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Şeyxzamanlılar:

ADR milli təhlükəsizliyinin baniləri
Müəyyən ailələr, əsasən də köklü nəsillərin nümayəndələri tarixin keşməkeşli vaxtlarında, təlatümlü hadisələrində xalqın önünə keçərək millətin taleyüklü məsələlərinin həllində, cəmiyyətin
inkişafında mühüm rol oynamışlar. Bəzən bunu zadəgan qanı ilə bağlamağa çalışanlar da var,
amma əslində, məsələ ailənin irsən keçən tərbiyə sisteminin, ənənələrinin, tarixi yaddaşının
davamlılığı ilə daha çox bağlıdır. Belə soylardan biri Şeyxzamanovlar (Şeyxzamanlı) nəslidir. Bu
nəsil Azərbaycan dövlətçiliyində, mədəniyyətində, maarifçiliyində, elminin inkişafında böyük
rol oynamışdır. Şeyxzamanlıların iki nümayəndəsi - Məmmədbağır bəy və Nağı bəy
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət təhlükəsizliyi orqanı – Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının ilk qurucuları və ilk rəhbərləri olmuş, həm cümhuriyyət dövründə, həm də ondan əvvəl
Azərbaycan üçün yorulmadan çalışmış, ömürlərinin sonunadək bu missiyaya sadiq qalmışlar.
İmamzadə
pirinin havadarları

HərşeydənəvvəlŞeyxzaman
lılarınŞeyxNizamiGəncəvinin
nəslindənsayılmasıməsələsinə
toxunmalıyıq.BufaktabizFirudin
bəyKöçərlininşairŞeyxİbrahim
Şeyxzamanovhaqqındaverdiyi
məlumatdarastgəlirik.Firudin
bəyyazırki,“bəzirəvayətəgörə,
ŞeyxİbrahiminŞeyxNizamiilə
qərabəti(qohumluğu–red.)var
imiş”.ŞeyxİbrahimQüdsininqar
daşıoğluolanvəməqalədəsöhbət
açacağımızNağıbəyŞeyxzamanlı
“Azərbaycanınistiqlalmübarizə
sindənxatirələr”indədahiNizami
iləailəsininqohumluğuxüsusun
dadəqiqbirbilg
 iyəsahibolma
dığınıyazsada,bunuinkarda
etmir.Hətaburəvayətiqüvvət
ləndirməküçündəlillərirəlisürür:
nəslinmənsublarınınşeyxünvanı
daşımaları,soyunşairlərininçox
olmasıvəbaşqatəxəllüslərləba

həmşeyxünvanıilədəşeiryaz
ması,ŞeyxNizamininqəbrininvə
türbəsinintaqədimdənbərisahib
olduqlarıtorpaqlardayerləşməsi.

Nağı bəy Şeyxzamanlı ailəsi ilə
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Sondəlildənbaşqa,əvvəlkidə
lillərmübahisələndiriləbilər.Oki,
qaldıirəlisürülənsonuncudəlilə,
həqiqətən,Şeyxzamanlıailəsitaqə
dimdənsovetdövrünədəkGəncəyə
bitişikböyükbirəraziyəsahibolub
larvəburadaNizamininməqbərəsi
iləbahəmİmamzadəkompleksidə
yerləşir.Birməsələdəvarki,İmam
MəhəmmədBağırınoğluMövlana
İbrahimindəfnedildiyiİmamzadə
pirininidarəçiliyidətarixənŞeyxza
manlılaraməxsusolub.
BizdahiNizamiGəncəviyə
“XosrovvəŞirin”əsərinəgörə
AzərbaycanAtabəylər(Eldənizlər)
dövlətininhökmdarıMəhəmməd
CahanPəhləvantərəfindənGəncə
yaxınlığındatorpaqhədiyyəedil
diyinibilirik.Şeyxzamanovların
NizamiGəncəviiləqohumluğunu
iddiaedənlər,haqqındabəhsolu
nanbuərazininindikiİmamzadə
kompleksinin,Nizamininməqbərə
sininyerləşdiyitorpaqlarolduğunu

