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АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
Г А Н У Н У

ВЯTЯН УЬРУНДА ЩЯЛАК ОЛАНЛАРЫН
ХАTИРЯСИНИН ЯБЯДИЛЯШДИРИЛMЯСИ

ЩАГГЫНДА

Бу Ганун Вяtян уьрунда  щялак оланларын хаtирясинин ябяди -
ляшди рил mяси, онларын шяхсиййяtинин mцяййян едилmяси вя ъяназяляринин
tапылmасы цчцн  ахtарыш  ишляринин  апарылmасы гайдаларыны mцяййян
едир.

Ы  ФЯСИЛ

ЦMУMИ MЦДДЯАЛАР

Mаддя 1. Вяtян  уьрунда  щялак оланларын xаtирясинин  
ябядиляшдирилmяси сащясиндя  ганунвериъилик

Вяtян уьрунда щялак оланларын хаtирясинин ябядиляшдирилmяси
сащясиндя Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи бу
Ганундан вя диэяр ганунвериъилик акtларындан ибаряtдир.

Mаддя 2.   Хаtиряси ябядиляшдирилянляр
Бу Гануна уйьун олараг ашаьыдакыларын хаtиряси

ябядиляшдириля биляр:
Вяtян уьрунда дюйцшлярдя, йахуд дюйцш ещtийаъларынын

tяmин едилmяси иля ялагядар дюйцш бюлэясиндя вя йа ондан
кянарда хидmяtи вя йа вяtяндашлыг боръуну  йериня йеtиряркян
щялак олmуш шяхслярин;

bашга дювляtлярин яразисиндя ясэяри боръуну йериня
йеtиряркян щялак оланларын;

vяфаt  еtдийи вахtдан  асылы олmайараг Вяtян уьрунда
дюйцшлярдя, щабеля ясирликдя алдыглары хясаряt, конtузийа вя
хясtяликляр няtиъясиндя юлянлярин;
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dюйцшдя йаранмыш шяраит цзцндян юзцндян асылы олмайараг
ясир дцшян, Вятяня хяйанят етмяйиб ясирликдя щялак олан шяхслярин;

Азярбайъан Республикасынын мцдафияси заманы щялак
олмуш вятяндашлыьы олмайан шяхслярин вя яънябилярин;

Вятянин мцдафияси заманы фярглянмиш мцлки идаря вя мцясси-
сялярин, халгын тарихиня гящряманлыг рямзи кими дахил олмуш дюйцш
ямялиййаты йерляринин адлары да ябядиляшдириля биляр. 

Вятян уьрунда щялак оланларын хатирясинин ябядиляшдирилмя-
синин ясас формалары ашаьыдакылардыр:

Ики дяфя Азярбайъанын Милли Гящряманларынын, Совет Итти-
фагы Гящряманларынын вя онлара бярабяр тутуланларын бцстляринин го-
йулмасы;

Азярбайъанын Милли Гящряманларынын, Совет Иттифагы Гящряманла-
рынын вя онлара бярабяр тутуланларын, щабеля Вятян уьрунда дюйцшляря
эюря азы ики орденля тялтиф олунанларын адларынын кцчяляря, мейданлара,
тяшкилатлара, мцяссисяляря, щярби вя мцлки эямиляря верилмяси;

"Шящид" Мемориал Комплексинин йарадылмасы;
дяфн йерляринин горунмасы вя абадлашдырылмасы, гябирцстц даш-

ларын, хатиря абидяляринин гойулмасы;
Вятян уьрунда эюстярилян гящряманлыгла баьлы дюйцш йерляри-

нин горунмасы вя абадлашдырылмасы;
дюйцш ямялиййатлары эетмиш йерлярдя хатиря нишанларынын гойул-

масы;
щялак оланлар щаггында "Республика Хатиря Китабы"нын апарыл-

масы;
щялак оланлар щаггында материалларын кцтляви информасийа васитяля-

риндя йайылмасы, онларын гящряманлыьына щяср олунмуш ядябиййат  вя
инъясянят ясярляринин йарадылмасы, музей вя сярэилярин тяшкил едилмяси.

Дювлят вя йерли юзцнцидаря органлары щялак оланларын хатиря-
сини ябядиляшдирмяк цчцн диэяр тядбирляри  дя щяйата кечиря биляр-
ляр.

ЫЫ   ФЯСИЛ

ВЯТЯН УЬРУНДА ЩЯЛАК ОЛАНЛАРЫН 
ДЯФН ОЛУНМАСЫНЫН ТЯШКИЛИ

Маддя 4.  Вятян уьрунда щялак оланларын дяфн йерляри
Щярби  хатиря  гябиристанлары,  ясэяр  гябиристанлары,  цмуми  гя-

биристанда ясэярлярин  дяфн олундуьу  сащяляр,  гардашлыг   мязарлары, дяниз  вя
океан акваторийаларында   дяфн   йерляри,   щярби   вя   мцлки   эямилярин,
тяй йарялярин   юз  щейятляри иля  щялак  олдуглары  йерляр  щярби дяфн йерляри
щесаб олунур.
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Маддя 5.  Вятян уьрунда щялак оланларын дяфн 
(йенидян дяфн) гайдасы

Вятян уьрунда щялак оланларын дяфн (йенидян дяфн) мярасими
ясэяри ещтирам эюстярмяк вя дини айинляр иъра етмякля апарылыр.

Щялак оланларын тапылмыш ъяназяляринин дяфн олунмасы мцвафиг
иъра щакимиййяти органы тяряфиндян юзцнцидаря вя щярби идаря органлары
ъялб олунмагла тяшкил едилир.

Диэяр дювлятлярин щярби гуллугчуларынын дяфн олунмамыш ъяназя-
ляри ашкар едилдикдя, щямин дювлятлярин мцвафиг тяшкилатларына мялумат
вермякля дяфн (йенидян дяфн) тяшкил едилир.

Щялак оланларын ъяназяляринин  йенидян дяфни онларын гощумла-
рынын хащиши иля, йахуд хцсуси дювлят ящямиййятли  ишляр  эюрцляркян  вя  йа
гябрин йерляшдийи яразинин ъоьрафи шяраити абадлашдырма вя горунма
тядбирляринин эюрцлмясиня имкан вермядийи щалларда щяйата кечирилир.

Щялак оланларын ъяназяляринин йенидян дяфни онларын аиляляриня вя йа
гощумларына мялумат вермякля мцвафиг иъра щакимиййяти органынын
гярары иля йериня йетирилир.

Щярби ямялиййатларын эедишиндя щялак оланларын дяфн олунмасы
щярби низамнамяляря, команданлыьын ямр вя эюстяришляриня уйьун апа-
рылыр.

Маддя 6.   Ясэяр мязарларынын гейдиййаты
Ясэяр мязарлары дювлят гейдиййатына алыныр. Азярбайъан Респуб-

ликасы  яразисиндя онларын гейдиййаты мцвафиг иъра щакимиййяти органы,
диэяр дювлятлярин яразисиндя ися Азярбайъан Республикасынын дипломатик
нцмайяндяликляри тяряфиндян апарылыр.

Щяр бир ясэяр мязары цчцн хатиря нишаны гойулур вя паспорт  тяр-
тиб олунур.

Маддя 7.  Ясэяр мязарларынын горунмасынын вя бярпасынын 
тямин едилмяси

Мцвафиг иъра щакимиййяти органы йерли юзцнцидаря вя щярби органла-
рын иштиракы иля ясэяр мязарларынын вя хатиря абидяляринин гойулмасыны, тя-
мирини вя бярпасыны тяшкил едир.

Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийиндя мцяййян едилян
гайдада, ясэяр мязарларынын горунмасыны тямин  етмяк мягсядиля
мцщафизя зоналары, о ъцмлядян горуг сайылан тябии ландшафт зоналары йа-
радылыр.

Башга дювлятлярин яразисиндя олан Азярбайъан ясэярляринин
мязарларынын горунмасы дювлятлярарасы мцгавилялярдя мцяййян олун-
муш нормалар ясасында тямин едилиr.
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Шящярлярдя, диэяр йашайыш mянtягяляриндя планлашдырmа, tикинtи
вя йенидянгурmа ишляринин лайищяляри щазырланаркян ясэяр
mязарларынын горунmасынын tяmин едилmяси нязяря алыныр.

Хцсуси дювляt ящяmиййяtли ишляр исtисна олmагла, ясэяр mязарларыны
зядяляйя биляъяк tикинtи вя tясяррцфаt ишляринин апарылmасына йол верилmир.

Физики вя щцгуги шяхсляр исtифадясиндя олан tорпаг
сащяляриндяки ясэяр mязарларынын горунmасы цчцн mясулиййяt
дашыйырлар. Щяmин tорпаг сащяляриндя ясэяр mязарлары ашкар
едилярся, tорпаг сащяляринин сащибляри бу барядя mцвафиг иъра
щакиmиййяtи вя йерли юзцнцидаря органларына mялуmаt верmялидирляр.

ЫЫЫ   ФЯСИЛ

АХTАРЫШ  ИШЛЯРИ

Mаддя 8.  Ахtарыш ишляринин tяшкили
Ахtарыш ишляри наmялуm ясэяр mязарларынын, ясэяр ъяназяляринин

tапылmасы, щялак оланларын вя иtкин дцшянлярин шяхсиййяtинин mцяййян -
ляшдирилmяси mягсядиля апарылыр.

Ахtарыш ишляри mцвафиг иъра щакиmиййяtи органлары вя ахtарыш ишляриня
иъазяси олан mцвафиг иъtиmаи бирликляр tяряфиндян йерли програmлар
ясасында щяйаtа кечирилир.

Щярби яmялиййаtлар эеtmиш яразилярдя юзбашына ахtарыш ишляри
апарmаг вя ясэяр mязарларыны ачmаг гадаьандыр.

Mаддя 9.  Ахtарыш ишляринин апарылmасы гайдалары
Ахtарыш ишляринин апарылmасы гайдасы бу Ганунла вя диэяр

норmаtив щцгуги акtларла tянзиmлянир.
Щялак оланларын tапылmыш ъяназяляри бу Ганунун 5-ъи

mаддясиндя mцяййян олунmуш гайдада дяфн едилир.
Щялак оланларын tапылmыш силащлары, сянядляри вя диэяр яmлакы

юйрянилmяк, експерtиза едилmяк вя гейдиййаtа алынmаг цчцн щяmин
яразидя йерляшян щярби органлара tящвил верилир.

Щялак оланларын сянядляри, шяхси яшйалары вя mцкафаtлары
гощуmларына вя йа mузейляря, силащлары mцвафиг иъра щакиmиййяtи
органларына tящвил верилир. Силащлар tяtбиг едиля билmяйяъяк вязиййяtя
эяtирилдикдян сонра mузейляря tящвил вериля биляр. 

Парtлайыш tящлцкяси йарадан яшйалар ашкар едилдикдя дярщал щярби
идаря органларына mялуmаt верилир. Онлары зярярsizляшдирmяк вя йа
mящв еtmяк цчцн щяmин органлар mцвафиг tядбирляр эюрцрляр.

Парtлайыш tящлцкяси йарадан яшйалары иъазясиз эюtцрmяк вя
башга йеря апарmаг гадаьандыр.
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ЫВ ФЯСИЛ

ЙЕКУН МЦДДЯАЛАРЫ

Маддя 10.  Вятян уьрунда щялак оланларын хатирясинин
ябядиляшдирилмяси тядбирляринин малиййяляшдирилмяси  

Вятян уьрунда щялак оланларын хатирясинин ябядиляшдирилмяси рес-
публика дювлят бцдъяси вя йерли бцдъялярин вясаитляри, физики вя щцгуги
шяхслярин ианяляри щесабына малиййяляшдирилир. Башга дювлятлярин яразисиндя
олан Азярбайъан  ясэярляринин мязарларынын вя диэяр дювлятлярин  щярби
гуллугчуларынын Азярбайъан Республикасы яразисиндя олан мязарларынын
горунмасы, бярпасы вя абадлашдырылмасынын малиййяляшдирилмяси дювлятляр -
арасы сазишляр ясасында щяйата кечирилир.

Маддя 11.  Бу Ганунун позулмасына эюря мясулиййят
Бу Ганунун позулмасына эюря тягсиркар шяхсляр Азярбайъан

Республикасынын ганунвериъилийиня уйьун мясулиййят дашыйырлар.

Маддя 12.  Бейнялхалг мцгавиляляр
Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чыхдыьы дювлятлярарасы

мцгавилялярля бу Ганун арасында зиддиййят йаранарса, щямин бей-
нялхалг мцгавиляляр тятбиг едилир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти                                 ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ         

Бакы шящяри, 23 декабр 1997-ъи ил
№ 416-1 Г   
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ХАТИРЯ КИТАБЫ – ЙАДДАШЫМЫЗЫН КИТАБ АБИДЯСИ

Тарих заман-заман тякрарланыр. Ермяни миллятчиляринин башымыза ачдыьы
бялалары бабаларымызын йаддашындан ешитмишдик. Иллярдир ъавабыны тапа билмядийим
бир суал... Неъя унуда билмишик, неъя силмишик йаддашымыздан бу гяддарлыглары,
вящшиликляри?! Ахы бу оланлар яввялляр дя  башымыза эялмишди. Тарихин тякрар дярсини
бир даща алдыг. Минлярля шящид вердик, минлярля инсанын цнванына “гара каьыз”
йазылмады, адлары ясир, иткин, эиров эютцрцлянлярин сийащысына дцшдц.

