir.
2009-cu ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirib orta təhsilini
Lerik Rayan tam orta internat məktəbində davam etdirərək 2011-ci ildə
başa vurur.
2012-ci ildə Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına göndərilir. Xidmətini Milli
ordunun Beyləqan Rayonunda yerləşən hərbi hissəsində başa vurub
2013-cü ildə ordudan tərxis edilir. 2020-ci ilin iyul ayında müddətdən
artıq hərbi xidmət üçün müraciət edir və ordu sıralarına qəbul edilir və
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Füzuli rayonuna göndərilir. Burada o, tankçı və sürücü mexanik kimi
xidmətini davam etdirir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayır.
Davud da yurdumuzun digər vətən-pərvər övladları kimi bu mübarizədə
tankçı kimi iştirak edir və düşmənin xeyli sayda döyüş texnikasını və canlı
qüvvə-sini sıradan çıxarır.
Davud Şirvanov 02 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayo-nunun azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman-casına şəhid olur. Onun üçrəngli
Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi oktyabr ayının 3-də Lerik
rayonuna gə-tirilərək doğulduğu kənddə ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Davud Şirvanov ölü-mündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad edilməsinə görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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C

avansir Namiq oğlu Həmidli 20 oktyabr 1997-ci ildə Lerik
rayonunun Çayrud kəndində anadan olub. 2015-ci ildə Çayrud
kənd tam orta məktə-bini bitirib Lənkaran Dövlət
Universitetinin "İqtisadiyyat və İdarəetmə" fakültəsinə daxil
olur. 2019-cu ildə univer-siteti əla qiymətlərlə bitirir.
Universiteti bitirdikdən sonra xidmətə çağırılaraq Milli ordu
sıralarına göndərilir. Hərbi xidməti zamanı “N” saylı Həmlə Əlahiddə
Əməliyyat Taborunun xüsusi təyinatlısı kimi təlimlərə qatılır.
Bacarıqlı əsgər kimi hərbi hissə rəhbərliyinin rəgbətini qazanır.
2020-ci ilin iyul hadisələri zamanı hərbi hissə komandanlığına ön
cəbhəyə göndə-rilməsi ucun raport ilə müraciət edir.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu düşmən taptağında
olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda müba-rizəyə başlayanda xitmət
etdiyi taborla birlikdə qaynar döyüş nöqtələrinə göndərilir. Tərtər,
Ağdərə istiqamət-ində, Talış və Suqovuşan yaşayış məntəqələrin, bir
sıra strateji yuksəkliklərin alınmasında yüksək fədakarlıq və şücaət
göstərərək onlarla düşmən əsgərini məhv edir.
Sonradan cəhbənin cənub istiqamətində Füzulinin bir sira
kəndlərinin və Cəbrayılın mərkəzi daxil olmaqla, bir sıra yaşayış
məntəqələrinin azad olunmasında müs-təsna şücaətlər göstərir.
Döyuşlər zamanı öz həyatını təhlükəyə ataraq neçə yaralı əsgər
yoldaşını döyüş nöq-təsindən çıxarır.
Cavanşir Həmidli 07 oktyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl rayonunun
Nuzgər kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhramancasına şəhid
olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Cavanşir Həmidli ölümün-dən sonra
“Vətən uğrunda” və “Füzulinin azad olunması-na görə” medalları ilə təltif
edilmişdir.
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F

irdovsi Balaxan oğlu Tahirov 18 fevral 1997-ci ildə Lerik
rayonun Dico kəndində anadan olub. 2003-cü ildə Dico kənd
ibtidai məktəbin 1-ci sin-ifinə daxil olur. 2008-ci ildən təhsilini
Şəhid Namiq Hacı-yev adına Tikəband kənd tam orta
məktəbində təhsilini davam etdirir.
Məktəbdə oxuyarkən bilik və bacarığı ilə bütün müəl-limlərin
sevimlisinə çevrilir. 2015-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini əla
qiymətlərlə bitirir. Elə həmin ildə də imta-han verib 520 balla
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Univer-sitetinə daxil olur.
Firdovsi kasıb ailədə böyüdüyünə görə valideynləri çətinə
düşməsin deyə oxumaqla yanaşı həm də gecə növbəsində çalışır və
öz ehtiyaclarını özü ödəyir. 2019-cu ildə universiteti yüksək
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nəticələrlə bitirir. Həmin ilin iyul ayında hərbi xitmətə göndərilir.
Gəncədə yerləşən hərbi hissədə xidmətə başlayır. Xidmət etdiyi
hərbi hissədə Xüsüsi Təyinatlı Qüvvələrə könüllü seçimin olduğunu
görən Firdovsi könüllü Xüsüsi Təyinatlı Qüvvələrdə xid-məti seçir
və Cəlilabad rayonuna göndərilərək həkim köməkçisi kimi burada
xidmətini davam etdirir.
Firdovsinin döyüş yolu 2020-ci il iyulun 12-də “To-vuz
döyüşləri”ndən başlayır. Ürəyi vətən sevgisiylə çır-pınan bu gənc
qəhrəmanın Tovuzdan başlanan döyüş yolu 27 sentyabrda başlanan
2-ci Qarabağ savaşında bitir. O, Murovdağ əməliyyatlarında xüsusi
qəhrəman-lıqlar göstərir.
Firdovsi Tahirov 2020-ci il sentyabrın 27-dən 28-nə keçən gecə
Murovdağ yüksəkliyi uğrundakı döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid
olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilmə-sində xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən za-man göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Firdovsi Tahi-rov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Cəsur döyüş-çü” medalları ilə təltif edilmişdir.
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V

üqar Tumarxan oğlu Mövlanov 11 dekabr 1994-cü ildə Lerik
rayonunun Günəşli kəndində anadan olub.
2001-ci ildə şəhid Namaz Muradov adına Günəşli kənd orta
məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 2012-ci ildə həmin məktəbin 11-ci
sinifini bitirmişdir.
2013-cü ildə Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına göndərilir. Kasıb bir ailədə boyabaşa çatan Vüqar 2015-ci ildə hərbi xidmətini başa vurub ordudan tərxis
olunur.
Vüqar 2016-cı ildə Lerik Rayon Polis Şöbəsində işə düzəlir. 2018-ci
ilə qədər ictimayi polis kimi fəaliyyət göstərir. İşlədiyi dövrdə nizamintizamlı polis əməkdaşı kimi şərəflə asayişin keşiyində dayanır,
səmimiyyəti və mehribanlığı ilə hamının hörmətini qazanır.
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Vətənpərvərliyi ilə hər zaman diqqət çəkən Vüqar 27 sentyabr
2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düş-mən taptağında olan
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayanda yurdumuzun
digər vətənpərvər övladları kimi könüllü olaraq cəbəyə yollanır. 2020-ci
il sentyabrın 29-dan Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonla-rının azad
olunması əməliyyatlarında iştirak edir və qəhrəmanlıqlar göstərir.
Vüqar Mövlanov 06 noyabr 2020-ci ildə Şuşa şəhəri-nin
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancası-na şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi doğulduğu
Günəşli kəndinə gətirilərək ehtiramla tor-pağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Vüqar Mövla-nov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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Z