ŞƏXSİYYƏT
bildirirlər, amma ortada bunu təsdiq
edən bir vəsiqə və ya sənəd yoxdur.
Lakin İmamzadə İbrahimin
(Göy İmam) və Nizami Gəncəvinin
türbəsi yerləşən ərazinin Şeyxzama
novlara məxsusluğunu sübut edən
sənədlər var. Keçən əsrin əvvəllə
rində Gəncə Xeyriyyə Cəmiyyəti
ilə İmamzadə mütəvəlliləri, yəni
idarəçiləri arasında İmamzadə piri
ilə bağlı mübahisə yarananda məsə
ləyə Tifl isdə Qafqaz Canişinliyinin
dəftərxanasında baxılmış və Səfəvi
şahı II Təhmasibin verdiyi fərman

üzə çıxmışdır. Sənədə görə, Gəncədə
İmamzadə pirinin yerləşdiyi ərazi
və ətraf torpaqlar Şeyxzamanlıların
irsi malıdır.
Sözümüz ondadır ki, Şeyxzama
novlar Azərbaycanın tanınmış qə
dim nəsillərindən biridir. İmamzadə
pirinə havadarlıq müasir dövrədək
fasiləsiz Şeyxzamanlılar tərəfindən
yerinə yetirilməklə bahəm, onlar
Gəncədə xüsusi mövqeyə sahib
olmuşlar. Bu nəslin nümayəndəsi
Şeyx ünvanı ilə Gəncənin ruhani
başçısı sayılmış, Məmmədbağır və

Nağının atası Şeyx Salehə qədər
kəbini yalnız onlara kəsdirərmiş
lər. Bu nəslə ehtiram o qədər imiş
ki, Gəncənin hakimləri əsrdən-əsrə,
sülalədən-sülaləyə dəyişsə də, Şeyx
zamanlıların Gəncədəki mövqeyi
dəyişməz olaraq qalmışdır.
Şeyxzamanovların nəsil şəcərəsi,
İmamzadə pirinə havadarlığı, onla
rın Gəncədəki nizamına bolşeviklə
rin gəlişinə qədər gəlib keçən bütün
hakimlərin ehtiram göstərib təsdiq
ləməsi və digər məsələlər ayrıca bir
mövzudur və daha detallı araşdırma
tələb edir. Bu bizim məqalənin əsas
mövzusu deyil. Bizim məqsədimiz
bu nəslin Azərbaycan Xalq Cümhu
riyyətinin parlaq xadimləri olmuş
iki nümayəndəsinin – Nağı bəy və
Məmmədrza bəy Şeyxzamanlıların
istiqlal uğrunda mübarizələrdə ke
çən ömür yoluna işıq tutmaqdır.

Üç qardaş

Şeyxzamanlıların Gəncədəki evi

Məmmədrza Şeyxzamanlı və
Nağı Şeyxzamanlı qardaşlarının
amalları, əqidələri, cümhuriyyət
dövründə fəaliyyətləri bir olduğu
üçün biz də “Şəxsiyyət” rubrikasın
da onları ayırmadıq.
Məmmədbağır və Nağının va
lideynləri olan Şeyx Saleh bəylə
Məşədi Rüqəyya xanımın əvvəlcə 9
qızı dünyaya gəlib. Onlardan uşaq
vaxtı dünyasını dəyişənlər də olub.
9 qızdan sonra Rüqəyya xanım Şeyx
Salehə deyir ki, “mən sənə oğul bəxş
edə bilmədim, ona görə yenidən
evlən ki, bir oğlun olsun”. Lakin
Şeyx Saleh Rüqəyya xanıma bildirib
ki: “Xanım, bu Allahın təqdiridir,
məsləhət bilsə, inşallah oğul da bəxş
edər”.
Çox keçmir Allah  sanki bu
təvəkkülə mükafat olaraq mömin
ailəni oğul sevincinə qərq edir.
Belə ki, bir-birinin ardınca onların
üç oğlu dünyaya gəlir; 1880-ci ildə
Məmmədbağır, 1882-ci ildə İsrafil və
1883-cü ildə Nağı.
Hər üç qardaş Azərbaycan
Cümhuriyyəti uğrunda fədakar
mübarizə aparıblar. Ailə işlərinin
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Məmmədbağır bəy Şeyxzamanlı
və İmamzadə türbəsinin idarəçiliyi
İsrafil bəy Şeyxzamanlıya həvalə
olunduğu üçün onun ictimai-siyasi
fəaliyyəti haqqında məlumat ka
saddır, amma o da qardaşları kimi
Milli İstiqlal mübarizlərindən olub.
İsrafil bəyi qardaşları siyasi
qovğalardan uzaq tutsa da, o, Milli
İstiqlal Hərəkatında, xüsusən də
maddi təminat və təchizat məsə
lələrinin həllində fəal iştirak edib.
Bu üç qardaşı əqidə və mübarizədə
ayırmaq mümkün olmasa da, Azər
baycanın istiqlal mübarizəsində,
1918-ci ildə AXC-nin qurulmasında,
onun dövlətçilik əsaslarının möh
kəmləndirilməsində, xüsusən də
xarici və daxili düşmənlərlə mü
barizədə Məmmədbağır və Nağı
mühüm rol oynadığı üçün biz daha
çox onlar haqqında danışacağıq.
Hər iki qardaş şeyx övladları
kimi uşaq vaxtlarından dini təlim
görsələr də, yaşları çatanda dün
yəvi məktəblərdə - Məmmədbağır
Gəncə Realnı Məktəbində, Nağı
isə Gəncə Gimnaziyasında təhsil
alıblar.