Тарихин дяринликляриндян ермяни миллятчиляринин доьма йурдумуз Азярбай -
ъана олан ярази иддиалары даим онларын халгымыза гаршы вящшиъясиня тюрятдийи сой-
гырымы вя фаъиялярля мцшайият олунмушдур. Азярбайъанын ярази бцтювлцйцня
тяъавцз едян ермяни дашнакларынын азярбайъанлылара гаршы тюрятдийи ъинайятляр щя-
мишя юз хцсуси амансызлыьы иля сечилмишдир. Eрмянилярин ярази иддиалары юзцнц даща
чох Даьлыг Гарабаь мцнагишяси дюврцндя эюстярмиш вя ермяни миллятчиляринин
азярбайъанлылара гаршы щяйата кечирдийи етник тямизлямя сийасяти юзцнцн пик нюг-
тясиня чатмышдыр. Азярбайъанын ъялб едилдийи бу щагсыз мцщарибя заманы сайсыз-ще-
сабсыз вятян ювладлары юлкямизин ярази бцтювлцйц уьрунда щялак олмушдур. Ейни за  манда
ермяни силащлы гулдур бирляшмяляринин торпагларымыза щцъумлары, тарихи вя язяли яразиля-
риmizин ермяниляр тяряфиндян ишьалы заманы рясми сянядляря ясасян 3888 няфяр Азяр-
байъан Республикасы вятяндашы намялум шяраитдя иткин дцшмцш, ермяни
террорчу-гулдур дястяляри тяряфиндян ясир вя эиров эютцрцлмцшдцр. Bunu da qeyd
etmяk yerinя dцшяr ki, Ermяnistan Республикасыnda doьulmuш, doьma yurdlarыndan
zorla qovulub Азярбайъанapяnahgяtirmiш ясир,  иткин вя эиров эютцрцлмцш soydaшlarыmыzыn
doьum yerlяrinin indiki ermяni adlarы ilя yanaшы яzяli Азярбайъан adlarы da
mюtяrizяdя эюstяrilmiшdir. Bu яrazilяrin tarixi Азярбайъан torpaqlarы olduьunu
daha inandыrыcы vя daha qabarыq эюstяrmяk цчцn hяmin coьrafi adlar mяhz eрмяни
mяnbяlяrindяn эюtцrцlmцшdцr. (А.П.Айриян. “Атлас сельского здравоохранения
Армении. 19201965 гг.”. Издательство “Айастан”, Ереван, 1967).

Данылмаз фактлар сцбут едир ки, ермяни вандаллары тяряфиндян ясир вя эиров
эютцрцлмцш шяхсляря гаршы щеч бир бейнялхалг щцгуга вя инсанлыьа сыьмайан вящ-
шиликляр тятбиг олунмушдур. Апардыьымыз арашдырмалар бизиm qarшыmыzda ясир вя
эиров эютцрцлмцш Азярбайъан Республикасынын вятяндашларына гаршы ермяни мил-
лятчиляринин гяддаръасына тюрятдийи ишэянъяляр вя ъинайятляря бцтцн айдынлыьы иля
ишыг салмаг вя ону дцнйа иътимаиййятиня чатдырмаг кими бир вязифя гоймушдур. 

Дювлят Комиsсийасы иля бирликдя апарылан арашдырмалар заманы ермяни ван-
далларынын сойдашларымыза гаршы тюрятдийи ъинайятляр, инсанлыьа сыьмайан ишэянъя-
ляр вя мягсядйюнлц шякилдя апарылан сойгырымы сийасяти бцтцн деталларыйла
инъялянмишдир. Ермяни миллятчиляринин ясир вя эиров эютцрцлмцш Азярбайъан вя-
тяндашларына гаршы тюрятдийи ъинайятлярин дцнйа иътимаиййятиня чатдырылмасы щяр
биримизин мяняви боръудур. Мящз бу мягсядля щазырладыьымыз 3888 няфярин та-
лейиндян хябяр верян Республика Хатиря Китабынын дюрд ъилдлик хцсуси бурахылы-
шыныn ikinci cildini охуъулара тягдим едирик.

Nяzakяt Mяmmяdova
Baш redaktor
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Əminov (Aminov) Rafiq Cahid oğlu

4 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayonunun Suvagil
kəndində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əminov Rafiq Cahid oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əminov Rafiq Cahid oğlu 12 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Yusifcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əminov Rafiq Cahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmiraslanov Bəxtiyar Cahid oğlu

11 sentyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İsmayıllı rayon mərkəzində
yaşamışdır. İsmayıllı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Əmiraslanov Bəxtiyar Cahid oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 29 oktyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmiraslanov Bəxtiyar Cahid oğlu 29 oktyabr 1992ci il

tarixində Ağdam rayonu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmiraslanov Bəxtiyar Cahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmiraslanov Bəxtiyar Süleyman oğlu

6 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Daşbulaq
kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmiraslanov Bəxtiyar Süleyman oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 5 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmiraslanov Bəxtiyar Süleyman oğlu 5 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə
rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əmiraslanov Bəxtiyar Süleyman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əmiraslanov Ramiz Xasməmməd oğlu 

29 noyabr 1959cu ildə Azərbaycan Respublikası Qəbələ rayonunun
Kürd kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin
Yasamal rayonunda yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əmiraslanov Ramiz Xasməmməd oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 1 aprel 1993cü ildə
Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmiraslanov Ramiz Xasməmməd oğlu 1 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər
rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əmiraslanov Ramiz Xasməmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əmiraslanov Qəhrəman Səhrab oğlu

26 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayon
mərkəzində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmiraslanov Qəhrəman Səhrab oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmiraslanov Qəhrəman Səhrab oğlu 10 aprel 1994cü il tarixində Ağdərə
rayonunun Talış kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əmiraslanov Qəhrəman Səhrab oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmiraslanov Yadigar Vəliqulu oğlu

1 iyun 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Cəfərli kəndində
yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əmiraslanov Yadigar Vəliqulu oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 6 mart 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmiraslanov Yadigar Vəliqulu oğlu 6 mart 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmiraslanov Yadigar Vəliqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əmirov Ehtiram Əmirxan oğlu

31 avqust 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun Göytəpə
şəhərində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmirov Ehtiram Əmirxan oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Ehtiram Əmirxan oğlu 15 iyun 1992ci il tari 
xində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmirov Ehtiram Əmirxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirov Əzim Mehdi oğlu

1 iyun 1916cı ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun İpək kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Əmirov Əzim Mehdi oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı birləşmələr tərəfindən 18
may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Əzim Mehdi oğlu 18 may 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu  işğal edən zaman Tığik kəndi ərazisində
qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

Əmirov Əzim Mehdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirhəmzəyev Əmirxan Adəm oğlu

8 fevral 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şabran rayonunun
Zeyvə kəndində yaşamışdır. Şabran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmirhəmzəyev Əmirxan Adəm oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 14 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirhəmzəyev Əmirxan Adəm oğlu 14 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü
ehtimal olunur. 

Əmirhəmzəyev Əmirxan Adəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əmirov Tərlan Fazil oğlu

24 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Telişli kəndində
yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əmirov Tərlan Fazil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Tərlan Fazil oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əmirov Tərlan Fazil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirov İntiqam Sədi oğlu

9 avqust 1972ci ildə Ermənistan Respublikası Tumanyan (Al
lahverdi) rayonunun Ayrum kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Gəncə şəhərinin Yeni Gəncə qəsəbəsində məskun
laşmışdır. Gəncə şəhəri Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmirov İntiqam Sədi oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Əmirov
İntiqam Sədi oğlu 4 iyul 1993cü il tarixində Tərtər rayonunun  Levonarx (indi Göyarx)
kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əmirov İntiqam Sədi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirov Vaqif Niftulla oğlu

8 noyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun
Göytəpə şəhərində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əmirov Vaqif  Niftulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Vaqif Niftulla oğlu 15 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Əmirov Vaqif Niftulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əmirov Vasif Sərxan oğlu

1 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qobustan
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qobustan rayonunun
Cəmcəmli kəndində yaşamışdır. Qobustan RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əmirov Vasif  Sərxan oğlu  Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Vasif  Sərxan oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əmirov Vasif Sərxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirov Zakir Kamran oğlu

1 iyun 1956cı ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Bülüldüz kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Əmirov Zakir Kamran oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
18 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Zakir Kamran oğlu 18 may 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu işğal edən zaman Güləbird kəndi ərazisində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmirov Zakir Kamran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirov Vaqif Yaqub oğlu

6 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Sarıcalı kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmirov Vaqif Yaqub oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel 1995ci ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirov Vaqif Yaqub oğlu 24 aprel 1995ci il tarixində Tərtər rayonunun
Cəmilli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əmirov Vaqif Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əmirova Zərnigar Vəli qızı

1 yanvar 1910cu ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Dalqılınc 
lı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əmirova Zərnigar Vəli qızı
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirova Zərnigar Vəli qızı 1 aprel 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Dalqılınclı kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmirova Zərnigar Vəli qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirova (Göyüşova) Növrəstə Əziz qızı

1 iyun 1916cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun
Quzeyçirkin kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əmirova Növrəstə Əziz
qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirova Növrəstə Əziz qızı 1 aprel 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Günəşli kəndi ərazisində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

Əmirova Növrəstə Əziz qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmirsayadov Valeh Əmir oğlu

4 mart 1960cı ildə Ermənistan Respublikası Qafan rayonunun
Qaradağlı kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Res 
publikası Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda məskunlaşmışdır.
Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əmir
sayadov Valeh Əmir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmirsayadov Valeh Əmir oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayo nunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əmirsayadov Valeh Əmir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Əmrahov Hikmət Sabiq oğlu 

20 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikası Quba rayonunun
Güləzi kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin
Sabunçu rayonunda yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əmrahov Hikmət Sabiq oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 30 yanvar 1994cü ildə  Ağdərə
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmrahov Hikmət Sabiq oğlu 30 yanvar 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonu ərazisində  Vışka  Karyer adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürülmüşdür. 

Əmrahov Hikmət Sabiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əmrahova Məhnisə Şıxəli qızı

1 may 1939cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Havuslu
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əmrahova Məhnisə Şıxəli qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 23 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmrahova Məhnisə Şıxəli qızı 23 avqust 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu işğal edən

zaman yaşadığı Havuslu kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmrahova Məhnisə Şıxəli qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmrahov Cəmil Şəmil oğlu

1 iyun 1916cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayonunun Bağbanlar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əmrahov Cəmil Şəmil oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 4 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmrahov Cəmil Şəmil oğlu 4 iyun 1993ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu işğal edən zaman yaşadığı Bağbanlar kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmrahov Cəmil Şəmil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əmrullayev Rza Qəzənfər oğlu

4 mart 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şabran rayonunun
Ləcədi kəndində yaşamışdır. Şabran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmrullayev Rza Qəzənfər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 18 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmrullayev Rza Qəzənfər oğlu 18 fevral 1994cü il

tari xində Kəlbəcər rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əmrullayev Rza Qəzənfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmrəliyev Elxan Tərlan oğlu

25 may 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Xanməmmədli
kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmrəliyev Elxan Tərlan oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmrəliyev Elxan Tərlan oğlu 12 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayo 
nunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əmrəliyev Elxan Tərlan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əmrullayev Zahid Nəsibulla oğlu

11 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Qonaqkənd
qəsəbəsində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əmrullayev Zahid Nəsibulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əmrullayev Zahid Nəsibulla oğlu 2 aprel 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Zülfüqarlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əmrullayev Zahid Nəsibulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Ərzumanov Elşən İsaməddin oğlu

23 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayon mərkəzində yaşamışdır.
Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Ərzumanov
Elşən İsaməddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
5 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Ərzumanov Elşən İsaməddin oğlu 5 aprel 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Murovdağ ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Ərzumanov Elşən İsaməddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Adil Güloğlan oğlu

24 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Nərəcan
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Adil Güloğlan oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 aprel 1994cü ildə Ağcabədi rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Adil Güloğlan oğlu 12 aprel 1994cü il tarixində Ağcabədi ra 
yonunun Qiyaməddinli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əsədov Adil Güloğlan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Ərəbov Telman Zakir oğlu

22 dekabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qax rayon mərkəzində yaşamışdır.
Qax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Ərəbov Tel
man Zakir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 may
1992ci ildə Şuşa şəhəri ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Ərəbov Telman Zakir oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa şəhəri ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Ərəbov Telman Zakir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsədov Elşən Əbülfət oğlu

26 avqust 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şuşa rayonunun Turşsu kəndində
yaşamışdır. Şuşa RPŞnin əməkdaşı. Hərbçi.  Əsədov Elşən Əbülfət
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə
Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Elşən Əbülfət oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa rayonu ərazisində Kiçik Kirs dağı istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Elşən Əbülfət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Ayaz Əbdül oğlu

28 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Astara rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Astara rayonunun Şiyəkəran
kəndində yaşamışdır. Astara RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əsədov Ayaz Əbdül oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 7 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Ayaz Əbdül oğlu 7 fevral 1993cü il tarixində
Ağdərə rayonunun Poqosaqomer (indi Dəvədaşı) kəndi ərazisində er

məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsədov Ayaz Əbdül oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Əziz Məhəmməd oğlu

18 mart 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zəngilan rayonunun Ağbiz
kəndində yaşamışdır. Zəngilan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Əziz Məhəmməd oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 avqust 1993ci ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Əziz Məhəmməd oğlu 25 avqust 1993cü il tari 

xində Cəbrayıl rayonunun Havuslu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Əziz Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsədov Xaməmməd Mədət oğlu

1 iyun 1940cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Keşdək kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Əsədov Xaməmməd Mədət oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi `birləşmələr
tərəfindən 16 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Xaməmməd Mədət oğlu 16 fevral 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Ağdərə rayonunu işğal edən zaman

Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsədov Xaməmməd Mədət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov İlham Qənbər oğlu

26 fevral 1976cı ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Cavadxanlı
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov İlham Qənbər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov İlham Qənbər oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində Tərtər rayonunun
Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov İlham Qənbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Gülməmməd Vilayət oğlu 