aur Kamil oğlu Ağalı 11 dekabr 1996-cı ildə Lən-karan şəhərinin
İstisu qəsəbəsində anadan olub. Əslən Lerik rayonunun Şivlə
kəndindəndir. Zaur 2003-cü ildə İstisu qəsəbəsi Rəsul Qurbanov
adına orta məktəbin birinci sinfinə daxil olur. 2014-cü ildə həmin
məktəbin 11-ci sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2015-ci ilin aprel ayında Lənkaran
Şəhər Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq
Azərbaycan Milli Ordusu sıralarına yola salınır. Xidməti müddətində
hərbi təlimlərdə döyüş sirlərini dərindən öyrənməyə çalışır, döyüşə
hazırlıq tap-ğırıqlarını yerinə yetirərək nizam-intizamlı əsgər kimi komandirlərinin hörmətini qazanır. 2016-cı ilin oktyabr ayında hərbi
xidmətini başa vurub ordudan tərxis edilir.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Zaur da digər qeyrətli vətən oğulları kimi könüllü olaraq
döyüşlərdə iştirak edərək vətən torpaqlarını canı və qanı bahasına
qorumağa ça-lışır.
Zaur Ağalı 22 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan istiqa-mətində gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrıngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi yaşadığı
İstisu qəsəbəsinə gətirilərək ehtiramla tor-pağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Zaur Kamil oğlu Ağalı ölümündən
sonra "Vətən uğrunda", “Cəbrayılın azad olunmasına görə” və
“Qubadlının azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilir.
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B

alaş İltizam oğlu Fərziyev 06 mart 1994-cü ildə Lerik
rayonunun Bibiyoni kəndində anadan olub. 2000-ci ildə Şəhid
Mikayıl Qasımov adına Bibiyoni kənd natamam orta
məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 2009-cu ildə həmin məktəbin
9-cu sinfini bitirib təhsilinin qa-lan hissəsini Hamarmeşə kənd tam
orta məktəbində davam etdirərək başa vurmuşdur.
2011-ci ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin iqdisadiyyat
fakultəsinə qəbul olunur. 2015-ci ildə uni-versiteti bitirib Lerik
Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağırılaraq Milli ordu sıralarına göndərilir. 2016-cı ildə xidmətini
başa vurub ordudan tərxis edilir.
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Balaş hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Bakı şəhərində
ailə biznesində AVANQARDA Stroy MMC-də direktor vəzifəsində
işləməyə başlayır.
2020-ci ilin “Tovuz hadisələri” zamanı könüllü ola-raq orduya
yazılır. Həmin ilin 21 sentyabrında Lerik Ra-yon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən Beyləqan rayonunda yerləşən “N” saylı hərbi hissəyə
göndərilir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Balaş Fərziyev döyüşlərin 4-cü günü, 01 0ktyabr 2020-ci
ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücaətlər göstərir və
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi 2020-ci
ilin noyabr ayında doğulduğu Bibiyoni kən-dinə gətirilərək torpağa
tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Balaş Fərziyev ölü-mündən sonra
“Vətən uğrunda” və "Şuşanın azad olunmasına görə" medalları ilə
təltif edilmişdir.
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C

eyhun Akif oğlu Səfərov 12 iyun 1995-ci ildə Le-rik
rayonunun Cəngəvud kəndində anadan olub. 2001-ci ildə
Əbülfət Musayev adına Vizəzəmin kənd orta məktəbinin 1-ci
sinfinə getmiş, 2012-ci ildə hə-min məktəbin 11-ci sinfini

bitirib.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilmişdir. 2013-cü ildə xidmətə başlayan Ceyhun 2015-ci ildə
xitmətini başa vuraraq ordudan tərxis olunur.
Hələ 12 yaşında ikən anasını itirən Ceyhun elə o vaxtdan
anasının ətrini Vətəndən alır və onun içində vətən sevgisi kök
salmağa başlayır. Atası Akif kişi Bakı şəhərinə köçərək Binə
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qəsəbəsində məskunlaşır və bura-da sürücü işləməklə ailəsini
dolandırmağa başlayır. Ceyhun əsgərlikdən sonra mağazaların
birində çalışa-raq atasına yardım edir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Bir gün sonra, yəni sent-yabrın 28-də Ceyhun da
yurdumuzun digər vətənpərvər övladları kimi könüllü cəbhəyə
yollanır.
Ceyhun Səfərov 19 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli isti-qamətində
gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
doğulduğu kənddə ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilmə-sində xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən za-man göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Ceyhun Səfə-rov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilmişdir.
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A

ğamid Şirzaid oğlu Ağacəfərli 23 yanvar 1995-ci ildə Lerik
şəhərində anadan olub. Orta təhsilə Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı, şəhid Valeh Müs-lümov adına Lerik şəhər 2 saylı
tam orta məktəbdə baş-layır. 2013-cü ildə həmin məktəbin 11ci sinfini müvəffə-qiyyətlə başa vurur.
Orta təhsilini başa vurduqdan sonra 2013-cü ilin yanvar ayında
Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfin-dən həqiqi hərbi xidmətə
çağırılaraq Tərtər rayonunun "N" saylı hərbi hissəsinə göndərilir.
Xidmətini kəşfiyyatçı kimi keçən Ağamid 2015-ci ilin iyul ayında
hərbi xidməti başa vuraraq ordudan tərxis edilir. Hərbi xidmətdən
sonra Bakı şəhərində Bəbərxana-ların birində əmək fəaliyyəti ilə
məşğul olur.
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27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı baş-layır. Ağamid
müharibədə iştirak etmək üçün 30 sent-yabr tarixində könüllü
olaraq Lerik Rayon Hərbi Komis-sarlığında qeydiyyatdan keçərək
kəşfiyyatçı kimi döyüş bölgəsinə yollanır. Döyüşlər zamanı düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirib onların xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv
etməklə böyük şücaətlər göstərir.
Ağamid Ağacəfərli 26 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli ra-yonu
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidin nəşi
doğulduğu Lerik şəhərinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Ağamid Ağacəfərli ölümündən sonra
“Vətən uğrunda”, “İgidliyə görə” və “Füzulinin azad olunmasına
görə” medalları ilə təltif edilir.
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maməli Elman oğlu İbrahimov 17 yanvar 1995-ci ildə Lerik
rayonunun Hovil kəndində anadan olub. 2001-ci ildə orta
məktəbin birinci sinfinə qəbul edilib. 2010-cu ildə Qılqılov kənd
əsas məktəbinin 9-cu sinfini bitirib, təhsilinin qalan hissəsini Şəhid
Mehman Qafarov adına Siyov kənd orta məktəbində davam etdirib.
2012-ci ildə Siyov kənd orta məktəbini bitirib sənəd-lərini
uşaqlıqdan arzusunda olduğu Ali Hərbi Akade-miyaya təqdim edir,
lakin akademiyaya qəbul ola bil-mir.
2013-cü ildə Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfin-dən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılaraq milli ordu sırala-rına yola salınır. Xidməti
müddətində cəsurluğu, nizam-intizamı ilə seçilir, hər kəsin

İ
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hörmətini qazanır. 2015-ci ildə xidmətini başa vurub ordudan tərxis
olunur.
İmaməli 2020-ci ilin yanvar ayında təlimlərdən uğur-la keçərək
yenidən ordu sıralarına qoşulur.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə
başlayır. İmaməli də yurdumuzun digər qəhrəman övladları kimi bu
müharibədə iştirak edir. Döyüşün ilk günlərində düşmənə qarşı
mübarizədə şücaətlər göstərir. O, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı,
Zəngilan və Laçın uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi rəşadət və
qəhrəmanlıqlar göstərir. Döyüş yoldaşları onun döyüş bacarığı
haqqında yüksək fikirlər söyləmiş, necə şüca-ətlər göstərdiyinin
şahidi olduqlarını qeyd etmişlər.
İmaməli İbrahimov 08 noyabr 2020-ci ildə Laçın isti-qamətində
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid ol-muşdur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən İmaməli İbrahimov ölü-mündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Laçının azad olun-masına görə” medalları və 3-cü
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.
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urəddin Əfrəddin oğlu Şxəliyev 27 dekabr 1997-ci ildə Salyan
rayonunun Qızılağac kəndində ana-dan olub. Əslən Lerik
rayonunun Pirasora kən-dindəndir. Ailəsi təsərrüfat işləri ilə
əlaqədar
Salyan
ra-yonunun
Qızılağac
kəndində
məskunlaşdığına görə Nu-rəddin burda doğulub, boya-başa çatıb.
2004-cü ildə Ə.Quliyev adına Qızılağac kənd orta məktəbinin 1-ci
sinfinə gedir. 2015-cı ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirir.
2016-cı ilin yanvar ayında Salyan rayon Hərbi Ko-missarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına yola
salınır. 2017-ci ildə hərbi xid-mətini topçu kimi başa vurub ordudan
tərxis olunur.