Qardaşlar hələ gənc
yaşlarından Gəncənin
ictimai-siyasi həyatına
qoşulub, mədəni fəaliy
yətlə məşğul olublar.
Xüsusən də böyük qar
daş Məmmədbağırın
dram sənətinə böyük
meyli var idi. O, 1906-cı
ildə Gəncədə dram
cəmiyyəti təşkil etmiş,
Azərbaycan, rus və
Avropa dramaturqları
nın əsərlərini tamaşaya
qoymuşdur.
Qeyd edək ki,
Məmmədbağır bəy
Rəfibəylilərdən Hə
cər xanımla ailə həyatı
qurub, Ruqiyyə adlı
qızı olub. Məmmədba
ğır bəy həyat yoldaşı
Həcər xanımla birgə
Gəncədə qızlar məktə
binin yaradılmasında da,
xeyriyyəçilik fəaliyyətin
də də birgə çalışıb.
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Məmmədbağır bəyin kiçik qar
daşı Nağı bəyə böyük təsiri olub.
Nağı bəy daim Məmmədbağır bəylə
birgə addımlayıb, onun bütün işlə
rində yardımçısı, istiqlal mübarizə
sində yaxın silahdaşı, siyasi fəaliyyə
tində sirdaşı olub; kiçik qardaş kimi
bütün tapşırıqlarını yerinə yetirib,
bir sözünü iki etməyib.
Əldə olan məlumatlara görə,
Şeyxzamanlı qardaşları hələ gənc
yaşlarından aktiv siyasi fəaliyyət
lə məşğul olublar. Onların hər ikisi
1905-ci ildə erməni qəddarlıqlarının
qarşısının alınmasında, erməni ter
rorçu-daşnaklara qarşı mübarizədə  
mühüm işlər görmüş və azərbay
canlıları qorumaq üçün 1906-cı ildə
“Difai” Partiyasının yaradılmasında
yaxından iştirak etmişlər. Qardaşlar
“Difai”nin Gəncə şöbəsinin ən fəal
üzvləri olmuşlar.
“Difai”nin iki silahlı dəstəsindən
biri olan “Gənclik” qolunun lideri
kimi ən çətin tapşırıqların öhdəsin
dən müvəff əqiyyətlə gələn Nağı
bəyin təşəbbüsü ilə bir sıra erməni
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vəhşiliklərinin qarşısı alınmışdır.
Onun vətənpərvər gənclərin hazırlı
ğında böyük əməyi olmuşdur. Çarın
xəfiyyə sistemi Qafqazda hər yerdə
“Difai”nin izinə düşməyə can atırdı,
təşkilatın bir üzvünü xəbər verənə
və ya möhürünü əldə edənə 50 min
rubl vəd etmişdi, amma təşkilat qa
yət məxfi saxlanılır, xalq tərəfindən
də sevilirdi.
Yalnız 1909-cu ildə möhürün sax
lanıldığı Mirzə Məhəmməd adlı şəxs
sosialist kimi təsadüfən həbs olu
nanda möhür də rusların əlinə keçir.
Möhür ilə birlikdə müsadirə olunan
sənədlər Gəncədə polis idarəsində
seyfə qoyulur ki, ertəsi gün tərcü
mə edilib araşdırılsın. Qeyd edək ki,
“Difai”nin möhürdən başqa heç bir
rəsmi sənədi mövcud olmayıb və
ona görə də möhürə sanki partiya
nın ruhunu daşıyan bir əsrarəngiz
əşya kimi baxıblar. Bu kifayət qədər
ciddi vəziyyətdən də Nağı bəyin
qurduğu planla çıxırlar. Möhür elə
həmin gecə rəisin seyfindən götürü
lərək, elə otaqdakı sobadaca yandırı