1 aprel 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov Gülməmməd Vilayət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Gülməmməd Vilayət oğlu 13 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər
rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Gülməmməd Vilayət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Əsədov Məcnun Hidayət oğlu

3 yanvar 1953cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şuşa rayonunun Turşsu kəndində
yaşamışdır. Şuşa RPŞnin əməkdaşı. Hərbçi. Əsədov Məcnun Hidayət
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə
Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Məcnun Hidayət oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa rayonu ərazisində Kiçik Kirs dağı istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Məcnun Hidayət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov İlqar Cəmaləddin oğlu

11 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayon mərkəzində
yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov İlqar Cəmaləddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28 mart 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov İlqar Cəmaləddin oğlu 28 mart 1994cü il tarixində Tərtər rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov İlqar Cəmaləddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Mübariz Əliyar oğlu 

3 iyul 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov Mübariz Əliyar oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 avqust 1992ci ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Mübariz Əliyar oğlu 17 avqust 1992ci il tari 

xində Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Mübariz Əliyar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Əsədov Nadir İmran oğlu

2 fevral 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qubadlı rayonunun Xələc kəndində
yaşamışdır. Qubadlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov Nadir İmran oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
9 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Nadir İmran oğlu 9 oktyabr 1992ci il tari 
xində Laçın rayonunun  Səfiyan  kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Əsədov Nadir İmran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Nazim Şamil oğlu

26 iyun 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun Havarlı kəndində
yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov Nazim Şamil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Nazim Şamil oğlu 12 yanvar 1994cü il tarixində

Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Nazim Şamil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Müsalib Yəhya oğlu

17 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Qaraqaşlı kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Müsalib Yəhya oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 11 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Müsalib Yəhya oğlu 11 aprel 1994cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Madagiz kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Müsalib Yəhya oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsədov Sadiq Tapdıq oğlu

21 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun Tap
Qaraqoyunlu kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Sadiq Tapdıq oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 aprel 1994cü ildə Goranboy rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Sadiq Tapdıq oğlu 10 aprel 1994cü il tarixində Goranboy rayonunun
Gülüstan  kəndi ərazisində Keçəltəpə adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Sadiq Tapdıq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Rafiq Şivəxan oğlu 

13 fevral 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov Rafiq Şivəxan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Rafiq Şivəxan oğlu 4 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Rafiq Şivəxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsədov Samir Aqil oğlu

2 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun Əliqasımlı
kəndində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Samir Aqil oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 9 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Samir Aqil oğlu 9 aprel 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun  Aşağı Veysəlli  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsədov Samir Aqil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsədov Sirac Həsən oğlu 

28 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikası Naxçıvan MR
nın Şərur rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı
şəhərinin Nərimanov rayonunda yaşamışdır. Nərimanov RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Sirac Həsən
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 28 mart 1993cü
ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Sirac Həsən oğlu 28 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Bağlıpəyə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Sirac Həsən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsədov Tahir Hidayət oğlu

12 yanvar 1957ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şuşa rayonunun Turşsu kəndində
yaşamışdır. Şuşa RPŞnin əməkdaşı. Hərbçi.  Əsədov Tahir  Hidayət
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə
Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Tahir Hidayət oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa rayonu ərazisində Kiçik Kirs dağı istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Tahir Hidayət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Sərdar Ataxan oğlu

20 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Alı
canlı kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Sərdar Ataxan oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Sərdar Ataxan oğlu 26 dekabr 1993cü il

tarixində Ağdam rayonunun  Mərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsədov Sərdar Ataxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsədov Tofiq Əhməd oğlu

20 iyun 1957ci ildə Ermənistan Respublikasının Cermuq (Quşçu)
şəhərində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma tor
paqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının
Şuşa şəhərində məskunlaşmışdır. Şuşa RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədov Tofiq Əhməd oglu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı  4 yanvar 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Əsədov
Tofiq Əhməd oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun  Güllücə kəndi
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əsədov Tofiq Əhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Təvəkkül Yusif oğlu

10 sentyabr 1951ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayo nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Çor
man kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əsədov Təvəkkül Yusif oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Təvəkkül Yusif oğlu 2 aprel 1993ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman Qamışlı kəndi ərazisində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.   

Əsədov Təvəkkül Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Vüqar Habil oğlu 

29 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədov Vüqar Habil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 31 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Vüqar Habil oğlu 31 avqust 1993ci il tarixində

Füzuli rayonunun Kürdmahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsədov Vüqar Habil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Əsədullayev Elnur Aydın oğlu

10 avqust 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsədullayev Elnur
Aydın oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel
1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədullayev Elnur Aydın oğlu 24 aprel 1994cü il tari 
xində Ağdərə rayonunun  Marquşevan (indi Şıxarx)  kəndi ərazisində

erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı
vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsədullayev Elnur Aydın oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədullayev Xəyyam Əli oğlu

26 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayon mərkəzində
yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsədullayev Xəyyam Əli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədullayev Xəyyam Əli oğlu 13 aprel 1994cü il

tarixində Ağdam rayonunun Uzundərə adlanan ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürülmüşdür. 

Əsədullayev Xəyyam Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsədov Yalçın Asif oğlu 

7 iyul 1957ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xankəndi şəhərində yaşamışdır.
Könüllü olaraq Xocalı özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi.
Əsədov Yalçın Asif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsədov Yalçın Asif oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində erməni silahlı bir
ləşmələrinin Xocalıya hücumu  və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
şəhər ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsədov Yalçın Asif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərli Alim TələtMunşir oğlu 

29 dekabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərli Alim TələtMunşir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərli Alim TələtMunşir oğlu 18 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərli Alim TələtMunşir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərxanov Seymur Şahsuvar oğlu

27 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Yuxarı Yağləvənd
kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərxanov Seymur Şahsuvar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 17 iyun 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərxanov Seymur Şahsuvar oğlu 17 iyun 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Gövşatlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərxanov Seymur Şahsuvar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Abdurəhman Məhərrəm oğlu

4 oktyabr 1952ci ildə Rusiya Federasiyası Kemerovo vilayətinin
Osinki şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan
Respublikasının Ağcabədi rayonunda yaşamışdır. Ağcabədi RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Abdurəhman
Məhərrəm oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 2 oktyabr
1992ci ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Abdurəhman Məhərrəm oğlu  2  oktyabr 1992ci il tarixində Xo
cavənd rayonunun Muğanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Abdurəhman Məhərrəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Arif Nəsib oğlu 

28 may 1959cu ildə Azərbaycan Respublikası Daşkəsən rayonunun
Muşavaq kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin
Yeni Gəncə qəsəbəsində yaşamışdır. Gəncə şəhəri Nizami RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Arif Nəsib oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 yanvar 1994cü
ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Arif Nəsib oğlu 12 yanvar 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Salahlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

Əsgərov Arif  Nəsib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Asif Məhərrəm oğlu 

2 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Asif Məhərrəm oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 7 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Asif Məhərrəm oğlu 7 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Asif Məhərrəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Arif Məhəmməd oğlu

20 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İsmayıllı rayonunun
İvanovka kəndində yaşamışdır. İsmayıllı RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Arif Məhəmməd oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyun 1993cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Arif Məhəmməd oğlu 16 iyun 1993cü il tarixində Ağdam
rayonunun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Arif Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Bəxtiyar Ağabala oğlu

25 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Mirzəqurbanlı
kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əsgərov Bəxtiyar Ağabala oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Bəxtiyar Ağabala oğlu 19 sentyabr 1992ci il

tarixində Ağdam rayonu  ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsgərov Bəxtiyar Ağabala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Babaş Naib oğlu

23 fevral 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
Qaraqaşlı kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Babaş Naib oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 30 oktyabr 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Babaş Naib oğlu 30 oktyabr 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əsgərov Babaş Naib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Bəxtiyar Kamsamol oğlu

31 avqust 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağstafa rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağstafa rayonunun Xətai
kəndində yaşamışdır. Ağstafa RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Bəxtiyar Kamsamol oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 29 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Bəxtiyar Kamsamol oğlu 29 yanvar 1994cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Umudlu kəndi ərazisində Qlobus yüksəkliyi istiqamətində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Bəxtiyar Kamsamol oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Ehtiram Rasim oğlu 

16 sentyabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi
rayonunda yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Ehtiram Rasim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 17 avqust 1993cü ildə
Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Ehtiram Rasim oğlu 17 avqust 1993cü il

ta rixində Laçın rayonunun Güləbird kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Ehtiram Rasim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Elman Adışirin oğlu

1 iyun 1942ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Ələsgərli kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Əsgərov Elman Adışirin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Elman Adışirin oğlu 23 avqust 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonu erməni silahlı birləşmələri tərəfindən  işğal olunan zaman yaşadığı
Ələsgərli kəndi ərazisində qalaraq  erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür. 

Əsgərov Elman Adışirin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Cümşüd Cümşüd oğlu

20 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şabran rayonunun
Pirəmsən kəndində yaşamışdır. Şabran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Cümşüd Cümşüd oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Cümşüd Cümşüd oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Umudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Əsgərov Cümşüd Cümşüd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Əsgərov Elşən Zakir oğlu 

27 dekabr 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz
rayonunda yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Elşən Zakir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 iyun 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Elşən Zakir oğlu 24 iyun 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Elşən Zakir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Elşən Fərman oğlu

21 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun
Mahmudlu kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Elşən Fərman oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 19 iyul 1992ci
ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, Əsgərov Elşən Fərman oğlu 19 iyul 1992

ci il tarixində Ağdərə rayonunun  Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əsgərov Elşən Fərman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Əhliman Vahid oğlu

12 sentyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun
Seyfəli kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Əhliman Vahid oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 29 sentyabr 1992ci
ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Əhliman Vahid oğlu 29 sentyabr 1992ci il

tarixində Ağdərə rayonunun  Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əsgərov Əhliman Vahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Əsəd Əfsərağa oğlu

10 sentyabr 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayon
mərkəzində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Əsəd Əfsərağa oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 13 iyun 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Əsəd Əfsərağa oğlu 13 iyun 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun  Madagiz kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov Əsəd Əfsərağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Əsgər Mənsur oğlu

2 mart 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xanlar (indi
Göygöl) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Samux rayonunun
Nəbiağalı kəndində yaşamışdır. Samux RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Əsgər Mənsur oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Əsgər Mənsur oğlu 25 oktyabr 1992ci il tarixində Laçın rayonunun
Fingə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Əsgər Mənsur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Əmir Allahqulu oğlu

5 dekabr 1924cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Ağbulaq kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına (özünümüdafiə
dəstəsi) qoşulmuşdur. Hərbçi. Əsgərov Əmir Allahqulu oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 19 may 1992ci ildə Laçın
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Əmir Allahqulu oğlu 19 may 1992ci il tarixində Laçın rayon
mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əsgərov Əmir Allahqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Faiq Vaqif oğlu

3 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun Qoyunbinəsi
kəndində yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Faiq Vaqif oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 9 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Faiq Vaqif oğlu 9 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli rayonunun
Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Faiq Vaqif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Əsgər Novruz oğlu 

22 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikası Abşeron rayonunun
Giləzi kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Əsgər Novruz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 19 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Əsgər Novruz oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində
Ağdərə rayonunun Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov Əsgər Novruz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Famil Həbib oğlu

10 noyabr 1956cı ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Çobankənd
kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Famil Həbib oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Famil Həbib oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayonunun  Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür.

Əsgərov Famil Həbib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Fuad Əkbər oğlu 

10 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikası Masallı rayonunun
Boradigah qəsəbəsində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı
şəhərinin Binəqədi rayonunda yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Fuad Əkbər oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 20 mart 1993cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Fuad Əkbər oğlu 20 mart 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Fuad Əkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Heydər Yaqub oğlu 

4 oktyabr 1948ci ildə Azərbaycan Respublikası Qax rayonunun
Qaxmuğal kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin
Yasamal rayonunda yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Heydər Yaqub oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 29 mart 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Heydər Yaqub oğlu 29 mart 1994cü il tarixində Füzuli rayonunun
Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Heydər Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Fariz Telman oğlu

27 aprel 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şamaxı rayonunun Mirzəyandigah
kəndində yaşamışdır. Şamaxı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Fariz Telman oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Fariz Telman oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov Fariz Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov İbiş Eyvaz oğlu

1 iyun 1926cı ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Qarıqışlaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Əsgərov İbiş Eyvaz oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 18 may
1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov İbiş Eyvaz oğlu 18 may 1992ci il tarixində er
məni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu  işğal edən zaman rayonun

Soltanlar kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov İbiş Eyvaz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Həbib İzzət oğlu

6 sentyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Məzrəli kəndində
yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Həbib İzzət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
2 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Həbib İzzət oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun Qacar kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov Həbib İzzət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov İlqar Gülağa oğlu 

4 noyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əsgərov İlqar Gülağa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov İlqar Gülağa oğlu 18 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əsgərov İlqar Gülağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Əsgərov Kamil Ağakərim oğlu

7 may 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun Xəlfəli
kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Kamil Ağakərim oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Kamil Ağakərim oğlu 12 avqust 1993cü il

tarixində Füzuli rayonunun Yuxarı Yağləvənd kəndi  ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.   