N
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“İyul hadisələri”ndən sonra Nurəddin könüllü ola-raq ordu
sıralarına qoşulmaq üçün müraciət edir. 21 sentyabr 2020-ci ildə “N”
saylı hərbi hissəyə göndərilir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayanda ön xəttdə döyüşlərdə iştirak edir. O, Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan və Qubadlı rayonlarının azad olunması uğrunda gedən
döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərir.
Nurəddin Şxəliyev 07 noyabr 2020-ci ildə Şuşa şə-hərinin azad
olunması uğrunda gedən döyüşlərdə qəh-rəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrıngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
doğulduğu Qızılağac kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa
tapşırılmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Nurəddin Şxəliyev ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Şuşa-nın azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilir.
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A

lim Mirzə oğlu Yoldaşov 10 mart 1997-ci ildə Bi-ləsuvar
rayonunun Nəsimi kəndində anadan olub. Əslən Lerik
rayonunun Şivlə kəndindəndir. 2004-cü ildə Şəhid R.Rzayev
adına Nəsimi kənd orta məktəbinin birinci sinfinə gedir.
2015-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Biləsuvar Rayon Hər-bi
Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırı-laraq Milli ordu
sıralarına yola salınır.
Alim 2016-cı ildə “Aprel döyüşləri” zamanı Tərtər rayonu
istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak eərək qəhrəmanlıqlar
göstərir. Onun bu qəhrəmanlığı koman-dirləri tərəfindən
qiymətləndirilir v “Təşəkkürnamə” ilə təltif edilir. 2016-cı ilin
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oktyabr ayında hərbi xidməti başa çatdıqdan sonra ordudan tərxis
edilir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarızəyə başlayanda Alim də digər qeyrətli
vətən oğulları kimi könüllü cəbhəyə yollanır. Xocavənd və Hadrut
istiqamətində gedən dö-yüşlərdə düşmənə qarşı rəşadətlə
döyüşərək şücaətlər göstərir.
Alim Yoldaşov 27 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayo-nunun azad
edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrə-mancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
doğulduğu Nəsimikəndə gətirilərək ehtiramla torpa-ğa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Alim Yoldaşov ölü-mündən sonra
“Vətən uğrunda”, “Füzulinin azad olun-masına görə” və “Cəsur
döyüşçü” medalları ilə təltif edilmişdir.
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S

adiq Nadir oğlu Rəhimov 10 dekabr 1997-ci ildə Lerik
rayonunun Veri-Əliabadı kəndində anadan olub. 2004-cü ildə
şəhid Valeh Rəhimov adına Ve-ri-Əliabadı kənd ümumi orta
məktəbin birinci sinifinə qəbul olunur. 2013-cü ildə məktəbin
9-cu sinifini bitirib Astara Pedaqoji Texnikomunun Bədən tərbiyyəsi
ixtisası-na qəbul olunur.
2017-ci ildə oranı bitirib Lerik Rayon Hərbi Komis-sarlığı
tərəfindən hərbi xidmətə yola salınır. Cəbhə xət-tində xidmət edən
Sadiq kəşfiyyatçı kimi döyüş sirlərinə yiyələnir, nümunəvi xidməti
ilə seçilir.
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2020-ci ilin iyul ayında “Tovuz hadisələri” zamanı könüllü
orduya yazılır. Könüllülərin təlimləri başayanda 21 sentyabrda
təlimlərə qoşulur.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı başla-yanda Sadiq
ilk günlərdən hərbi əməliyyatlarda aktiv iştirak etməyə başlayır. O,
Füzuli, Cəbrail, Qubadlı isti-qamətində gedən döyüşlərdə mərdliklə
döyüşür.
Sadiq Rəhimov Şuşa istiqamətində gedən döyüşlər-də də
qəhrəmanlıqlar göstərir. 03 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd
rayonunda gedən döyüşlər zamanı qəhrə-mancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi 06
noyabrda doğulduğu Veri-Əliabadı kəndində son mənzilə yola
salınır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Sadiq Rəhimov ölü-mündən sonra
"Vətən uğrunda", “Füzulinin azad olun-masına görə”, “Xocavəndin
azad olunmasına görə” və “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.
Onu da qeyd edək ki, Sadiqin əmisi Valeh Rəhimov da 1-ci
Qarabağ savaşında şəhidlik zirvəsinə ucalmış-dır.
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man Elman oğlu Məmmədzadə 14 sentyabr 1998-ci ildə Lerik
rayonunun Kəlvəz kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Kəlvəz
kənd iptidai məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, daha sonra ailəsi Bakı
şəhərinə köçdüyündən təhsilinin qalan hissəsini Xəzər rayonu
Binə qəsəbəsi 117 saylı məktəbdə davam etdirmişir.
Bir il Riyaziyyat-Fizika-İnformatika təmayüllü mək-təbdə
oxuyub, Rusiya Federasiyasında Samara Turizm Unuversitetinə daxil
olur. 2019-cu ildə universiteti bitirib, hərbi xidmətlə əlaqədar
vətənə qayıdır.
2019-cu ilin iyul ayında Xəzər Rayon Hərbi Komis-sarlığı
tərəfindən Milli Ordusu sıralarına yola salınır. Qusarda yerləşən
hərbi hissədə xidmətini davam etdir-məyə başlayır.

İ

381

27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı baş-layır. Bu
zaman bir yerdə xidmət edən iki qardaş, Bəh-ram və İman cəbhədə
könüllü döyüşmək üçün müraciət edirlər. Komandirləri qardaşları
fikrindən daşındırmağa çalışsa da, buna nail ola bilmir. Sonda heç
olmasa birinin gedib birinin qalmasını təklif edir. Lakin qardaş-lar
birlikdə getmək qərarı alırlar və onların hər ikisi Füzuli cəbhəsinə
göndərilir. Hər iki qardaş çiyin-çiyinə Füzuli, Zəngilan, Qubadlı,
Cəbrayıl və Suqovuşanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edərək
qəhrəman-lıqlar göstərir.
İman və Bəhram Məmmədzadə qardaşları 02 noya-br 2020-ci
ildə Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsə-bəsinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman-casına şəhid olurlar. Hər iki
qardaşın nəşi Xəzər rayo-nunun Binə qəsəbəsində ehtiramla
torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən İman Məmmədzadə ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilmişdir.
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əhram Elman oğlu Məmmədzadə 19 aprel 2000-ci ildə Lerik