lır, əvəzində ora başqa
bir sosialist təşkilatının
möhürü qoyulur.
Qeyd edək ki,
qardaşlar o dövrdə
Gəncənin yerli özü
nüidarə orqanlarının
üzvü kimi də şəhərin
ictimai-iqtisadi həya
tında yaxından iştirak
etmişlər.

Gələcək günlər
üçün hazırlıqlar

Möhür vaqiəsin
dən sonra “Difai”nin
fəaliyyəti səngisə də,
təşkilatın Nağı bə
yin rəhbərlik etdiyi
“Gənclik” qolu ta
ADR qurulana qədər
öz fəaliyyətini davam
etdirir. Bu, əsasən gizli
tapşırıqlar, xəfiyyə
fəaliyyətləri ilə bağlı idi.
Məsələn, hələ I Dün
ya müharibəsi dövründə əllərində
olan köhnə “Berdanka” tip silahları
yeni çıxan rus beşaçılanları ilə əvəz
etmək, gələcəkdə lazım olacaq silah
ehtiyatını yaratmaq üçün sistemli
işlər görülürdü. Bu məqsədlə igid
gənclər ön cəbhəyə kimi gedib çıxır,
rus əsgərlərindən beşaçılanları pulla
satın alır və ya müxtəlif yollarla əldə
edib Gəncəyə gətirirdilər. Azərbay
canın bəzi yerlərində, xüsusən də
Bakıda üstünlük, hakimiyyət və ida
rəetmə düşmənlərin əlində olduğu
üçün bütün milli hakimiyyət Gəncə
də cəmləşmişdi. Azərbaycanın istiq
lal mübarizəsinin ağırlığı tamamilə
Gəncənin üzərinə düşmüşdü. Təbiri
caizsə, Gəncədə sanki bir dərin döv
lət fəaliyyət göstərirdi: milli höku
mətin qurulması üçün müəzzəm
işlər həyata keçirilirdi, bütün zəruri
ehtiyatlar görülür və müstəqillik
üçün zəmin hazırlanırdı.
Bu dövrdə, yəni 1914-18-ci illərdə
Şeyxzamanlı qardaşlarının fəaliyyət
ləri bu və ya digər formada Türki
yəyə kömək etməklə də bağlıdır.

Nağı bəy Şeyxzamanlı
Bildiyimiz kimi, 1914-cü ildən sonra,
yəni I Dünya müharibəsində Rusi
ya-Türkiyə savaşında minlərlə türk
əsgəri ruslar tərəfindən əsir alınmış,
əsasən də qatarlarla Rusiyanın daxili
quberniyalarına sürgün edilmişdir.
Bundan başqa müharibədən əvvəl
Rusiyanın cənub əyalətlərində işlə
yən, biznes quran, hətt a müəyyən
səbəblərdən qaçqın olan türklər də
çar tərəfindən həbs düşərgələrinə
salınmışdılar.
Şeyxzamanlı qardaşları müha
ribədə əsir düşmüş türk əsirlərinin
müalicəsində, ərzaqla, geyimlə
təmin edilməsində iştirak edirdilər.
Bundan başqa sürgün və həbslər
dən qaçan türklər gizlədilir, himayə
edilir, fürsət düşən kimi vətənlərinə
yola salınırdılar.
1917-ci ildə Gəncədə yaranan
Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Firqəsinə
daxil olan Şeyxzamanlı qardaşları
partiyanın “Müsavat”la birləşməsin
dən sonra Müsavat Partiyası sırala
rında Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak etmişlər. Məm
mədbağır və Nağı Şeyxzamanlılar
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Gəncə Müsəlman Milli Komitəsinin
də üzvü idilər.