Əsgərov Kamil Ağakərim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Kərim Knyaz oğlu

14 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qazax rayonunun Kosalar kəndində
yaşamışdır. Qazax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Kərim Knyaz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 27 avqust 1993cü ildə Gədəbəy rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Kərim Knyaz oğlu 27 avqust 1993cü il

tarixində Gədəbəy rayonunun Motudərə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov Kərim Knyaz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov İlqar Yusif oğlu

2 yanvar 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayon mərkəzində yaşamışdır.
Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi. Əsgərov
İlqar Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 may
1992ci ildə Şuşa şəhəri ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov İlqar Yusif oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa

şəhəri  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov İlqar Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Mübariz Hilal oğlu

26 iyul 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayon mərkəzində
yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Mübariz Hilal oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 iyun 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Mübariz Hilal oğlu 13 iyun 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Madagiz kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Mübariz Hilal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Mübariz Bəhram oğlu

20 may 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Qarabəyli
kəndində yaşamışdır. Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əsgərov Mübariz Bəhram oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 aprel 1993cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Mübariz Bəhram oğlu 12 aprel 1993cü il tarixində Qubadlı rayonunun
Şamsız kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Əsgərov Mübariz Bəhram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Mürsəl Xeyrulla oğlu

18 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
İkinci Qaralı kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Mürsəl Xeyrulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 20 noyabr 1992ci ildə Ağdam
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Mürsəl Xeyrulla oğlu 20 noyabr 1992ci il

tarixində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Mürsəl Xeyrulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Niyazi İsabala oğlu

19 sentyabr 1972ci ildə Ermənistan Respublikasında doğulmuşdur.
Erməni millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olun
duqdan sonra Azərbaycan Respublikası Abşeron rayonunun Xırdalan
şəhərində məskunlaşmışdır. Abşeron RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Niyazi İsabala oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Niyazi İsabala oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əsgərov Niyazi İsabala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu 

10 sentyabr 1965ci ildə Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonunun
Borsunlu kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin
Nizami rayonunda yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu 16 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əsgərov Nofəl Cahangir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Müzəffər Qəzənfər oğlu

15 fevral 1952ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl
rayonunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun
Süleymanlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əsgərov Müzəffər
Qəzənfər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələr tərəfindən 16 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Müzəffər Qəzənfər oğlu 16 avqust 1993cü il

tarixində  erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı
Süleymanlı kəndi ərazisində qalaraq  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

Əsgərov Müzəffər Qəzənfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Sahib Abbasəli oğlu 

20 dekabr 1960cı ildə Azərbaycan Respublikası Tovuz rayonunun
İbrahimhacılı kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı
şəhərinin Xətai rayonunda yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Sahib Abbasəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 fevral 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Sahib Abbasəli oğlu 1 fevral 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Novruzlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Sahib Abbasəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Ramiz Cəmil oğlu 

18 mart 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Ramiz Cəmil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Ramiz Cəmil oğlu 10 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Əsgərov Ramiz Cəmil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Seymur Rasim oğlu

31 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
Həsənabad qəsəbəsində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Seymur Rasim oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Seymur Rasim oğlu 9 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Seymur Rasim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Söhrab Telman oğlu

25 mart 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Arduşlu kəndində
yaşamışdır. Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Söhrab Telman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Söhrab Telman oğlu 11 yanvar 1994cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Akop Kamari (indi Lüləsaz) kəndi  ərazisində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Əsgərov Söhrab Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Şahin Müsəllim oğlu 

1 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikası Gədəbəy rayonunun
Yenikənd kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin
Xətai rayonunda yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Şahin Müsəllim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 11 avqust 1992ci ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Şahin Müsəllim oğlu 11 avqust 1992ci il tarixində Ağdam rayo 
nunun Uzundərə adlanan ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Şahin Müsəllim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Səbuhi Arif oğlu

2 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Böyük Pirəli
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Səbuhi Arif oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, Əsgərov Səbuhi Arif oğlu 24 oktyabr 1993cü il tarixində
Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Səbuhi Arif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Tehran Bahadur oğlu

1 sentyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun Quşçular
kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Tehran Bahadur oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 iyun 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Tehran Bahadur oğlu 25 iyun 1992ci il tarixində Xocavənd rayo 
nunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Tehran Bahadur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Vilayət Əsgər oğlu 

8 yanvar 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Vilayət Əsgər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Vilayət Əsgər oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Novruzlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Vilayət Əsgər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Vüqar Siyasət oğlu

9 may 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Qoltuq
kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Vüqar Siyasət oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Vüqar Siyasət oğlu 16 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Əsgərov Vüqar Siyasət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əsgərov Zakir Nadir  oğlu 

7 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əsgərov Zakir Nadir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
3 iyul 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Zakir Nadir oğlu 3 iyul 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Madagiz kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Zakir Nadir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Əsgərov Yaşar Rəfi oğlu

10 noyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Mah
mudlu kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Yaşar Rəfi oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Yaşar Rəfi oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əsgərov Yaşar Rəfi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əsgərov Zavir Fərman oğlu

4 dekabr 1974cü ildə  Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Soltan
nuxa kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əsgərov Zavir Fərman oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əsgərov Zavir Fərman oğlu 27 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.        

Əsgərov Zavir Fərman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əşrəfov Füzuli Barat oğlu 

14 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əşrəfov Füzuli Barat oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
14 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əşrəfov Füzuli Barat oğlu 14 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əşrəfov Füzuli Barat oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əşrəfov Azər Əli oğlu

18 iyun 1972ci ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
İbiş kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma tor
paqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda məskunlaşmışdır. Qaradağ RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əşrəfov Azər Əli oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  4 yanvar 1994cü
ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Əşrəfov
Azər Əli oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd rayonunun  Qarakənd  kəndi
ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əşrəfov Azər Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əyyubov Vadim Vladimiroviç 

18 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai
rayonunda yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əyyubov Vadim Vladimiroviç Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əyyubov Vadim Vladimiroviç 23 fevral 1993ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Tonaşen kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Əyyubov Vadim Vladimiroviçin  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzimov Babacan Fərman oğlu

7 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Digah kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əzimov Babacan Fərman oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 aprel 1993cü ildə Kəl
bəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzimov Babacan Fərman oğlu 23 aprel 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Qılınclı  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əzimov Babacan Fərman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzimov İlham Nəriman oğlu 

8 avqust 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda
yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əzimov İlham Nəriman oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzimov İlham Nəriman oğlu 10 fevral 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Əzimov İlham Nəriman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əyyubov Vaqif  Eyyub oğlu 

3 yanvar 1949cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əyyubov Vaqif Eyyub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 3 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əyyubov Vaqif Eyyub oğlu 3 mart 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Madagiz kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əyyubov Vaqif Eyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzimov Teymur Əhmədağa oğlu

13 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əzimov Teymur Əhmədağa oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzimov Teymur Əhmədağa oğlu 19 iyun 1992ci il tarixində Ağdam
rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əzimov Teymur Əhmədağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzimov Qorxmaz Əlimusa oğlu 

30 noyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əzimov Qorxmaz Əlimusa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 16 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzimov Qorxmaz Əlimusa oğlu 16 iyun 1993cü il tarixində Ağdam
rayonunun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Əzimov Qorxmaz Əlimusa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizbəyov Canıbəy Ağabəy oğlu

28 fevral 1975ci ildə Ermənistan Respublikasının Yerevan
şəhərində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma tor
paqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda məskunlaşmışdır. Nəsimi RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizbəyov Canıbəy
Ağabəy oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 14
fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizbəyov Canıbəy Ağabəy oğlu 14 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər
rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizbəyov Canıbəy Ağabəy oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzizov Alov Əfqar oğlu

1 sentyabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə
dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi. Əzizov Alov Əfqar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 17 fevral 1992ci ildə
Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Alov Əfqar oğlu 17 fevral 1992ci il tarixində Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizov Alov Əfqar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Baha Ağaməmməd oğlu

1 iyun 1920ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əzizov Baha Ağaməmməd oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 23 oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Baha Ağaməmməd oğlu 23 oktyabr 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu işğal edən zaman yaşadığı Böyük
Mərcanlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əzizov Baha Ağaməmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Aqil Ağabala oğlu

21 dekabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayon mərkəzində
yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əzizov Aqil Ağabala oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
28 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Aqil Ağabala oğlu 28 yanvar 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun  Akop Kamari (indi Lüləsaz)  kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Əzizov Aqil Ağabala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Əzizov Əzim Məşədi oğlu

1 iyun 1911ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Əzizov Əzim Məşədi oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Əzim Məşədi oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Əzizov Əzim Məşədi oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Əbülfəz Ramiz oğlu

5 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Aydınqışlaq
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov Əbülfəz Ramiz oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 yanvar 1993cü ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Əbülfəz Ramiz oğlu 23 yanvar 1993cü il tarixində Xocalı rayonunun
Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizov Əbülfəz Ramiz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Fikrət Abbas oğlu 

13 fevral 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əzizov Fikrət Abbas oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı  26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu
və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Fikrət Abbas oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Əzizov Fikrət Abbas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzizov Mehman Qüdrət oğlu

29 yanvar 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı
rayonunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Əzizov Mehman Qüdrət oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26
fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Mehman Qüdrət oğlu 26 fevral 1992ci il
tarixində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc

əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  Onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Əzizov Mehman Qüdrət oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Məhərrəm İsmayıl oğlu

20 noyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
rayonunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon
mərkəzində yaşamışdır. Mülki şəxs. Əzizov Məhərrəm İsmayıl oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Məhərrəm İsmayıl oğlu 23 iyul 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu işğal edən zaman yaşadığı ərazidə
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əzizov Məhərrəm İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Mahir Abbas oğlu

3 oktyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayon mərkəzində yaşamışdır.
Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov
Mahir Abbas oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
30 iyun 1992ci ildə Xocalı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Mahir Abbas oğlu 30 iyun 1992ci il tarixində

Xocalı rayonunun  Naxçıvanlı  qəsəbəsi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı hə 
yata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Əzizov Mahir Abbas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzizov Pərviz Bayramqulu oğlu 

18 dekabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda
yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Əzizov Pərviz Bayramqulu oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28 oktyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Pərviz Bayramqulu oğlu 28 oktyabr 1992ci il tarixində Ağdam
rayonu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.      

Əzizov Pərviz Bayramqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Nadir Soltanməcid oğlu

1 yanvar 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Alpan kəndində
yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əzizov Nadir Soltanməcid oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 31 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Nadir Soltanməcid oğlu 31 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd
rayonunun Kaftartəpə adlanan ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizov Nadir Soltanməcid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Rəşadət Məhəmməd oğlu

23 iyul 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun Ağalarbəyli
kəndində yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov Rəşadət Məhəmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 aprel 1993cü ildə Füzuli
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Rəşadət Məhəmməd oğlu 10 aprel 1993cü il

tarixində Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Əzizov Rəşadət Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzizov Sadiq Müsalət oğlu

6 aprel 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində yaşamışdır.
Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov
Sadiq Müsalət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Sadiq Müsalət oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində
Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi

istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizov Sadiq Müsalət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Seymur Əmirxan oğlu 

16 yanvar 1971ci ildə Azərbaycan Respublikası Ağsu rayonunun
Ağalarbəyli kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı
şəhərinin Binəqədi rayonunda yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov Seymur Əmirxan oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü
ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Seymur Əmirxan oğlu 13 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.      

Əzizov Seymur Əmirxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Rüstəm Məhəddin oğlu

1 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun
Təzəkənd kəndində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov Rüstəm Məhəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Füzuli
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Rüstəm Məhəddin oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizov Rüstəm Məhəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzizov Vüqar Vaqif oğlu

6 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əzizov Vüqar Vaqif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Vüqar Vaqif oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində
Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə

qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əzizov Vüqar Vaqif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Vəli Asif oğlu

1 yanvar 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun
Taxtabaşı kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Əzizov Vəli Asif oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 31 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Vəli Asif oğlu 31 mart 1993cü il tarixində Kəl

bəcər rayonunun Qamışlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Əzizov Vəli Asif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzizov Yusif İsmayıl oğlu

1 iyun 1948ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun
Taxtabaşı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə
qoşulmuşdur. Hərbçi. Əzizov Yusif İsmayıl oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzizov Yusif İsmayıl oğlu 27 mart 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əzizov Yusif İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Əzullayev Qamət Teyyub oğlu

14 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Məzrəli kəndində
yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əzullayev Qamət Teyyub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzullayev Qamət Teyyub oğlu 23 avqust 1993cü il

tarixində Füzuli  rayonunun Alxanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Əzullayev Qamət Teyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Feyziyev Tofiq İzzət oğlu

13 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lerik rayonunun Aran
kəndində yaşamışdır. Lerik RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Feyziyev Tofiq İzzət oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Feyziyev Tofiq İzzət oğlu 15 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Feyziyev Tofiq İzzət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Əzməmmədov Adıgözəl Nəsmulla oğlu 

6 may 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda
yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Əzməmmədov Adıgözəl Nəsmulla oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Əzməmmədov Adıgözəl Nəsmulla oğlu 11 aprel 1994

cü il tarixində Tərtər rayonunun Talış  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

Əzməmmədov Adıgözəl Nəsmulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərəcov Etibar Bilal oğlu

8 oktyabr 1969cu ildə Ermənistan Respublikası Ararat (Vedi) rayo 
nunun Şidli kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Res 
publikası Bakı şəhərinin Nizami rayonunda məskunlaşmışdır. Nizami
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fərəcov Etibar
Bilal oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  5 avqust
1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərəcov Etibar Bilal oğlu 5 avqust 1992ci il tarixində

Laçın rayonunun Pircahan kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərəcov Etibar Bilal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Feyzullayev Fərman Məmməd oğlu

20 aprel 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İsmayıllı rayonunun
İstisu kəndində yaşamışdır. İsmayıllı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Feyzullayev Fərman Məmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə
Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Feyzullayev Fərman Məmməd oğlu 12 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Feyzullayev Fərman Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərəcov Əkbər Mirzəmməd oğlu

10 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun
Çəmənli kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fərəcov Əkbər Mirzəmməd oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 18 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərəcov Əkbər Mirzəmməd oğlu 18 aprel 1994cü il

tarixində Ağdam  rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əmə liy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərəcov Əkbər Mirzəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərəcov Nəsimi Sabir oğlu

22 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Qaragüney kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fərəcov Nəsimi Sabir oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 30 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərəcov Nəsimi Sabir oğlu 30 yanvar 1994cü il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində  Vışka Karyer adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərəcov Nəsimi Sabir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərəcov Rəşid Nüsrət oğlu

1 iyun 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zəngilan rayonunun
Mincivan qəsəbəsində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına
qoşulmuşdur. Hərbçi. Fərəcov Rəşid Nüsrət oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərəcov Rəşid Nüsrət oğlu 27 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərəcov Rəşid Nüsrət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərəcov Mais Şamil oğlu

9 may 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun Daşburun
qəsəbəsində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşul
muşdur. Hərbçi. Fərəcov Mais Şamil oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərəcov Mais Şamil oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa şəhəri  ərazisində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərəcov Mais Şamil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərhadov Məhərrəm İmran oğlu

1 iyun 1934cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Mülki şəxs. Fərhadov Məhərrəm
İmran oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələr tərəfindən 23 oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu
işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərhadov Məhərrəm İmran oğlu 23 oktyabr 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman yaralı vəziyyətdə
yaşadığı Horadiz şəhəri ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürülmüşdür. 