B

rayonunun Kəlvəz kəndində anadan olub. 2007-ci ildə Kəlvəz
kənd iptidai məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, daha sonra ailəsi
Bakı şəhərinə köçdü-yündən təhsilinin qalan hissəsini Xəzər
rayonu Binə qə-səbəsi 117 saylı məktəbdə davam etdirmişir.
Bir il Riyaziyyat-Fizika-İnformatika təmayüllü mək-təbdə
oxuyub, Rusiya Federasiyasında Samara Turizm Unuversitetinə daxil
olur.
2019-cu ildə universiteti bitirib, hərbi xidmətlə əlaqə-dar
vətənə qayıdır. 2019-cu ilin iyul ayında Xəzər Rayon Hərbi
Komissarlığı tərəfindən Milli Ordusu sıralarına yola salınır. Qusarda
yerləşən hərbi hissədə xidmətini davam etdirməyə başlayır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı baş-layır. Bu
zaman bir yerdə xidmət edən iki qardaş, Bəh-ram və İman cəbhədə
könüllü döyüşmək üçün müraciət edirlər. Komandirləri qardaşları
fikrindən daşındırmağa çalışsa da, buna nail ola bilmir. Sonda heç
olmasa birinin gedib birinin qalmasını təklif edir. Lakin qar-daşlar
birlikdə getmək qərarı alırlar və onların hər ikisi Füzuli cəbhəsinə
göndərilir. Hər iki qardaş çiyin-çiyinə Füzuli, Zəngilan, Qubadlı,
Cəbrayıl və Suqovuşanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edərək
qəhrəman-lıqlar göstərir.
İman və Bəhram Məmmədzadə qardaşları 02 noya-br 2020-ci
ildə Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsə-bəsinin azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəman-casına şəhid olurlar. Hər iki
qardaşın nəşi Xəzər rayo-nunun Binə qəsəbəsinə gətirilərək
ehtiramla torpağa tap-şırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zamanı gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Bəhram Məm-mədzadə ölümündən
sonra “Vətən uğrunda” və “Xoca-vəndin azad olunmasına görə”
medalları ilə təltif edil-mişdir.
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E

lnur Cəlal oğlu Dadiyev 06 mart 1998-ci ildə Lerik rayonunun
Buruq kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Sabunçu rayonunun
Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən 94 saylı tam orta məktəbin 1ci sinfinə getmiş, 2011-ci ildən Bakıxanov qəsəbəsindəki 69
saylı məktəbdə təhsilini davam etdirmişdir.
2013-cü ildə həmin məktəbi bitirib 14 saylı Bakı Peşə Litseyinə
daxil olmuş, 2016-cı ildə litseyi bitirmişdir. Lit-seyi bitirdikdən sonra
Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
çağırılaraq Milli ordu sıralarına göndərilir. Xidməti müddətində
aldığı peşə təhsili onun təcrübəli bir əsgər kimi formalaşmasına səbəb olur. Elnur döyüş sirlərini dərindən öyrənərək mətin-ləşir,
nizam-intizamlı əsgər kimi komandirlərinin hörmə-tini qazanır.
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2018-ci ildə xidmətini başa vurub ordudan tərxis edilir. Ordudan
tərxis olunduqdan sonra peşə ixti-sasına uyğun işləməyə başlayır.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. 21 sentyabr 2020-ci ildə El-nur da qəhrəman vətən
övladları kimi könüllü ordu sıra-larına qoşulur.
Elnur Dadiyev 21 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu-nun
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücaət-lər göstərir və
qəhrəmancasına şəhid olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Elnur Dadiyev ölümündən sonra
"Vətən uğrunda", “Xocavəndin azad olunmasına görə” və Füzulinin
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilir.
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C

avad Cavid oğlu Hüseynov 1998-ci ildə Lerik ra-yonunun
Çayrud kəndində anadan olub. Ailəsi Sumqayıt şəhərində
məskunlaşdığına görə Ca-vad 2005-ci ildə Sumqayıt şəhəri
Mikayıl Müşfiq adına tam orta məktəbə gedir. 2016-cı ildə
həmin məktəbi bi-tirib Lənkəran Dövlət Universitetinə qəbul
olunur. Uni-versitetin 3-cü kursunu başa vurduqdan sonra təhsilini
dondurub 2019-cu ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə yola salınır.
Goranboy rayonunda – Ballıqayada hərbi xidmətə başlayan
Cavad intizamlı əsgər kimi komandirlərinin hörmətini qazanır.
Burda 3 ay xidmət edib Tərtər rayo-nundakı “N” sayılı hərbi hissəyə
göndərilir.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayanda Cavad də vətənimizin bu haqq savaşında bir Azərbaycan
əsgəri kimi iştirak edir və döyüşlərdə qəhrəmanlıqlar göstərir.
Cavad Hüseynov 17 oktyabr 2020-ci ildə Suqovuşan ətrafında
gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. Nəşi neytral
zonada olduğundan çıxarmaq müm-kün olmur. Nəhayət, 1 ay sonra,
18 noyabrda nəşi çıxa-rılaraq yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirilir və
Şəhidlər xiyabanında ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Cavad Hüseynov ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilir.
Əsgər yoldaşları Cavadın çox mərd və cəsur bir əsgər
olduğunu qeyd edirlər. Sanki şəhid olacağını bilir-miş kimi
qolundakı saatı əsgər yoldaşına verib qarda-şının qoluna taxmasını
xahiş edir.
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R

uhid Uğur oğlu İslamlı 3 aprel 1999-cu ildə Lerik rayonunun
Çeşman kəndində doğulub. 2000-ci il-də ailəsi Bakı şəhərinə
köçərək burada məskunlaş-mışdır. Ruhid 2005-ci ildə
Əhmədli Humanitar Fənlər Tə-mayüllü Məktəb Liseyində 1-ci
sinifə daxil olur. 2011-ci ildə Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsi
315-nömrəli məktəbdə təhsilini davam etdirir.
Təhsil aldığı illərdə fəal gənc kimi seçilmiş, bir sıra idman
növləri ilə məşğul olmuş, regional, respublika səviyyəli rəsmi dövlət
yarışlarında iştirak etmiş, 1 və 2-ci yerləri qazanmışdır. Vətənə olan
sevgisi hər zaman özü-nü göstərmişdir. Onun milli ruhda olan
tədbirlərdə fəal iştirakı, eləcə də belə tədbirlərin təşkilatçilığı ilə
məşğul olması bunun bariz nümunəsidir.
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Ruhid İslamlı orta təhsilini başa vurduqdan sonra Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun “Təhsildə sosial psixo-loji xidmət” ixtisası
üzrə təhsil almış, eləcə də bu illərdə tibbi təhsilə də yiyələnmişdir.
Həmçinin universitetin “Gənclər birliyi”nin sədri, Azərbaycan
Maarifçilər Asso-siasiyasının və Azərbaycan Gənclər Parlamentinin
üzvü olmuşdur.
İdman fəaliyyətini davam etdirərək Azərbaycan Res-publikası
Çempionatında muay-tay uzrə yarışda dərəcə almış, bir sıra
beynəlxalq turnirlərdə də iştirak etmişdir.
27 sentyabr 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ savaşı baş-layanda Ruhid
İslamlı da könüllü cəbhəyə yollanır və 6 oktyabr 2020-ci ildə
Ağdərə-Tərtər istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Ruhid İslamlı ölü-mündən sonra
"Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilir.
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Z

abil Tələt oğlu Azadlı 01 yanvar 1999-cu ildə Le-rik rayonunun
Biləvər kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Şəhid Cəbrayıl
Ağayev adına Biləvər kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş,
2016-cı ildə hə-min məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq 09 yanvar 2017-ci ildə
Milli ordu sıralarına göndərilir. Zabil kəşviyyat bölüyündə xidmət
edir. Xidməti müddə-tində döyüş sirlərini dərindən öyrənərək
mətinləşir, ni-zam-intizamlı əsgər kimi komandirlərinin hörmətini
qa-zanır.
2018-ci ilin iyul ayında xidmətini başa vurub ordu-dan tərxis
edilir. 2020-ci ildə ali təhsil almaq üçün Azər-baycan Kooperasiya
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Universitetinin filologiya (ingilis dili ixtisası üzrə) fakultəsinə daxil
olur.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Zabil də yurdumuzun digər qəhrəman övladları kimi ərizə
ilə müraciət edib 30 sentyabr 2020-ci ildə təhsilini yarımçıq qoyub
könüllü döyüşə yollanır.
Döyüş yolu 30 gün çəkən gənc qəhrəman Zabil Azadlı 30
oktyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonunun azadlı-ğı uğrunda gedən
döyüşlərdə xüsusi şücaətlər göstərir və qəhrəmancasına şəhid olur.
Onun üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nə-şi yaşadığı
Biləvər kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bər-pa
edilməsində xüsusi xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad
olunması zamanı düşmənin məhv edil-məsi üzrə qarşıya qoyulmuş
döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman göstərdiyi qəhrəmanlıq
nümunəsinə görə, həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən
zamanı igidliyin və mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Zabil Tələt
oğlu Azadlı ölümündən sonra “Vətən uğrun-da” və “Füzulinin azad
olunmasına görə” medalları ilə təltif edilmişdir.
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A