Türkiyə yardımının
təmin edilməsi

1918-ci ilin əvvəllərində Gəncə
Müsəlman Milli Komitəsi Nağı bəy
Şeyxzamanlını türk zabiti Hüsa
məddin Tuğacla birgə Osmanlı
Dövlətinin Azərbaycana yardımının
əməli təşkili üzrə xüsusi tapşırıqla
Türkiyəyə göndərir. Rus və erməni
silahlıları ilə dolu Qafqaz cəbhələ
rini keçərək Türkiyəyə çatan, orada
Ənvər, Tələt və Nuri paşalar, digər
yüksək hərbi rütbəlilər, eləcə də Sul
tan V Mehmed Reşadla görüşən Na
ğı bəy tapşırığın öhdəsindən uğurla
gəlir, türk ordusunun Azərbaycana
yardımının təmin edilməsinə nail
olur. Nağı bəyin erudisiyasına, dərin
biliyinə heyran qalan Ənvər pa
şa onu Azərbaycana yardım üçün
yaradılan hərbi qüvvənin təşkilati
məsələlərinə cəlb edir. Ənvər paşa
yardım üçün göndəriləcək hərbi
qüvvələrə Nağı bəyin xahişi ilə nə
zərdə tutulan adamı deyil, öz qarda
şı Nuri paşanı komandan təyin edir.
Nuri paşanı Türkiyədən Qafqaza
yolçu edəndən sonra Nağı bəy onu
Azərbaycanda qarşılamaq üçün və
tənə dönür.
Gəncədə olduğu müddətcə Nuri
paşanın qaldığı Şeyxzamanlıların
evi Azərbaycanın Milli İstiqlal da
vasının hərbi qərargahına çevrilir.  
Qafqaz İslam Ordusunun Bakının
azad edilməsi əməliyyatlarının
hazırlanmasında və həyata keçiril
məsində Şeyxzamanlı qardaşları
önəmli vəzifələr yerinə yetirirlər.
Bakı azad ediləndən sonra 1918-ci il
dekabrın 7-də çağırılan ilk Azərbay
can parlamenti – Məclisi Məbusanın
tərkibində Məmmədbağır Şeyxza
manlını da görürük.

cümhuriyyətin dövlət təhlükəsizlik
xidmətinin formalaşmasında, xarici
və daxili düşmənlərdən qorunma
sında önəmli xidmət göstərmişlər;
Azərbaycanın dövlət təhlükəsizli
yinin qorunması ilə bağlı yaradılan
təşkilatın ilk sədrləri olaraq Azər
baycanın dövlətçiliyi və müstəqil
liyinin keşiyində dayanmış, eləcə
də bu təşkilatın formalaşmasında
böyük işlər görmüşlər.
Belə ki, 1919-cu il iyunun 11-də
əks-kəşfiyyat orqanı olan Əksin
qilabla Mübarizə Təşkilatı (ƏMT)
yaradılanda onun ilk sədri parla
mentin Müsavat fraksiyasının üzvü
Məmmədbağır bəy Şeyxzamanlı tə
yin edilir. M.Şeyxzamanlı bir müd
dət bu vəzifədə işlədikdən sonra
1919-cu ilin avqust ayında öz ərizəsi
ilə tutduğu vəzifədən azad olunur.

Dövlət təhlükəsizliyinin
qorunması

Şeyxzamanlı qardaşlarının ADR
dövründə də fəaliyyətlərinin kəsiş
diyini görürük. Onlar yeni qurulan
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Onun istefasından sonra yerinə
qardaşı Nağı bəy Şeyxzamanlı təyin
edilir. Nağı bəy bu vəzifəni təşkilat
ləğv edilənədək - 1920-ci il martın
6-na qədər icra etmişdir.