Fərhadov Məhərrəm İmran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərhadov Elşən Barat oğlu

6 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şuşa rayonunun Malıbəyli kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur.
Hərb çi. Fərhadov Elşən Barat oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı 11 fevral 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərhadov Elşən Barat oğlu 11 fevral 1992ci il tarixində
Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndi  ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərhadov Elşən Barat oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərhadov Namiq Yaməddin oğlu

5 may 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Oğuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Oğuz rayonunun Muxas kəndində
yaşamışdır. Oğuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fərhadov Namiq Yaməddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərhadov Namiq Yaməddin oğlu 12 aprel 1994cü il tar

ixində Ağdam rayo nunun Yusifcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərhadov Namiq Yaməddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərhadova Zemfira Əvəz qızı

1 yanvar 1950ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xankəndi şəhərində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Fərhadova Zemfira Əvəz qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərhadova Zemfira Əvəz qızı 8 may 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman rayon

ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərhadova Zemfira Əvəz qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərmanov (Nəsirov) Mahyəddin Qənimət oğlu

4 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun
Tirkəşəvənd kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fərmanov Mahyəddin Qənimət oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə
Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərmanov Mahyəddin Qənimət oğlu 4 yanvar 1994cü il

tari xində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür. 

Fərmanov Mahyəddin Qənimət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərhadov Umud Əli oğlu

6 aprel 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fərhadov Umud Əli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 19 yanvar 1994cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərhadov Umud Əli oğlu 19 yanvar 1994cü il tarixində

Füzuli rayonunun Qorqan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərhadov Umud Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərzəliyev Aydın Əliyeviç 

9 fevral 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Fərzəliyev Aydın Əliyeviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 oktyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Aydın Əliyeviç 4 oktyabr 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Vəng kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Fərzəliyev Aydın Əliyeviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərmanov Tağı Sadıq oğlu

10 avqust 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kürdəmir rayonunun
Şilyan kəndində yaşamışdır. Kürdəmir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fərmanov Tağı Sadıq oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 6 mart 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərmanov Tağı Sadıq oğlu 6 mart 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərmanov Tağı Sadıq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzəliyev Baxşəli Yahuzər oğlu

22 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun
Hacıselli kəndində yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fərzəliyev Baxşəli Yahuzər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 11 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Baxşəli Yahuzər oğlu 11 fevral 1994cü il
tarixində Kəlbəcər rayonunun Bağırlı kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərzəliyev Baxşəli Yahuzər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərzəliyev Elsevər İkram oğlu

22 iyun 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərində yaşamışdır. Kəpəz
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fərzəliyev Elsevər
İkram oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 27 iyun
1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Elsevər İkram oğlu 27 iyun 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərzəliyev Elsevər İkram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzəliyev İlqar Nəsib oğlu

1 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Uludaş
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fərzəliyev İlqar Nəsib oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 sentyabr 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəy 
yən edilmişdir ki, Fərzəliyev İlqar Nəsib oğlu 12 sentyabr 1992

ci il tarixində Xocavənd rayonunun Əmiranlar kəndi ərazisində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Fərzəliyev İlqar Nəsib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzəliyev Camal Ağamalı oğlu

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Göyyal kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Fərzəliyev Camal Ağamalı oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
31 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Camal Ağamalı oğlu 31 avqust 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Göyyal
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərzəliyev Camal Ağamalı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərzəliyev Rafiq İmran oğlu

25 mart 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayon mərkəzində
yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fərzəliyev Rafiq İmran oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Rafiq İmran oğlu 11 yanvar 1994cü il tarixində Ağdərə
rayonunun  Akop Kamari (indi Lüləsaz)  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.     

Fərzəliyev Rafiq İmran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzəliyev Mehti Fərzalı oğlu

3 yanvar 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun
Birinci Şahsevən kəndində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fərzəliyev Mehti Fərzalı oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 aprel 1993cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Mehti Fərzalı oğlu 10 aprel 1993cü il tarixində Füzuli rayonu
ərazisində Qızılqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərzəliyev Mehti Fərzalı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzəliyev Rəşid Tahir oğlu

19 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayon
mərkəzində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fərzəliyev Rəşid Tahir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Rəşid Tahir oğlu 15 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Fərzəliyev Rəşid Tahir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fərzəliyev Vidadi Molut oğlu 

1 iyun 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qobustan rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fərzəliyev Vidadi Molut oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 25 yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Vidadi Molut oğlu 25 yanvar 1993cü il tarixində Ağdam rayonu
ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür

Fərzəliyev Vidadi Molut oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzullayev Əbülfət Oruc oğlu

1 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun Osa 
kücə kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fərzullayev Əbülfət Oruc oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 5 fevral 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzullayev Əbülfət Oruc oğlu 5 fevral 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fərzullayev Əbülfət Oruc oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzəliyev Sabir Qədir oğlu

3 dekabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Mollalı kəndində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fərzəliyev Sabir Qədir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzəliyev Sabir Qədir oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərzəliyev Sabir Qədir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fətəliyev Əlvan Fazil oğlu

6 aprel 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Bayoba
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Fətəliyev Əlvan Fazil oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 aprel 1994cü ildə Ağcabədi rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətəliyev Əlvan Fazil oğlu 12 aprel 1994cü il tarixində Ağcabədi rayonunun
Qiyaməddinli kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fətəliyev Əlvan Fazil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fərzullayev Mahir Ramazan oğlu

14 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun Osakücə
kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırıl mış 
dır. Hərbçi. Fərzullayev Mahir Ramazan oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fərzullayev Mahir Ramazan oğlu 17 aprel 1994cü il tarixində Tərtər rayonunun
Talış kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fərzullayev Mahir Ramazan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fətəliyev Oqtay İsmayıl oğlu

5 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Qovlar
qəsəbəsində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırıl 
mışdır. Hərbçi. Fətəliyev Oqtay İsmayıl oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətəliyev Oqtay İsmayıl oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Nadirxanlı kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fətəliyev Oqtay İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fətiquliyev Xəqani Vəli oğlu

8 dekabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xanlar (indi
Göygöl) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Samux
rayonunun Qaraarx kəndində yaşamışdır. Samux RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Fətiquliyev Xəqani Vəli oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 31 dekabr 1993cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətiquliyev Xəqani Vəli oğlu 31 dekabr 1993cü il tarixində Ağdam
rayonu nun Salahlı Kəngərli kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fətiquliyev Xəqani Vəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fəttahova Çiçək Tağı qızı

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Başlıbel
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Fəttahova Çiçək Tağı qızı Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fəttahova Çiçək Tağı qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman

Nadirxanlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fəttahova Çiçək Tağı qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Fətəliyev Rafiq Səmidxan oğlu

18 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Saatlı rayonunun Qaralar kəndində
yaşamışdır. Saatlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fətəliyev Rafiq Səmidxan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 aprel 1994cü ildə Goranboy rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətəliyev Rafiq Səmidxan oğlu 10 aprel 1994cü il tarixində Goranboy rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Fətəliyev Rafiq Səmidxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Fətullayev Bəxtiyar Abdulla oğlu 

21 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fətullayev Bəxtiyar Abdulla oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətullayev Bəxtiyar Abdulla oğlu 10 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonu nun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya 
ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Fətullayev Bəxtiyar Abdulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Fətullayev Abbas Ağahüseyn oğlu 

1 aprel 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda
yaşamışdır. Suraxanı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Fətullayev Abbas Ağahüseyn oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir
ki, Fətullayev Abbas Ağahüseyn oğlu 26 yanvar 1992ci il tari xində Şuşa

rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi
əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Fətullayev Abbas Ağahüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Fətullayev Cəlal Həmdulla oğlu

22 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan RespublikasınınYardımlı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yardımlı rayonunun Horavar kəndində
yaşamışdır. Yardımlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Fətullayev Cəlal Həmdulla oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 6 mart 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətullayev Cəlal Həmdulla oğlu 6 mart 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində  erməni silahlı birləş 
mələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düş 
müşdür. 

Fətullayev Cəlal Həmdulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Fəzliyev Qədim Fəzli oğlu

13 iyul 1953cü ildə Özbəkistan Respublikasının Əndican vi
layətində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Azərbaycan Respub
likasının Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır. Könüllü olaraq Xocalı
özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi. Fəzliyev Qədim Fəzli
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən
soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fəzliyev Qədim Fəzli oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Fəzliyev Qədim Fəzli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gerasimov Vladimir Feliksoviç

3 avqust 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Gerasimov Vladimir Feliksoviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gerasimov Vladimir Feliksoviç 3 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər  rayon
mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gerasimov Vladimir Feliksoviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Fətullayev Ələmdar Yəmən oğlu

8 mart 1937ci ildə Azərbaycan Respublikası Naxçıvan MRnın
Şahbuz rayonunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şahbuz rayo 
nunda yaşamışdır. Mülki şəxs. Fətullayev Ələmdar Yəmən oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
19 aprel 1990cı ildə  Şahbuz rayonuna hücumları zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Fətullayev Ələmdar Yəmən oğlu 19 aprel 1990cı ildə

erməni silahlı birləşmələrinin Şahbuz rayonuna hücumları zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

Fətullayev Ələmdar Yəmən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Gənciyev Bəxtiyar Gənci oğlu

10 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun
Bədəlan kəndində yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gənciyev Bəxtiyar Gənci oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gənciyev Bəxtiyar Gənci oğlu 16 iyun 1993cü il tarixində Ağdam
rayonunun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Gənciyev Bəxtiyar Gənci oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gəbəybəyov İlham Moqbil oğlu

27 yanvar 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayon mərkəzində
yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Gəbəybəyov İlham Moqbil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 25 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gəbəybəyov İlham Moqbil oğlu 25 aprel 1994cü il

tarixində Ağdərə  rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Gəbəybəyov İlham Moqbil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Gərayev Kamal Şıxsəfa oğlu

15 dekabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qobustan rayonunun Nabur kəndində
yaşamışdır. Qobustan RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Gərayev Kamal Şıxsəfa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gərayev Kamal Şıxsəfa oğlu 11 iyun 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şahbulaq kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

Gərayev Kamal Şıxsəfa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Göycəyev Ayaz Abbas oğlu

8 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Qaraqaşlı
kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Göycəyev Ayaz  Abbas oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Göycəyev Ayaz Abbas oğlu 26 dekabr 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Mərzili kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Göycəyev Ayaz Abbas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Göyüşov Bayram Şəmsəddin oğlu

21 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Qaraqoyunlu
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Göyüşov Bayram Şəmsəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Göyüşov Bayram Şəmsəddin oğlu 10 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində  erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür

Göyüşov Bayram Şəmsəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gərayev Məzahir Əbdülməcid oğlu

15 fevral 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun Məlikçobanlı
kəndində yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gərayev Məzahir Əbdülməcid oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 yanvar 1994cü ildə Füzuli
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gərayev Məzahir Əbdülməcid oğlu 12 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Gərayev Məzahir Əbdülməcid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Göyüşov Qurban Ramazan oğlu

26 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdərə rayonunun Baş Güneypəyə
kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuş
dur. Hərbçi. Göyüşov Qurban Ramazan oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 mart 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Göyüşov Qurban Ramazan oğlu 12 mart 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Göyüşov Qurban Ramazan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Göyüşov İldırım Hüseyn oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayonunun Keştazlı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Göyüşov İldırım Hüseyn oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Göyüşov İldırım Hüseyn oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu işğal edən zaman yaşadığı

Keştazlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Göyüşov İldırım Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Göyüşov Natiq Əbülfət oğlu

20 aprel 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Mollagüllər
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Göyüşov Natiq Əbülfət oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 30 avqust 1993cü ildə
Qubadlı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəy 
yən edilmişdir ki, Göyüşov Natiq Əbülfət oğlu 30 avqust 1993

cü il tarixində Qubadlı rayonunun Balasoltanlı kəndi ərazisində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Göyüşov Natiq Əbülfət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Gözəlov Aqif Pəsi oğlu

3 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon
mərkəzində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gözəlov Aqif Pəsi oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gözəlov Aqif Pəsi oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gözəlov Aqif Pəsi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gözəlov Azər Xanış oğlu

25 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Biləsuvar
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Biləsuvar rayon
mərkəzində yaşamışdır. Biləsuvar RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gözəlov Azər Xanış oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gözəlov Azər Xanış oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Nəmirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Gözəlov Azər Xanış oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Göyüşov Tanrıverdi Ənvər oğlu

2 may 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Göyüşov Tanrıverdi Ənvər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Göyüşov Tanrıverdi Ənvər oğlu 15 iyun 1992ci il
tarixində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Göyüşov Tanrıverdi Ənvər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Gözəlov Habil Hilal oğlu