ltay Tahir oğlu Movlanov 05 avqust 2000-ci ildə Lerik
şəhərində anadan olub. 2006-cı ildə Milli Qəhrəman Valeh
Müslümov adına Lerik rayon 2 sayılı tam orta məktəbin 1-ci
sinfinə getmiş, 2017-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini
bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilmişdir. 2018-ci ildə xidmətə başlayan Altay 2020-ci ilin aprel
ayında xitmətini başa vuraraq ordudan tərxis olunur. Lakin içindəki
vətən sev-gisi və hərbiyə olan marağı onun yenidən orduya qayıtmağına səbəb olur. Beləliklə o, xidmət etdiyi hərbi hissə-yə
qayıdaraq müqavilə əsasında xidmətə başlayır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayır. Altay bu zaman Füzuli
uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir-di. Həmin vaxt qardaşı
Elgünün şəhid olma xəbəri ona çatdırılır. Ona dəfndə iştirak etmək
üçün məzuniyyət ve-rilsə də, Altay bundan imtina edir və
qardaşının intiqa-mını almaq üçün yenidən döyüşə atılır.
Altay Mövlanov 13 oktyabr 2020-ci ildə Füzulinin Seyidəhmədli
kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrə-mancasına şəhid olur. Lakin
onun nəşi 16 gün sonra, yəni Seyidəhmədli kəndi düşmən
tapdağından azad olunduqdan sonra oradan götürülür.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi Lerik
rayonuna gətirilərək ehtiramla torpağa tap-şırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Altay Mövlanov ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" və “Füzulinin azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilir.
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E

lgün Tahir oğlu Movlanov 02 aprel 2002-ci ildə Lerik
şəhərində anadan olub. 2008-ci ildə Milli Qəhrəman Valeh
Müslümov adına Lerik rayon 2 sayılı tam orta məktəbin 1-ci
sinfinə getmiş, 2019-cu ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini
bitirmişdir.
Hələ orta məktəbdə oxuyarkən idmana və hərb sənə-tinə
maraq göstərən Elgün rayonlararası idman yarışla-rında iştirak etmiş
və həvəsləndirici diplomlar almışdır.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilmişdir. 2020-ci ilin aprel ayında hərbi xidmətə başlayan
Elgün 2-ci Qarabağ savaşı başlayanda 6 ayın əsgəri idi.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Elgün bu zaman Milli ordu-nun Tərtər rayonunda yerləşən
hərbi hissəsində xidmət edirdi. Düşmən həmlələrinin qarşısını
rəşadətlə alan Elgün Mövlanov döyüşlərin 3-cü günü - 30 sentyabr
2020-ci ildə Tərtər rayonu istiqamətində gedən döyüşlər-də
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi Lerik
rayonuna gətirilərək ehtiramla torpağa tap-şırılır.
Onu da qeyd edim ki, Altay və Elgün qardaşları Umumilli lider
Heydər Əliyevin yaxın dostu məşhur ço-ban Xanış Şahıyevin
nəvələri idi.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Elgün Mövlanov ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilir.
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əşad Rasim oğlu Şiriyev 05 dekabr 2001-ci ildə Bakı şəhərinin

Suraxanı rayonunda anadan olub. Əslən Lerik rayonunun
Bürsülüm kəndindəndir. Rəşad 2008-ci ildə 262 saylı orta
məktəbin birinci sinfinə daxil olur. 2009-cu ildə həmin məktəbin 9cu sinfini bitirib Peşə Litseyinə daxil olur. Litseyi bitirib qaynaqçı
peşəsinə yiyələnir.
2020-ci ilin yanvar ayında həqiqi hərbi xidmətə çağı-rılaraq
Azərbaycan Milli Ordusu sıralarına yola salınır. Xidməti müddətində
hərbi təlimlərdə döyüş sirlərini dərin-dən öyrənməyə çalışır, döyüşə
hazırlıq tapşırıqlarını yeri-nə yetirərək nizam-intizamlı əsgər kimi
komandirlərinin hörmətini qazanır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayanda Rəşad da digər qeyrətli vətən oğulları kimi döyüşlərdə
iştirak edərək vətən tor-paqlarını canı və qanı bahasına qorumağa
çalışır.
Rəşad Şiriyev 07 oktyabr 2020-ci ildə Suqovuşan istiqamətində
gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi Xəzər
rayonunun Türkan qəsəbəsində ehtiramla tor-pağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Rəşad Rasim oğlu Şiriyev ölümündən
sonra "Vətən uğrunda", “İgidliyə gö-rə”, “Suqovuşanın azad
olunmasına görə” və “Laçının azad olunmasına görə” medalları ilə
təltif edilir.
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ingiz Sulduz oğlu Babayev 21 sentyabr 2001-ci il-də Lerik
rayonunun Mistan kəndində anadan olub. 2007-ci ildə Mistan
kənd natamam orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş, 2014-cü
ildən təhsilini Qosmalian kənd orta məktəbində davam
etdirmişdir.
Çingiz 2018-ci ildə orta məktəbi bitirib sənədlərini Bakı Biznes
Kooperasiya Kollecinə təqdim edir və kol-lecə daxil olur.
2019-cu ildə Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfin-dən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıraları-na göndərilir.
Kasıb bir ailədə boya-başa çatan Çingiz hər kəsin sevimlisi
olmuşdur. Hər zaman şəhadət arzusuyla yaşa-mış, bu istəyini
ailəsinə bildirməkdən də çəkinməmişdir. Bütün varlığıyla Vətənə
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bağlı olan bu gənc qəhrəman sonunda arzusuna çatmışdır.
Kəndliləri onun şəhadət xəbərini alanda buna heç vəchlə
inanmamışlar. Çingiz həm də ailənin tək övladı idi.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Çingiz də yurdumuzun di-gər vətənpərvər övladları kimi
bu mübarizədə iştirak edir və qəhrəmanlıqlar göstərir.
Çingiz Babayev 10 oktyabr 2020-ci ildə Suqovuşa-nın azadlığı
uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancası-na şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
doğulduğu kəndə gətirilərək ehtiramla torpağa tap-şırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Çingiz Babayev ölü-mündən sonra
"Vətən uğrunda" və “Laçının azad olun-masına görə” medalları ilə
təltif edilir.
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aməddin Mehman oğlu Fərzili 20 iyun 2001-ci ildə Lerik
rayonunun Xanagah kəndində anadan olub. 2008-ci ildə Şəhid
Qiyas Əhədov adına Xanagah kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə
getmiş, 2019-cu ildə hə-min məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına
göndərilmişdir.
Saməddin Fərzili 2019-cu ildə xüsusi təyinatlı qüvvə-lərin
tərkibində xidmətə başlayır. Xidməti müddətində hərb sirlərini
dərindən öyrənərək özünü möhkəm bir əs-gər, bir döyüşçü kimi
hazırlaya bilir.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Saməddin Fərzili də yurdu-muzun digər qəhrəman
övladları kimi bu savaşda bir Azərbaycan əsgəri olaraq iştirak edir.
O, 21 oktyabr 2020-ci ildə torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə xüsusi şücaətlər göstərir və qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi yaşadığı
Qaradağ rayonuna gətirilərək Şəhidlər xiyabanında ehtiramla
torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Saməddin Fərzili ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilir.
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abazeynal Maqsud oğlu Babazadə 01 iyul 2001-ci ildə Lerik
rayonunun Aşağı Anburdərə kəndində anadan olub. 2007-ci
ildə Anburdərə kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə getmiş,
2018-ci ildə həmin məktə-bin 11-ci sinfini bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq 2019-cu ilin iyul ayında
Azərbaycan Milli Ordusu sıra-larına yola salınır. Əvvəlcə Tərtər
rayonunda – Ballıqa-yada, sonra Naftalan şəhərinin Tapqaraqoyunlu
kən-dində xidmətini davam etdirir. Xidməti müddətində ni-zanintizamlı əsgər kimi komandirlərinin hörmətini qa-zanır, dəfələrlə
komandirləri tərəfindən təşəkkürnamələrə laiq görülür.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Babazeynal da qəhrəman vətən övladları kimi bu
döyüşlərdə iştirak edərək vətən torpaqlarını canı və qanı bahasına
qorumağa çalışır.
Babazeynal Babazadə 07 oktyabr 2020-ci ildə Ağdə-rə rayonu
ətrafında gedən döyüşlər zamanı qəhrəman-casına şəhid olur. Onun
üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi yaşadığı kəndə
gətirilərək ehtiramla tor-pağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Babazeynal Baba-zadə ölümündən
sonra "Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilir.
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ahin Afət oğlu Tahirli 17 sentyabr 2001-ci ildə Lerik rayonunun
Züvüç kəndində anadan olub. 2007-ci il-də Şəhid Bünyadəli
Pələngov adına Züvüç kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə
gedib.
Orta məktəbi bitirib 2018-ci ildə Mingəçevir Turizm Kollecinə
daxil olur. 2019-cu ildə kollecin 1-ci kursunu bitirib həmin ilin
oktyabr ayında hərbi xidmətə yola salınır. Üç ay 704 saylı hərbi
hissədə xidmət etdikdən sonra 181 saylı hərbi hissəyə göndərilir.
Xidməti zamanı bacarıqlı, nizam-intizamlı, mədəni əsgər kimi
komandir-lərinin hörmətini qazanır. Komandiri dəfələrlə Şahinin
valideynlərinə zəng edərək belə bir övlad yetişdirdikləri üçün onlara
təşəkkürünü bildirir.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Şahin Füzuli rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə
iştirak edir. Son döyüş yeri isə Şuşa şəhəri olur.
Şahin Tahirli 07 noyabr 2020-ci ildə Daşaltı kəndi ətrafında
gedən döyüşlər zamanı əsgər yoldaşları ilə mühasirəyə düşür. Şəhid
olan əsgər yoldaşını döyüş mövqeyindən çıxarmaq istəyərkən özü
də qəhrəman-casına şəhid olur. Onun şəhidlik xəbəri noyabr ayının
22-də gəlir. 23 noyabrda şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına
bürünmüş nəşi döğulduğu Züvüç kəndinə gətirilərək ehtiramla
torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Şahin Tahirli ölü-mündən sonra
"Vətən uğrunda", “Qubadlının azad olunmasına görə” və “Şuşanın
azad olunmasına görə” medalları ilə təltif edilir.
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Y