27 Aprel işğalı

1920-ci il aprelin 27-də Azərbay
canı işğal edən bolşeviklər ilk gün
dən müsavatçıları məhv etmək üçün
həbslərə, qətliamlara başlayırlar.
Onların Şeyxzamanlılardan ilk həbs
etdikləri böyük qardaş Məmməd
bağır olur. Qardaşını həbsxanadan
qurtarmaq üçün yollar arayan Nağı
bəy öyrənir ki, bolşeviklər Məm
mədbağıra – “Qardaşın Nağı bəy
gəlib özü təslim olsa, səni buraxaca
ğıq” – deyiblər.
“Çeka”ya gedən Nağı bəy bina
ya yaxınlaşanda qardaşının səsini
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eşidir. O, binanın yuxarı mərtəbəsin
dəki kameranın pəncərəsindən ona
səslənirdi: “Gəlmə, uzaqlaş, mənə
bir şey edə bilməzlər... Əgər mənə
qulaq asmayıb içəri girsən, özümü
pəncərədən küçəyə atacağam. Bura
dan uzaqlaş...”
Böyük qardaşının sözündən heç
vaxt çıxmayan Nağı bəy onun dedi
yi kimi edir. Bu, doğma qardaşların,
həm də ən yaxın silahdaşların son
görüşü olur. Nağı bəy Gəncəyə gəl
dikdən sonra öyrənir ki, qardaşını
bolşeviklər güllələyiblər.
Digər ailə üzvləri də təqiblərə
məruz qalırlar. Nağı bəyin yoldaşı
Səlimə xanım həbs edilir və dindiri
lir. Lakin sonralar Səlimə xanım für
sət tapıb Türkiyəyə həyat yoldaşının
yanına gedə bilmişdir.
Ortancıl qardaş İsrafil bəyin ba
şına gələnlər də faciələrlə doludur.
Onu həbs edib şəhər meydanında
edam etmək istəyirlər. Gəncəlilər
toplaşıb etiraz edirlər, ona görə də
İsrafil bəyi edam etməyib sürgünə
yollayırlar. Sürgün həyatı uzun sür
mür; camaatın təkidi ilə onu sürgün
dən qaytarırlar. Qayıdandan sonra

da İsrafil bəyi təqib edirlər: gecələr
“qara maşın”da aparır, səhərə yaxın
gətirib yarımcan halda qapının ağ
zına buraxırdılar... İş o yerə çatır ki,
İsrafil bəy özü hər gecə ailə üzvləri
ilə görüşüb sağollaşır və oturub “qa
ra maşın”ı gözləyirdi.
Ev əşyalarına qədər bütün vardövlətləri müsadirə olunmuş ailə
sovet dönəmində uzun illər qorxu,
səksəkə içində yaşayıb, amma İsrafil
bəy ölənə qədər kimsəsizləri yenə
də himayə edib, son tikəsini ac qa
lanlarla bölüşüb.

Mühacir həyatı

27 Aprel işğalından sonra mü
hacir həyatı keçirməyə məcbur
olan Nağı bəy Şeyxzamanlı uzun
müddət Türkiyədə, 1964-cü ildən
sonra ABŞ-a övladlarının yanına
gedərək orada yaşamışdır.
Azərbaycanın azadlığı uğrunda
mübarizə aparan və onun dövlət
çiliyinə daim sadiq qalan Nağı bəy
mühacirətdə olduğu zaman da
vətəni unutmamış, həmişə onun
taleyi ilə maraqlanmışdır. Türkiyə
də yaşayarkən həmvətənləri ilə sıx

əlaqədə olmuş və onların yaratdı
ğı “Azərbaycan” jurnalının işində
fəal iştirak etmişdir. Mühacirətdə o,
Azərbaycanda baş verən ictimai-si
yasi hadisələrlə bağlı fikirlərini və
xatirələrini əks etdirən bir sıra əsər
lər nəşr etdirmişdir.
Ürəyi daim Azərbaycanla döyü
nən Nağı bəy ömrünün sonlarına
yaxın Amerikada xəstələnir, Azər
baycana daha yaxın yerdə basdı
rılmaq üçün Türkiyəyə qayıdır. O,
1967-ci ildə vəfat edir və İstanbulun
Feriköy məzarlığında dəfn edilir.
Şeyxzamanlı qardaşlarının ən
aydın vəsfi Azərbaycan istiqlal mü
barizəsinə dərindən bağlı olmaları,
bütün ömürləri boyunca bu məsə
lədə heç bir kimsəyə və hər hansı
cərəyana kiçik güzəştə belə get
məmələridir. Onlar ömürləri boyu
vətənin, xalqın işıqlı sabahı uğrunda
mübarizə aparmış, millətin taleyük
lü məsələlərinin həllində mühüm
vəzifələrə, çətin tapşırıqlara üstlən
miş, üzərilərinə düşən missiyanı
ləyaqətlə yerinə yetirmiş, soyadlarını
daim uca etmişlər.
Mübariz Əsgərov
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