17 may 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Sarıxanlı
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gözəlov Habil Hilal oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 7 mart 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gözəlov Habil Hilal oğlu 7 mart 1994cü il tarixində Füzuli rayonunun Aşağı
Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gözəlov Habil Hilal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gözəlov Güləsgər Qafur oğlu

1 iyun 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Ərkivan
kəndində yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gözəlov Güləsgər Qafur oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 21 aprel 1994cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gözəlov Güləsgər Qafur oğlu 21 aprel 1994cü il tarixində Ağdam
rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gözəlov Güləsgər Qafur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gözəlov Hüseyn Soltan oğlu

5 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Həsən
abad  qəsəbəsində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gözəlov Hüseyn Soltan oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 iyun 1992ci ildə Əsgəran
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gözəlov Hüseyn Soltan oğlu 12 iyun 1992ci il tarixində

Əsgəran rayonunun Qaraqaya kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gözəlov Hüseyn Soltan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Güləliyev Vüqar Müzəffər oğlu

8 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayon mərkəzində
yaşamışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Güləliyev Vüqar Müzəffər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Güləliyev Vüqar Müzəffər oğlu 23 iyul 1993cü il

tarixində Ağdam rayonunun mərkəzi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Güləliyev Vüqar Müzəffər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gülmaliyev Yaşar Ağabala oğlu

3 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Lək kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Gülmaliyev Yaşar Ağabala oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Beyləqan rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gülmaliyev Yaşar Ağabala oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində Beyləqan
rayonu ərazisində Haramı düzü adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gülmaliyev Yaşar Ağabala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gözəlov Nəsrəddin (Nasir) Əziz oğlu

23 may 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda
yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Gözəlov Nəsrəddin Əziz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 20 yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gözəlov Nəsrəddin Əziz oğlu 20 yanvar 1993cü il tarixində Ağdam
rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gözəlov Nəsrəddin Əziz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Gülməmmədov İlham Nurbaba oğlu

17 noyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Afurca
kəndində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Gülməmmədov İlham Nurbaba oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 6 may 1994cü ildə Agdərə
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gülməmmədov İlham Nurbaba oğlu 6 may 1994cü il tarixində Ağdərə
rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gülməmmədov İlham Nurbaba oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gülməmmədov(Gülənmədov) Ərzuman Əkbər oğlu

5 iyun 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayon mərkəzində
yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Gülməmmədov Ərzuman Əkbər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 14 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gülməmmədov Ərzuman Əkbər oğlu 14 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonunun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Gülməmmədov Ərzuman Əkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Gülməmmədova Qəmsiyyə Burcalı qızı

1 iyun 1920ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Alıbəyli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Gülməmmədova Qəmsiyyə Burcalı
qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 26 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Gülməmmədova Qəmsiyyə Burcalı qızı 26 oktyabr 1993
cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu işğal edən

zaman yaşadığı Alıbəyli kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Gülməmmədova Qəmsiyyə Burcalı qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacınəsrullayev Zəbi Baxşəli oğlu

27 may 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Oxud kəndində
yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacınəsrullayev Zəbi Baxşəli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 10 fevral 1994cü ildə Agdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacınəsrullayev Zəbi Baxşəli oğlu 10 fevral 1994cü il
tarixində Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində

erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı
vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hacınəsrullayev Zəbi Baxşəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Altay Əyyub oğlu

11 aprel 1973cü ildə Ermənistan Respublikası Vardenis (Basarkeçər)
rayonunun Zod kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Res 
publikası Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda məskunlaşmışdır. Kəpəz
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Altay
Əyyub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  14 avqust
1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Altay Əyyub oğlu 14 avqust 1993cü il tarixində Füzuli rayonu
ərazisində Qızılqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyev Altay Əyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıbababəyov Tofiq Arif oğlu

5 oktyabr 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıbababəyov Tofiq Arif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıbababəyov Tofiq Arif oğlu 26 yanvar 1992ci il tarixində Şuşa
rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hacıbababəyov Tofiq Arif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Hacıyev Asif Ələddin oğlu

17 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun
Çaparlı kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Asif  Ələddin oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Asif Ələddin oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hacıyev Asif Ələddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur

Hacıyev Araz Vahyəddin oğlu

8 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdaş rayonunun Qoşaqovaq
kəndində yaşamışdır. Ağdaş RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Araz Vahyəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Cəbrayıl
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Araz Vahyəddin oğlu 12 fevral 1994cü il tarixində
Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hacıyev Araz Vahyəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Asim Fəqani oğlu

3 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Xırxatala
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Asim Fəqani oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 30 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Asim Fəqani oğlu 30 yanvar 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonu ərazisində Qlobus yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Asim Fəqani oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Bədəl Oruc oğlu

29 iyul 1967ci ildə Ermənistan Respublikası Spitak (Hamamlı)
rayo nunun Saral kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Res 
publikası Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda məskunlaşmışdır.
Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev
Bədəl Oruc oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  12 mart
1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Bədəl Oruc oğlu 12 mart 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Maniklu (indi Adıgözəlbəyli) kəndi ərazisində Sığnaq yüksəkliyi istiqamətində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Hacıyev Bədəl Oruc oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Bəxtiyar İsmayıl oğlu

13 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Qazıqumlaq
kəndində yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hacıyev Bəxtiyar İsmayıl oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 29 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Bəxtiyar İsmayıl oğlu 29 mart 1993cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Hacıyev Bəxtiyar İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Azər Nəriman oğlu

3 aprel 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıyev Azər Nəriman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 fevral 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Azər Nəriman oğlu 13 fevral 1993cü il tarixində Kəlbəcər  rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Azər Nəriman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Hacıyev Bəxtiyar Yunis oğlu

14 yanvar 1971ci ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk
(Çəmbərək) rayonunun Toxluca kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin Səbail rayonunda məskun
laşmışdır. Səbail RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıyev Bəxtiyar Yunis oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
2 oktyabr 1992ci ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Bəxtiyar Yunis oğlu 2 oktyabr 1992ci il tarixində Xocavənd
rayonu nun  Əmiranlar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hacıyev Bəxtiyar Yunis oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Bəxtiyar Saday oğlu

2 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayon mərkəzində
yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıyev Bəxtiyar Saday oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Bəxtiyar Saday oğlu 26 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Nəmirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həya ta keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Bəxtiyar Saday oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Elçin Bahadur oğlu

22 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdaş rayonunun Aşağı
Ləki kəndində yaşamışdır. Ağdaş RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Elçin Bahadur oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 5 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Elçin Bahadur oğlu 5 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.    

Hacıyev Elçin Bahadur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Ələkbər Ramiz oğlu

25 oktyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hacıyev Ələkbər Ramiz oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Ələkbər Ramiz oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam  rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Hacıyev Ələkbər Ramiz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Hacıyev Əzim Şura oğlu

1 iyun 1967ci ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk (Çəm
bərək)  rayonunun Əmirxeyir kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan
sonra Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhərində məskun
laşmışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıyev Əzim Şura oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
14 iyul 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Əzim Şura oğlu 14 iyul 1993cü il tarixində Füzuli rayonu
ərazisində Qızılqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hacıyev Əzim Şura oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Eldar Fərhad oğlu

9 oktyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayon mərkəzində yaşamışdır.
Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi. Hacıyev
Eldar Fərhad oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Eldar Fərhad oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa rayonunun Nəbilər kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Eldar Fərhad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Firudin Nadir oğlu

18 iyul 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun İncə kəndində
yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hacıyev Firudin Nadir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 aprel 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Firudin Nadir oğlu 14 aprel 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Firudin Nadir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Faiq Yusif oğlu

31 avqust 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağstafa
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağstafa rayonunun
Həsənsu kəndində yaşamışdır. Ağstafa RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Faiq Yusif oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 2 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Faiq Yusif oğlu 2 mart 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonu ərazisində Şərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Faiq Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev İxtiyar Ağaxan oğlu

13 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qobustan rayonunun Şıxzayırlı
kəndində yaşamışdır. Qobustan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev İxtiyar Ağaxan oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev İxtiyar Ağaxan oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev İxtiyar Ağaxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Mehman Abdulla oğlu

6 mart 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıyev Mehman Abdulla oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Mehman Abdulla oğlu 26 oktyabr 1993cü il

tarixində Zəngilan rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hacıyev Mehman Abdulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Hacıyev Məhəmmədəli Adil oğlu

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo nun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Qazanzəmi
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hacıyev Məhəmmədəli Adil oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Məhəmmədəli Adil oğlu 30 avqust 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal edən

zaman Çaytumas kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyev Məhəmmədəli Adil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Qılman Surxay oğlu

16 noyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Kələntərli
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Qılman Surxay oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Qılman Surxay oğlu 11 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayo 
nu nun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Qılman Surxay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Ramiz Əyyub oğlu

6 iyul 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Sarıcalı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hacıyev Ramiz Əyyub oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Ramiz Əyyub oğlu 23 oktyabr 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Sarı
calı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyev Ramiz Əyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Mürvət İzzət oğlu

27 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun
Nadirxanlı kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Mürvət İzzət oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 6 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Mürvət İzzət oğlu 6 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Meydançay adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür.

Hacıyev Mürvət İzzət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Rəşad Ataman oğlu

29 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Saatlı rayonunun Azadkənd
kəndində yaşamışdır. Saatlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Rəşad Ataman oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Rəşad Ataman oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.  

Hacıyev Rəşad Ataman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Sahib Saday oğlu

12 yanvar 1952ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayo 
nun da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər İmişli rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hacıyev Sahib Saday oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 6 noyabr
1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Sahib Saday oğlu 6 noyabr 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman yaralı

vəziyyətdə Böyük Bəhmənli kəndi ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürülmüşdür. 

Hacıyev Sahib Saday oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Səyavuş Bədrəddin oğlu

10 mart 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdaş rayonunun Qoşaqovaq
kəndində yaşamışdır. Ağdaş RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Səyavuş Bədrəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 19 oktyabr 1992ci ildə Laçın
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Səyavuş Bədrəddin oğlu 19 oktyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Səyavuş Bədrəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Rizvan Qara oğlu

22 mart 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kürdəmir rayonunun
Qocalı kəndində yaşamışdır. Kürdəmir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Rizvan Qara oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Rizvan Qara oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun Qacar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliy yatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.  

Hacıyev Rizvan Qara oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Tacir Ənvər oğlu

20  dekabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Piyadalar
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Tacir Ənvər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Tacir Ənvər oğlu  28 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Çərəktar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Tacir Ənvər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Süleyman Lətif oğlu

6 aprel 1949cu ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hacıyev Süleyman Lətif oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Süleyman Lətif oğlu 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürül müşdür.  

Hacıyev Süleyman Lətif oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Tahir Hacı oğlu

8 may 1957ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hacıyev Tahir Hacı oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Tahir Hacı oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı

törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hacıyev Tahir Hacı oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyev Təhsin Fikran oğlu

27 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun Qarabağlı
kəndində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev Təhsin Fikran oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 31 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Təhsin Fikran oğlu 31 avqust 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Kürdmahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Təhsin Fikran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Zakir Xamməd oğlu
17 avqust 1973cü ildə Ermənistan Respublikası Spitak (Hamamlı)

rayonunun Lori kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Res publikası Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda məskunlaşmışdır.
Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hacıyev
Zakir Xamməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi sepa
ratçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
10 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Zakir Xamməd oğlu 10 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Nadirxanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həya ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyev Zakir Xamməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyev Taleh Yusif oğlu

3 sentyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacıyev Taleh Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi sepa
ratçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı 22 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyev Taleh Yusif oğlu 22 iyul 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacıyev Taleh Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacıyeva Nənəqız Əziz qızı

1 iyun 1901ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Çaytumas
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hacıyeva Nənəqız Əziz qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 31 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyeva Nənəqız Əziz qızı 31 avqust 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal edən zaman yaşadığı
Çaytumas kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyeva Nənəqız Əziz qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyeva Qəmər Əbdülhəsən qızı

1 iyun 1906cı ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hacıyeva Qəmər Əbdülhəsən qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 8 may
1992ci ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyeva Qəmər Əbdülhəsən qızı 8 may 1992ci il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyeva Qəmər Əbdülhəsən qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyeva Sehran Qüdrət qızı

1 iyun 1932ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Tatar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hacıyeva Sehran Qüdrət qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 27 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyeva Sehran Qüdrət qızı 27 oktyabr 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu  işğal edən

zaman yaşadığı Tatar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyeva Sehran Qüdrət qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hacızadə Həbib Əvəz oğlu

15 mart 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hacızadə Həbib Əvəz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 iyun 1992ci ildə Əsgəran rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacızadə Həbib Əvəz oğlu 12 iyun 1992ci il tarixində

Əsgəran rayonunun Naxçıvanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hacızadə Həbib Əvəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hadıyev Əlikram Mürsəl oğlu

15 avqust 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hadıyev Əlikram Mürsəl oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 dekabr 1992ci ildə Zəngilan rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hadıyev Əlikram Mürsəl oğlu 24 dekabr 1992ci il

tarixində Zəngilan rayonunun Yuxarı Yeməzli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hadıyev Əlikram Mürsəl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hacıyeva Sona Məmməd qızı

20 iyun 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Çaytumas
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hacıyeva Sona Məmməd qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hacıyeva Sona Məmməd qızı 30 avqust 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Çaytu
mas kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hacıyeva Sona Məmməd qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Haqverdiyev Bəhruz Haqverdi oğlu

10 mart 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Haqverdiyev Bəhruz Haqverdi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18 fevral 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Haqverdiyev Bəhruz Haqverdi oğlu 18 fevral 1994cü il
tarixində Ağdərə  rayonunun Dəstəgül kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Haqverdiyev Bəhruz Haqverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Hadıyev Vidadi Şahverən oğlu

3 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lerik rayonunun Xanəgah kəndində
yaşamışdır. Lerik RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hadıyev Vidadi Şahverən oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 dekabr 1992ci ildə Zəngilan rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hadıyev Vidadi Şahverən oğlu 24 dekabr 1992ci il tarixində Zəngilan
rayonunun Yuxarı Yeməzli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hadıyev Vidadi Şahverən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Haqverdiyev Elman Əli oğlu

5 noyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Arıq
dam kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Haqverdiyev Elman Əli oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 17 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Haqverdiyev Elman Əli oğlu 17 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.       