unis Şaiq oğlu Orucov 01 may 2001-ci ildə Neft-çala
rayonunun Aşağı Qaramanlı kəndində ana-dan olub. Əslən
Lerik rayonunun Pirasora kəndin-dəndir. Ailəsi təsərrüfat
işləri ilə əlaqədar Neftçala rayo-nunun Aşağı Qaramanlı
kəndində məskunlaşdığına gö-rə Yunis burda doğulub, boya-başa
çatıb.
2007-ci ildə Aşağı Qaramanlı ümumi orta məktəbin 1-ci sinfinə
gedir. Orta məktəbdə oxuyarkən tar musiqi alətinə həvəs göstərən
Yunis musiqi məktəbinə də gedir. 2016-cı ildə həmin məktəbin 9-cu
sinfini bitirib Salyan Peşə Litseyinə daxil olur. Peşə məktəbini kənd
təsərrüfatı-fermerlik peşəsi üzrə bitirdikdən sonra 2019-cu ilin iyul
ayında Neftçala rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi
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xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına göndərilir. Hərbi xidmətə
Mingəçevir şəhərindəki “N” saylı hərbi hissədə başlayır. “Tovuz
döyüşləri” zamanı ön cəbhəyə göndərilir və döyüşlərdə iştirak edir.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayanda Yunis ön xəttdə xidmətini
davam etdirirdi. O, Talış kəndi və Suqovuşanın azad olunması
uğrunda gedən döyüş-lərdə xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərir.
Yunis Orucov 14 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam-Ağdərə
istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Onun
üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi doğulduğu Aşağı
Qaramanlı kəndinə gətirilərək eh-tiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Yunis Orucov ölü-mündən sonra
"Vətən uğrunda" və “Suqovuşanın azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilir.
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ikmət Mübariz oğlu Nuriyev 23 fevral 2002-ci il-də Lerik
rayonunun Tikəband kəndində anadan olub. Ailəsi Xəzər
rayonunun Buzovna qəsəbəsin-də məskunlaşdığına görə
Hikmət 2008-ci ildə burada Çingiz Mustafayev adına 26 nömrəli
tam orta məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, 2017-ci ildə həmin məktəbin
9-cu sin-fini bitirmişdir.
Hikmət 2020-ci ilin aprel ayında Hərbi Komissarlıq tərəfindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu sıralarına göndərilmişdir.
Hikmət Nuriyev hərbi xidmətə Yevlax rayonunun Aran kəndində
yerləşən 708 sayılı hərbi hissədə başlamışdır.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
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başlayanda Hikmət Nuriyev də yur-dumuzun digər qəhrəman
övladları kimi bu savaşda bir Azərbaycan əsgəri kimi iştirak
etmişdir.
Hikmət Nuriyev 2020-ci il sentyabrın 27-dən 28-ə ke-çən gecə
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən dö-yüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi yaşadığı
Buzovna qəsəbəsinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Hikmət Nuriyev ölü-mündən sonra
"Vətən uğrunda" və "Suqovuşanın azad olunmasına görə" medalları
ilə təltif edilir.
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rxan Mübariz oğlu Dənziyev 18 iyul 2002-ci ildə Lerik
rayonunun Laman kəndində anadan olub. 2008-ci ildə
Laman kənd natamam orta məktəbi-nin 1-ci sinfinə
getmişdir. 2017-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirib,
Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinə daxil olmuşdur.
Orxan Dənziyev 2019-cu ildə Kolleci uğurla başa vurur. 2020-ci
ilin iyul ayında Lerik Rayon Hərbi Komis-sarlığı tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağırılaraq Azər-baycan Milli Ordusu sıralarına yola
salınır. Çox da uzun çəkməyən xidməti müddətində hərbi
təlimlərdə dö-yüş sirlərini dərindən öyrənməyə çalışır, döyüşə
hazırlıq tapşırıqlarını yerinə yetirərək nizam-intizamlı əsgər kimi
komandirlərinin hörmətini qazanır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
taptağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğ-runda mübarizəyə
başlayır. Orxan da gənc əsgər kimi bu döyüşlərdə iştirak edərək
vətən torpaqlarını canı və qanı bahasına qorumağa çalışır.
Orxan Dənziyev 07 oktyabr 2020-ci ildə Ağdam isti-qamətində
gedən döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şə-hid olur. Həmin ilin 15
oktyabr tarixində Orxanın üçrəng-li Azərbaycan bayrağına
bürünmüş nəşi yaşadığı La-man kəndinə gətirilərək ehtiramla
torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Orxan Dənziyev ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" medalı ilə təltif edilir.