Haqverdiyev Elman Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Haqverdiyev Şahin Məşdi oğlu 

24 fevral 1962ci ildə Azərbaycan Respublikası Xankəndi şəhərində
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı şəhərində yaşamışdır. Könüllü
olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Polis əməkdaşı. Hərbçi.
Haqverdiyev Şahin Məşdi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xo
calıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Haqverdiyev Şahin Məşdi oğlu 26 fevral 1992ci il tari xində erməni silahlı
birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Haqverdiyev Şahin Məşdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Haqverdiyev Vasif Mirzə oğlu

26 yanvar 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qazax rayonunun
Daş Salahlı kəndində yaşamışdır. Qazax RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Haqverdiyev Vasif Mirzə oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 2 mart 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Haqverdiyev Vasif  Mirzə oğlu 2 mart 1993cü il tari xində Ağdərə rayonu
ərazisində Sərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı birləşmələ rinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Haqverdiyev Vasif Mirzə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Haqverdiyev Mehman Əbülhəsən oğlu

24 fevral 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
Aşağı Qaramanlı kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Haqverdiyev Mehman Əbül
həsən oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
26 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Haqverdiyev Mehman Əbülhəsən oğlu 26 sentyabr 1992

ci il tarixində Ağdam rayonunun Gülablı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Haqverdiyev Mehman Əbülhəsən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Harunov Xəlil Həzrət oğlu

2 dekabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qax rayon mərkəzində yaşamışdır.
Qax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Harunov
Xəlil Həzrət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi sepa
ratçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 16 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Harunov Xəlil Həzrət oğlu 16 iyun 1992ci il tarixində Ağdam rayonunun
Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Harunov Xəlil Həzrət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Harunov Elşad Əlibaba oğlu

24 yanvar 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Hacıqayıb
kəndində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə  çağı rıl mışdır.
Hərbçi. Harunov Elşad Əlibaba oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Harunov Elşad Əlibaba oğlu 26 mart 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Harunov Elşad Əlibaba oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Herdayev İsa Hacı oğlu

3 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Şərif kəndində
yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Herdayev İsa Hacı oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2  aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Herdayev İsa Hacı oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində Kəl
bəcər rayonunun Qamışlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə

qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.       

Herdayev İsa Hacı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Heybətov İlqar Heybətağa oğlu

11 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayon
mərkəzində yaşamışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heybətov İlqar Heybətağa oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 17  aprel 1994cü ildə Tərtər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heybətov İlqar Heybətağa oğlu 17 aprel 1994cü il

tarixində Tərtər rayonunun Səhlaabad kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.        

Heybətov İlqar Heybətağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Arzu Firudun oğlu

19 iyul 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Abşeron rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Abşeron rayonunun Xırdalan
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu
sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi. Heydərov Arzu Firudun oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 13 iyun 1992ci ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Arzu Firudun oğlu 13 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Qaraqaya adlanan ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.        

Heydərov Arzu Firudun oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hetayev Süleyman Mollateyyub oğlu

28 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Talalar
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hetayev Süleyman Mollateyyub oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 7  noyabr 1992ci ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hetayev Süleyman Mollateyyub oğlu 7 noyabr 1992ci il tarixində Ağdam
rayonunun Gülablı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.        

Hetayev Süleyman Mollateyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Heydərov Elçin Ağamməd oğlu

1 oktyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Ağaməmmədli
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Elçin Ağamməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12  yanvar 1994cü ildə Füzuli
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Elçin Ağamməd oğlu 12 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.     

Heydərov Elçin Ağamməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Heydərov Azad Feytulla oğlu

25 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Yuxarı Tüləkəran
kəndində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Azad Feytulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 27  aprel 1994cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Azad Feytulla oğlu 27 aprel 1994cü il

tarixində Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Heydərov Azad Feytulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Əlizamin Nuhbala oğlu

29 yanvar 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şabran rayonunun
Ağalıq kəndində yaşamışdır. Şabran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Əlizamin Nuhbala oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 7  mart 1993cü ildə Ağdərə
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Əlizamin Nuhbala oğlu 7 mart 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayo nu ərazisində Sərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürülmüşdür.      

Heydərov Əlizamin Nuhbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Heydərov Müşfiq Ələkbər oğlu

4 yanvar 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun İkinci Aratkənd
kəndində yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Müşfiq Ələkbər oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri lən
döyüş əməliyyatları zamanı 26  yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Müşfiq Ələkbər oğlu 26 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Heydərov Müşfiq Ələkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Samir Rauf oğlu

8 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Heydərov Samir Rauf oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Xocalı rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Samir Rauf oğlu 4 iyul 1993ci il tari 

xində Xocalı rayonunun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Heydərov Samir Rauf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Məhyəddin Əliş oğlu

12 avqust 1966cı ildə Ermənistan Respublikasının Vardenis
(Basarkeçər) rayonunda doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərə 
findən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbay
can Respublikası Bakı şəhərinin Xətai rayonunda məskunlaşmışdır.
Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov
Məhyəddin Əliş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi se 
paratçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı  7 aprel 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Məhyəddin Əliş oğlu 7 aprel 1993cü il tari xində Ağdam rayo 
nunun Şelli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Heydərov Məhyəddin Əliş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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 Heydərov Sərvan Mütəllim oğlu

8 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab rayo nunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Ağabağı kəndində
yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Heydərov Sərvan Mütəllim oğlu Azərbaycan Res publikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri lən döyüş əməliyyatları
zamanı 10  yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düş 
müşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Sərvan Mütəllim oğlu 10 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayo nu nun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.        

Heydərov Sərvan Mütəllim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Seymur Mahmud oğlu

17 fevral 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Astara rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Astara rayonunun Supəribağ
kəndində yaşamışdır. Astara RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Seymur Mahmud oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28  mart 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Seymur Mahmud oğlu 28 mart 1994cü il tarixində Ağdam
rayonunun Qaraqaşlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.       

Heydərov Seymur Mahmud oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Vüqar İsbər oğlu

23 aprel 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun
Ağamalıoğlu kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Vüqar İsbər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10  aprel 1994cü ildə
Goranboy rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Vüqar İsbər oğlu 10 aprel 1994cü il tari 

xində Goranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Heydərov Vüqar İsbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həbibov Elnur Paşa oğlu

21 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şamaxı rayon
mərkəzində yaşamışdır. Şamaxı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həbibov Elnur Paşa oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26  yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həbibov Elnur Paşa oğlu 26 yanvar 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.  

Həbibov Elnur Paşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həbibov Faiq Vəliyəddin oğlu

29 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun
Daşlıca kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həbibov Faiq Vəliyəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8  fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həbibov Faiq Vəliyəddin oğlu 8 fevral 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.        

Həbibov Faiq Vəliyəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Heydərov Zaur Muxtar oğlu

1 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Böyük
Mərcanlı kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Heydərov Zaur Muxtar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15  avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Heydərov Zaur Muxtar oğlu 15 avqust 1993cü il tarixində Cəbrayıl
rayonunun Balyand kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Heydərov Zaur Muxtar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həbilov Muxtar İsgəndər oğlu

10 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Kiçik Dəhnə
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həbilov Muxtar İsgəndər oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 30  mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həbilov Muxtar İsgəndər oğlu 30 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.        

Həbilov Muxtar İsgəndər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həbibullayev Mehman Rafiq oğlu

22 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayon mərkəzində yaşamışdır.
Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həbibul
layev Mehman Rafiq oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi sepa
ratçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı 19  iyun 1992ci ildə Əsgəran rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həbibullayev Mehman Rafiq oğlu 19 iyun 1992ci il
tarixində Əsgəran rayonunun Naxçıvanlı kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.       

Həbibullayev Mehman Rafiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hədiyev Tərlan Mürsəl oğlu

15 avqust 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərinin Hacı
Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hədiyev Tərlan Mürsəl
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 18 fevral 1994cü
ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hədiyev Tərlan Mürsəl oğlu 18 fevral 1994cü il
tarixində Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hədiyev Tərlan Mürsəl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həmidov Araz Heybət oğlu

25 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun Xəlilli
kəndində yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həmidov Araz Heybət oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24  aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov Araz Heybət oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində
Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həmidov Araz Heybət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmidov İlqar Şahgəldi oğlu

17 aprel 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lerik rayonunun Livədirgə kəndində
yaşamışdır. Lerik RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həmidov İlqar Şahgəldi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2  oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov İlqar Şahgəldi oğlu 2 oktyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayo nunun Səfiyan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmidov İlqar Şahgəldi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmdiyev Usman Həmdi oğlu

23 may 1954cü ildə Özbəkistan Respublikasının İzbaskənd rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həmdiyev Usman Həmdi oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmdiyev Usman Həmdi oğlu 26 fevral 1992ci il

tari xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Həmdiyev Usman Həmdi oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həmidov Kamran Eldar oğlu

11 fevral 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şabran
rayonunun Ağbaş kəndində yaşamışdır. Şabran RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həmidov Kamran Eldar oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 28  iyun 1992ci ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov Kamran Eldar oğlu 28 iyun 1992ci il tarixində Füzuli rayonunun
Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmidov Kamran Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmidov İlyas Tapdıq  oğlu

22 may 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Abşeron rayonunun
Pirəkəşkül qəsəbəsində yaşamışdır. Abşeron RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həmidov İlyas Tapdıq oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23  oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov İlyas Tapdıq oğlu 23 oktyabr 1993cü il tarixində Cəbrayıl rayonunun
Böyük Mərcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmidov İlyas Tapdıq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmidov Natiq Alı oğlu

23 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Sabirkənd
kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həmidov Natiq Alı oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov Natiq Alı oğlu 13 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmidov Natiq Alı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həmidov Zaur Fəxrəddin oğlu

28 aprel 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun Şəkili
kəndində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həmidov Zaur Fəxrəddin oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov Zaur Fəxrəddin oğlu 26 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Ağbulaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmidov Zaur Fəxrəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmidova Kifayət Çıraq qızı

1 iyun 1956cı ildə Azərbaycan Respublikası Laçın rayonunun
Arduşlu kəndində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon
mərkəzində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həmidova Kifayət Çıraq qızı
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə
törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidova Kifayət Çıraq qızı 26 fevral 1992ci il
tari xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc

əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürülmüşdür.  

Həmidova Kifayət Çıraq qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmidov Şəmsi Məhəmməd oğlu

8 yanvar 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Dağtu
mas kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsi nə
qoşulmuşdur. Hərbçi. Həmidov Şəmsi Məhəmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 25  avqust 1993cü ildə Cəbrayıl
rayo nu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmidov Şəmsi Məhəmməd oğlu 25 avqust 1993cü il tarixində Cəbrayıl
rayonunun Dağtumas kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmidov Şəmsi Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həmzəyev Adil Didey oğlu

24 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayonunun
Aşağı Tala kəndində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həmzəyev Adil Didey oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12  yanvar 1994cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmzəyev Adil Didey oğlu 12 yanvar 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həmzəyev Adil Didey oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmzətov Nazim Cərullayeviç

13 fevral 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həmzətov Nazim Cərullayeviç Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmzətov Nazim Cərullayeviç 30 avqust 1993cü il tarixində Qubadlı
rayonunun Balasoltanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həmzətov Nazim Cərullayeviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmzəyev İlqar Yasin oğlu

1 iyun 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Kəpəz  RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərb çi.
Həmzəyev İlqar Yasin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmzəyev İlqar Yasin oğlu 19 yanvar 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Həmzəyev İlqar Yasin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həmzəyev Mirnəcəf Müzəffər oğlu

29 may 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhəri Nizami  rayonunun
Yeni Gəncə qəsəbəsində yaşamışdır. Nizami  RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həmzəyev Mirnəcəf Müzəffər oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmzəyev Mirnəcəf Müzəffər oğlu 10 fevral 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmzəyev Mirnəcəf Müzəffər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hənifəyev İsmayıl Səyavuş oğlu

1 iyul 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayon mərkəzində
yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
Hənifəyev İsmayıl Səyavuş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 8  may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hənifəyev İsmayıl Səyavuş oğlu 8 may 1992ci il

tarixində Şuşa şəhəri ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hənifəyev İsmayıl Səyavuş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həmzəyev Kərəm Bari oğlu

1 yanvar 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun Qaraçala
kəndində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həmzəyev Kərəm Bari oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28  dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həmzəyev Kərəm Bari oğlu 28 dekabr 1993cü il tarixində Ağdam
rayonunun Salahlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həmzəyev Kərəm Bari oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənbalayev Eldəniz Aydın oğlu

21 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayon mərkəzində
yaşamışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənbalayev Eldəniz Aydın oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 3  mart 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənbalayev Eldəniz Aydın oğlu 3 mart 1994cü il tarixində Füzuli
rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.        

Həsənbalayev Eldəniz Aydın oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənalıyeva Gülniyaz Məmmədalı qızı

1 iyun 1929cu ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Bartaz
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənalıyeva Gülniyaz Məmmədalı
qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 28 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənalıyeva Gülniyaz Məmmədalı qızı 28 oktyabr

1993cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu  işğal edən zaman
yaşadığı Bartaz kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənalıyeva Gülniyaz Məmmədalı qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənquliyev İman Mehdiqulu oğlu

10 sentyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Pircahan kəndində
yaşamışdır. Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənquliyev İman Mehdiqulu oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19  aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənquliyev İman Mehdiqulu oğlu 19 aprel 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Daşbulaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənquliyev İman Mehdiqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
.
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Həsənquliyev Şafan Məhəmməd oğlu

17 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Uğurbəyli
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənquliyev Şafan Məhəmməd oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12  fevral 1994cü ildə
Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənquliyev Şafan Məhəmməd oğlu 12 fevral 1994cü

il tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.   