412

ündüz Etibar oğlu Əliyev 08 fevral 2002-ci ildə Lerik
rayonunun Loda kəndində anadan olub. 2009-cu ildə Loda
kənd orta məktəbinin 1-ci sin-finə getmiş, 2020-ci ildə orta
məktəbi bitirmişdir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı
tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə çağırılır, 08 may 2020-ci ildə Milli
ordu sıralarına göndərilir.
Gündüz Goranboy rayonunun Ballıqayadakı hərbi hissəsində
xidmətə başlayır. Burada iki ay xidmət etdik-dən sonra “N” saylı
hərbi hissəyə köçürülür.
“İyul döyüşləri” başlayanda Gündüz də bu döyüş-lərdə iştirak
edir və düşmənə qarşı mübarizə aparır.
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27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayır. Gün-düz də yurdumuzun
digər qəhrəman övladları kimi bu müharibədə iştirak edir. Döyüşün
ilk günlərində düş-mənə qarşı mübarizədə şücaətlər göstərir.
Döyüşlərdə 28 döyüşçü yoldaşı yaralanan zaman Gündüz onların
döyüş mövqeyindən çıxarılmasında xüsusi igidlik gös-tərir. O
üzərində olan Azərbaycan bayrağını, telefon və qeyd kitabçasını
yaralı əsgərlərdən birinə verib ailəsinə çatdırmağı xahiş edir. Özü
isə yenidən döyüşə atılır və düşmənə qarşı mübarizəsini davam
etdirir.
Gündüz Əliyev 30 sentyabr 2020-ci ildə torpaqla-rımızın
azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şücaətlər göstərir və
qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi yaşadığı
Loda kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezi-denti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Gündüz Əliyev ölümündən sonra
"Vətən uğrunda" və “İgidliyə görə” medalları ilə təltif edilir.
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drət İbi oğlu Əbdülov 05 oktyabr 2002-ci ildə Lerik rayonunun
Orand kəndində anadan olub. 2008-ci ildə şəhid Əhəd Rzayev
adına Orand kənd orta məktəbi-nin birinci sinifinə gedib, 2019-cu
ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirir.
Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2019-cu ilin oktyabr ayında
Lerik Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmətə
yola salınır. İdrət hərbi xidmətə milli ordu-nun Tərtər rayonunda
yerləşən "N" saylı hərbi hissəsində başlayır. Xidməti dövründə
hərbin sirlırini öyrənməyə ça-lışan gənc qəhrəman nizam-intizamlı
əsgər kimi koman-dirlərinin hörmətini qazanır.
27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycan ordusu torpaq-larımızın
azadlığı uğrunda mübarizəyə başlayır. İdrət də bu döyüşlərdə iştirak
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edərək həyatının qəhrəmanlıq dastanını yazır. O, Suqovuşan
uğrunda gedən döyüşlər zamanı xüsusi şücaətlər göstərir, düşmənə
qarşı müba-rizədə əsl igidlik nümayiş etdirir.
İdrət Əbdülov 18 oktyabr 2020-ci ildə Ağdərə istiqa-mətində
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur.
Şəhidin üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
doğulduğu Orand kəndinə gətirilərək ehtiramla tor-pağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman gös-tərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qulluq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərd-liyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən İdrət İbi oğlu Əbdü-lov ölümündən
sonra "Vətən uğrunda" və “Laçının azad olunmasına görə” medalları
ilə təltif edilir.
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ehman Xudaşükür oğlu Əliyev 01 yanvar 2002-ci ildə Neftçala
rayonunun Xolqarabucaq kəndində anadan olub.Əslən Lerik
rayonunun Züvüç kən-dindəndir. Ailəsi Neftçala rayonunun
Xolqarabucaq kən-dində məskunlaşdığına görə Mehman burda doğulub,
boya-başa çatıb.
2009-cu ildə Tofiq Həziyev adına orta məktəbin 1-ci sinfinə getmiş,
2020-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinfini bitirmişdir. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra Neftçala rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən həqiqi
hərbi xidmətə çağı-rılaraq Milli ordu sıralarına göndərilmişdir.
Mehman Əliyev hərbi xidmətə Ağcəbədi rayonunda yerləşən “N”
sayılı hərbi hissədə xidmətə başlamışdır.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düşmən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrun-da mübarizəyə
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başlayanda Mehman da vətənimizin bu haqq savaşında bir Azərbaycan
əsgəri kimi iştirak etmişdir.
Döyüş yolu bir ay çəkən Mehman Əliyev 29 oktyabr 2020-ci ildə
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına
şəhid olmuşdur. Onun üçrəngli Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi
yaşadığı Xolqa-rabucaq kəndinə gətirilərək ehtiramla torpağa tapşırılmışdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Mehman Xudaşükür oğlu Əliyev
ölümündən sonra "Vətən uğrunda" və "Xocavən-din azad
olunmasına görə" medalları ilə təltif edilir.
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lməddin Sübhi oğlu Əlizadə 11 mart 1997-ci ildə Biləsuvar
rayonunun Zəhmətabad kəndində ana-dan olmuşdur. Əslən
Lerik rayonunun Kəlvəz kən-dindəndir. 2004-2014-cü illərdə
şəhid Ənvər Rəhmətov adına Zəhmətabad kənd tam orta
məktəbində təhsil alır. 2015-ci ilin aprel ayında Biləsuvar Rayon
Hərbi Komis-sarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılır və Goranboy
ayonunda yerləşən "N" saylı hərbi hissəyə göndərilir. Xidməti
dövründə kəşfiyyatçı kimi xidmət edir.
Elməddin 2016-cı ilin “Aprel döyüşləri”nin iştirakçısı
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olur və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid general Polad
Həşimovla birgə döyüşür. 2016-cı ilin oktyabr ayında hərbi xidmətini
başa vurub ordudan tərxis edilir.
2020-ci il 27 sentyabrdan etibarən 2-ci Qarabağ müharibəsi
başladığı zaman Elməddin müharibədə işti-rak etmək üçün könüllü
olaraq Biləsuvar Rayon Hərbi Komissarlığdan qeydiyyatdan keçir və
cəbhəyə yollanır.
Bu döyüşlərə də kəşfiyyatçı kimi qatılan Elməddin Ağdam
rayonundan başlayaraq Şuşa şəhərinə qədər döyüşür və düşmənin
xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edir. Noyabr ayının 8-də əlbəyaxa
döyüşlərdə Elməddin yaralanır, yaralanmasına baxmayaraq yenidən
döyüşü davam etdirərək qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhidin nəşi
09 noyabr 2020-ci ildə doğulduğu Zəhmətabad kəndinə gətirilir və
orada torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstər-diyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Elməddin Əlizadə ölümün-dən sonra
“Vətən uğrunda” və “Xocavəndin azad olun-masına görə” medalları
ilə təltif olunub.

420

E

lnur Gəgiş oğlu Talıbov 26 dekabr 1996-cı ildə Lerik rayonunda
anadan olub. 1998-ci ildə ailəsiylə bəra-bər Lənkəran şəhərinə
köçür. 2003-cü ildə Lənkəran şəhəri 9 nömrəli tam orta
məktəbin 1-ci sinfinə getmiş, 2014-cü ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini
bitirmişdir. 2015-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılaraq Milli ordu
sıralarına göndərilir.
Elnur Talıbov 2016-cı ilin “Aprel döyüşü”ndə iştirak edərək
qəhrəmanlıqlar göstərir. Onun bu qəhrəmanlıqları “Fəxri fərman” və
“Təşəkkürnamə” ilə qiymətləndirilir. O, 2016-cı ilin iyul ayında hərbi
xidmətini başa vurub ordudan tərxis olunur. Ordudan tərxis olunduqdan
sonra müxtəlif işlərdə çalışır.
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2020-ci ilin “Tovuz hadisələri”ndən sonra ölkədə səfər-bərlik elan
olunur. Elnur da digər qeyrətli vətən övladları kimi qeydiyyatdan keçərək
sentyabr ayının 21-də ordu sıralarına qoşulur.
27 sentyabr 2020-ci ildə Qüdrətli Azərbaycan ordusu düş-mən
tapdağında olan torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübari-zəyə başlayır.
Döyüşlərin ilk günlərindən Elnur cəbhənin ən qaynar nöqtələrində
döyüşür və şücaətlər göstərir, Füzuli rayonunun azad olunması
əməliyyatında xüsusi fəallığı ilə seçilir.
Elnur Talıbov 06 oktyabr 2020-ci ildə Xocavəndin azadlığı uğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Onun üçrəngli
Azərbaycan bayrağına bürünmüş nəşi Lənkəran şəhərinə gətirilərək
“Kiçik Bazar” qəbirəstanlığında ehtiramla torpağa tapşırılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsin-də xüsusi
xidmətlərinə və işğal olunmuş ərazilərin azad olunması zamanı
düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını
yerinə yetirən zaman göstə-rdiyi qəhrəmanlıq nümunəsinə görə,
həmçinin hərbi qul-luq vəzifəsini yerinə yetirən zamanı igidliyin və
mərdliyin nümayiş etdirilməsinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən Elnur Xəlilov ölümündən sonra “Vətən
uğrunda”, “Füzulinin azad olunmasına görə” “Cəsur döyüşçü” və
"Xocavəndin azad olunmasına görə" medalları ilə təltif edilir.

SON SÖZ
Əziz oxucular!
Bildiyiniz kimi, vətənimiz Azərbaycan zaman-zaman xarici
işğalçıların, ərazi bütövlüyümüzə göz dikən qəsb-karların
hücumlarına məruz qalıb. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizə aparan xalqımız bu yolda çoxlu itkilər vermiş,
qalibiyyətlərlə yanaşı, məğlubiyyətlər də yaşamışdır. Bu savaşlarda
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isə xalqımızın mərd övladları qanları və canları bahasına tarixin şanlı
səhifələrində yeni mübarizlik səhifələri açmışlar. Hər qarışı şəhid
məzarı, hər ovuc torpağı şəhidlərin qanı ilə yoğrulan bu müqəddəs
torpaq dəfələrlə parçalanaraq bugünkü Azərbaycan halına
düşmüşdür. Bu müharibələrdən biri də çoxlu insan tələ-fatına səbəb
olmuş 1-ci Qarabağ savaşıdır. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki,
Azərbaycan əsgərinin döyüşlərdə nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıqlara
baxmayaraq həmin dövrdə ölkəmizin siyasi və iqdisadi durumunun
ağırlığı bizim bu döyüşlərdən məğlub kimi ayrılmağımıza səbəb
olmuşdur.
Azərbaycanın digər rayonları kimi Lerik rayonu da Qarabağ
savaşında iki yüzə yaxın şəhid və itkin verərək tarixin ağrılı
səhifələrinə adını yazmışdır.
Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağa göz dikən
erməni qəsbkarlarına qarşı mübarizə aparan və bu yolda canlarından
keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalan vətən oğulları haqqında çoxlu əsərlər
yazılmış, filmlər çəkilmişdir. Eyni zamanda, Lerik şəhidləri haqqında
da bir sıra kitablar, poemalar, şeirlər, publisistik əsərlər yazılaraq
onların adları əbədiləşdirilmişdir. Belə ki, ölkənin tanınmış qələm
adam-ları - Şəkər Aslan, İdris Şükürlü, Hüsaməddin Abbasov,
Novruz Novruzov, Dəstəgül Zamanlı, Qədiməli Əhməd, Fariz
Quliyev və digərləri zaman-zaman bu mövzularda bədii və
publisistik əsərlərlə çıxış etmişlər.
Bu mövzuda İdris Şükürlünün qələmə aldığı “Ölsəm, inanma”
və “Bədənində dəfn etdilər ölümü” kitablarını və yazıçı-publisist
Hüsaməddin Abbasovun publisistik məqalə-lərini xüsusi qeyd etmək
olar.
“Əbədiyyət yolçuları” kitabının 1-ci və 2-ci bölmə-lərində biz
Lerik rayonundan olan 1-ci Qarabağ mühari-bəsində iştirak etərək
şücaətlər göstərmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış 152 şəhid və itgin
haqqında məlumat verərək az da olsa, vətən qarşısında öz vətəndaşlıq
borcu-muzu yerinə yetirməyə çalışmışıq. Onu da qeyd edək ki, 4 il
bundan əvvəl bu mövzudakı əsərlər təkcə ağrı-acılı tarix deyil, həm
də gələcək nəsillərə mesaj idi.
Kitabın 3-cü bölməsində artıq biz Qarabağda yeni tarix yazaraq
şəhidlik zirvəsinə ucalan Lerikli qəhrəmanların qısa tərcümeyi-halı
və döyüş yolundan bəhs etmişik. Əvvəl-cə onu qeyd edim ki,
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Azərbaycan Respublikasının Preziden-ti, Azərbaycan Ordusunun Ali
Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində
apardığı davamlı və dayanıqlı siyasəti nəticəsiz qalmadı. Belə ki,
ordumuz güclənərək inkişaf etmiş dünya ölkələri orduları
səviyyəsinə yüksəldi. Bütün bu illər ərzində dövlət sərhədlərimizi
poz-mağa cəht göstərən erməni diversiya qruplarının qarşısı
əsgərlərimiz tərəfindən alınaraq böyük itkilərlə geri çəkil-məyə
məcbur edildi. Ən nəhayət nizam-intizamlı əsgər və zabit heyyəti, ən
müasir silah və texnika ilə təchiz olunan ordumuz 28 illik işğaldan
sonra ilk dəfə olaraq “Aprel döyüşləri”ndə düşmənə öz gücünü
göstərərək düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızın bir hissəsini
geri qaytardı. Lakin bu da düşmənə dərs olmadı. Və düşmən yeni
torpaq iddiasına düşərək əvvəlcə “Tovuz hadisələri”, sonra “İyul
hadisələri” zamanı ərazi bütövlüyümüzü poz-mağa başladı. Ötən
illər ərzində Azərbaycan Dövləti huma-nistlik nümayiş etdirərək sülh
danışıqlarına sadiq qaldı. Lakin mənfur qonşularımız bütün hallarda
sülh danışıq-larını pozaraq Azərbaycanın “səbir kasası”nı daşdırdı.
Bü-tün bu danışıqların sadəcə vaxt itkisi olduğunu görən dövlətimiz
son qərarını verərək işğal altında olan torpaq-larımızın azad olunması
uğrunda mübarizəyə başladı.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmrini gözləyən mü-zəffər
ordumuzun 27 sentyabr 2020-ci ildə başladığı döyüş əməliyyarları 44
günlük müharibədən sonra əbədi və əzəli torpaqlarımız olan
Qarabağın azadlığı ilə nəticələndi. Bu müharibədə saysız-hesabsız
itki verən düşmən ağ bayraq qaldırmağa məcbur edildi və
Azərbaycan əzəli torpaqlarına qovuşdu.
Döyüşlərdə misilsiz şücaətlər göstərən Azərbaycan ordusunun
əsgər və zabitləri öz qanları ilə müqəddəs vətə-nimizin adını tarixin
sinəsinə yenidən yazdılar. Əvvəlki müharibələrdə olduğu kimi bu
mübarizədə də doğma Lerikimiz minlərlə sakini döyüşlərdə iştirak
edərək qəhrə-manlıqlar göstərib vətənə sədaqət nümayiş etdirdilər.
On-ların çoxu Ali Baş Komandan tərəfindən orden və medal-larla
təltif edildi. Bəziləri qazi kimi ordudan tərxis edilsə də, bir çoxu
ordumuzda sədaqətlə vətənə xidmətlərini davam etdirirlər. Və bu
döyüşlərdə Lerik 60-dan çox şəhid verərək qəhrəman şəhər kimi
tarixə düşdü.

424

Sonda bu mövzuda əsərlər yazan həmkarlarımıza, bizə bu işdə
maddi və mənəvi dəstək göstərən hər kəsə dərin təşəkkürümüzü
bildiririk.

Yaşasın Azərbaycan Ordusu!
Qarabağ Azərbaycandır!
Xalid Mahmud
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