Həsənquliyev Şafan Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənquliyev Şirindil Cavad oğlu

18 sentyabr 1968ci ildə Ermənistan Respublikası Qafan rayonunun
Açaxlu kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda məskunlaşmışdır. Binəqədi RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənquliyev Şirindil
Cavad oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  26 yanvar
1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, Həsənquliyev Şirindil Cavad oğlu 26 yanvar

1992ci il tarixində Şuşa rayonunun  Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənquliyev Şirindil Cavad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənquliyev Sabir Hüseyn oğlu

1 yanvar 1950ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Səfərşa
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənquliyev Sabir Hüseyn oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 23 oktyabr 1993 cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənquliyev Sabir Hüseyn oğlu 23 oktyabr 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu  işğal edən zaman Maralyan kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənquliyev Sabir Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Abil Nurəddin oğlu

16 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun İlyaslar
kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Abil Nurəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 3  aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Abil Nurəddin oğlu 3 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Meydançay adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

Həsənov Abil Nurəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənquliyev Vüqar Mehdiqulu oğlu

1 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Pircahan kəndində
yaşamışdır. Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənquliyev Vüqar Mehdiqulu oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19  aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənquliyev Vüqar Mehdiqulu oğlu 19 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər
rayonunun Daşbulaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənquliyev Vüqar Mehdiqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Ağatağı Əbdül oğlu

22 sentyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Suraxanı
rayonunda yaşamışdır. Suraxanı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Ağatağı Əbdül oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Ağatağı Əbdül oğlu 4 iyul 1993cü il tarixində

Xocalı rayonunun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Ağatağı Əbdül oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Asim Tağı oğlu

2 mart 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Samux rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Samux rayonunun Kolayır
kəndində yaşamışdır. Samux RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Asim Tağı oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 2  yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Asim Tağı oğlu 2 yanvar 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Asim Tağı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Atabala Hüseyn oğlu

6 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Səbail rayonunda
yaşamışdır. Səbail RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Atabala Hüseyn oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Xocalı rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Atabala Hüseyn oğlu 4 iyul 1993cü il tarixində

Xocalı rayonunun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Atabala Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Asif Ağamirzə oğlu

3 iyul 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xocavənd rayonunun Əmi
ranlar kəndində yaşamışdır. Xocavənd RPŞnin əməkdaşı. Hərbçi.
Həsənov Asif Ağamirzə oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı 29  dekabr 1991ci ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Asif Ağamirzə oğlu 29 dekabr 1991ci il tari 

xində Xocavənd rayonunun Əmiranlar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Asif Ağamirzə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Azər Telman oğlu

26 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Ətyeməz 
li kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Azər Telman oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15  iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Azər Telman oğlu 15 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.  

Həsənov Azər Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Azər İkram oğlu

26 avqust 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Qaraqo
calı kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Azər İkram oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26  aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Azər İkram oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Azər İkram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Behbud Əlfazil oğlu

15 mart 1976cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun Cəlayir kəndində
yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Behbud Əlfazil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26  aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Behbud Əlfazil oğlu 26 aprel 1994cü il tari 

xində Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya 
ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Behbud Əlfazil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Bəxtiyar Abdulrəhim oğlu

10 aprel 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayon mərkəzində
yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Həsənov Bəxtiyar Abdulrəhim oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15  aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Bəxtiyar Abdulrəhim oğlu 15 aprel 1994cü il

tarixində Ağdam rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Həsənov Bəxtiyar Abdulrəhim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Bəxtiyar Bayram oğlu

1 sentyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdaş rayonunun İkinci Aral
kəndində yaşamışdır. Ağdaş RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Bəxtiyar Bayram oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri lən
döyüş əməliyyatları zamanı 17  aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Bəxtiyar Bayram oğlu 17 aprel 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayo nu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Həsənov Bəxtiyar Bayram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Bəhram Əmirxan oğlu

19 sentyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai
rayo nunda yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Bəhram Əmirxan oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 17 iyun 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Bəhram Əmirxan oğlu 17 iyun 1993cü il tari xində Füzuli rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Bəhram Əmirxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Binnət Nəcəf oğlu

31 dekabr 1959cu ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk (Çəm
bərək) rayonunun Çaykənd kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi Xəzər) rayonunda
məskunlaşmışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həsənov Binnət Nəcəf oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  28 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Həsənov
Binnət Nəcəf oğlu 28 dekabr 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun  İlxıçılar kəndi
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Binnət Nəcəf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Bəkir İsaxan oğlu

3 yanvar 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Muğanlı
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Bəkir İsaxan oğlu  Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27  sentyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Bəkir İsaxan oğlu 27 sentyabr 1992ci il tarixində Laçın rayon
mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür 

Həsənov Bəkir İsaxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Camal Aslan oğlu

2 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yardımlı rayonunun Yardımlı
qəsəbəsində yaşamışdır. Yardımlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Camal Aslan oğlu  Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19  sentyabr 1992ci ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Camal Aslan oğlu 19 sentyabr 1992ci il tari 

xində Füzuli rayonunun Mandılı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür 

Həsənov Camal Aslan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Çərkəz Muxtar oğlu

21 fevral 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayo 
nun da yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həsənov Çərkəz Muxtar oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Çərkəz Muxtar oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Umudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Çərkəz Muxtar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Elçin Ağası oğlu

20 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun Sarvan
kəndində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Elçin Ağası oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 6 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Elçin Ağası oğlu 6 mart 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Qasapet (indi Çıraqlı) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Həsənov Elçin Ağası oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu

16 aprel 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Hənifə
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu Azərbaycan Re  s 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12  iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu 12 iyun 1992ci il tarixində Ağdam rayonunun
Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Cavanşir İsrafil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Eldəniz Novruz oğlu

16 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Kələ
man kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Eldəniz Novruz oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 17  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayo nu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Eldəniz Novruz oğlu 17 fevral 1994cü il tar

ixində Kəlbəcər rayo nu ərazisində Murovdağ istiqamətində Meydançay adlanan yerdə er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Eldəniz Novruz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Eldəniz İlyas oğlu

17 dekabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Nizami
rayonunda yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Eldəniz İlyas oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Eldəniz İlyas oğlu 1 yanvar 1993cü il tari xində Ağdam rayonu
ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Eldəniz İlyas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Elgün Üzeyir oğlu

15 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayon mərkəzində
yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Həsənov Elgün Üzeyir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11  fevral 1994cü ildə Cəbrayıl rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Elgün Üzeyir oğlu 11 fevral 1994cü il tarixində

Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Həsənov Elgün Üzeyir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Elmar Şamil oğlu

14 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qusar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qusar rayonunun Çiləgir kəndində
yaşamışdır. Qusar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Elmar Şamil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Elmar Şamil oğlu 15 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Elmar Şamil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Emin İslam oğlu

2 aprel 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
Güllücə kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra  Azərbaycan Respub
likası Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda məskunlaşmışdır. Sabunçu
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Emin
İslam oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 22 avqust
1993cü ildə Cəbrayıl rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Emin İslam oğlu 22 avqust 1993cü il tarixində Cəbrayıl rayonunun
Havuslu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Emin İslam oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Elxan Nadir oğlu

4 avqust 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Elxan Nadir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Elxan Nadir oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Buzluq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Elxan Nadir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Əli İsmayıl oğlu

20 avqust 1957ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN polis alayının əməkdaşı.
Hərbçi. Həsənov Əli İsmayıl oğlu  Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Əli İsmayıl oğlu 12 iyun 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Cinli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Həsənov Əli İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Əli Ələkbər oğlu

27 mart 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa  rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Şuşa RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Əli
Ələkbər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8  may
1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Əli Ələkbər oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Əli Ələkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Əli Məhərrəməli oğlu

1 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda
yaşamışdır. Suraxanı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Həsənov Əli Məhərrəməli oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 21 aprel 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Əli Məhərrəməli oğlu 21 aprel 1994cü il tari 

xində Füzuli rayo nunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Əli Məhərrəməli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Əsəd Sayadulla oğlu

4 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun Uzun
təpə kəndində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Əsəd Sayadulla oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Əsəd Sayadulla oğlu 11 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Əsəd Sayadulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Əsədullah Nuşirəvan oğlu

1 iyul 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda

doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qubadlı rayonunun Fərcan

kəndində yaşamışdır. Qubadlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə

çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Əsədullah Nuşirəvan oğlu Azərbaycan

Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri

və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 

lən döyüş əməliyyatları zamanı 17  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu

ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən

edilmişdir ki, Həsənov Əsədullah Nuşirəvan oğlu 17 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər

rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata

keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Əsədullah Nuşirəvan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Əlibək Əlbəndə oğlu

24 noyabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əli Bayramlı
(indi Şirvan) şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şirvan
şəhərində yaşamışdır. Şirvan ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırıl 
mışdır. Hərbçi. Həsənov Əlibək Əlbəndə oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 noyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Əlibək Əlbəndə oğlu 4 noyabr 1992ci il tari xində Ağdərə rayo 
nunun Vəngli  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Əlibək Əlbəndə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Faiq Həsən oğlu

17 may 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həsənov Faiq Həsən oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28  fevral 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Faiq Həsən oğlu 28 fevral 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Umudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Faiq Həsən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Faiq Əli oğlu

31 dekabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Suqovuşan kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Faiq Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 9 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Faiq Əli oğlu 9 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli rayonunun
Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür 

Həsənov Faiq Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Feyruz Fərman oğlu

25 may 1956cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayo 
nunda yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həsənov Feyruz Fərman oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Feyruz Fərman oğlu 11 yanvar 1994cü il tari 
xində Ağdərə rayo nunun Akop Kamari (indi Lüləsaz) ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Feyruz Fərman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Fuad Sərhəd oğlu

13 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Sığdaş kəndində
yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərb çi.
Həsənov Fuad Sərhəd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
19  iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Fuad Sərhəd oğlu 19 iyul 1992ci il tarixində
Ağdərə rayonunun Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.   

Həsənov Fuad Sərhəd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Habil Yunis oğlu

16 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Həsənov Habil Yunis oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 1 sentyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Habil Yunis oğlu 1 sentyabr 1993cü il tarixində
Cəbrayıl rayo nunun Cocuq Mərcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Habil Yunis oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Fərhad Əsildar oğlu

2 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Ma
hamalar kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Fərhad Əsildar oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25  yanvar 1993cü ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Fərhad Əsildar oğlu 25 yanvar 1993cü il tari xində Xocalı rayonu 
nun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Fərhad Əsildar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Həsən İbrahim  oğlu

1 yanvar 1933cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Həsən İbrahim oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26
fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Həsən İbrahim oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı yaralı vəziyyətdə Dəhrəz kəndi ərazisində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürüldüyü ehtimal olunur.  

Həsənov Həsən İbrahim oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Hamlet Feyruz oğlu

22 aprel 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Xanərəb kəndində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Hamlet Feyruz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 7  dekabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Hamlet Feyruz oğlu 7 dekabr 1992ci il tarixində Ağdam rayo nu 
nun Şelli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Hamlet Feyruz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Hidayət Sirac oğlu

13 mart 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərb çi.
Həsənov Hidayət Sirac oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Hidayət Sirac oğlu 13 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayo nunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Hidayət Sirac oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Xəyal Zeynal oğlu

24 iyun 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Güllücə
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Xəyal Zeynal oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 17  fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Xəyal Zeynal oğlu 17 fevral 1992ci il tarixində

Xocavənd rayo nunun Qaradağlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Həsənov Xəyal Zeynal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov İlham Gülməmməd oğlu

24 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun
Vladimirovka kəndində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov İlham Gülməmməd oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 31 yanvar 1994cü ildə
Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov İlham Gülməmməd oğlu 31 yanvar 1994cü il

tarixində Xocavənd rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Həsənov İlham Gülməmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Xasay Sabutay oğlu

16 may 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Samux rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Samux rayonunun Qovlarsarı
kəndində yaşamışdır. Samux RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Xasay Sabutay oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28  fevral 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Xasay Sabutay oğlu 28 fevral 1992ci il tari xində Ağdərə rayo nu 
nun Umudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya ta keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Xasay Sabutay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov İlqar İlham oğlu

16 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Əli Bayramlı
(indi Şirvan) şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şirvan
şəhərində yaşamışdır. Şirvan ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov İlqar İlham oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19  senyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov İlqar İlham oğlu 19 sentyabr 1992ci il tarixində Ağdam rayonunun
Xanabad kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov İlqar İlham oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov İlham Umud oğlu

9 may 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Əhmədalılar
kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov İlham Umud oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23  avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov İlham Umud oğlu 23 avqust 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Horadiz qəsəbəsi (indi şəhər) ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Həsənov İlham Umud oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov İslam Sahib oğlu

26 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Qumbaşı kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov İslam Sahib oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 14 yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov İslam Sahib oğlu 14 yanvar 1993cü il tarixində

Ağdam rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov İslam Sahib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Karlen Vəli oğlu

1 iyun 1941ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Karlen Vəli oğlu Azərbaycan Re
spublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 22 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Karlen Vəli oğlu 22 iyul 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Qiyaslı kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov Karlen Vəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Qafqaz Əli oğlu

8 mart 1973cü ildə Ermənistan Respublikası Vardenis (Basarkeçər)
rayonunun Qaraqoyunlu (indi Əzizli) kəndində doğulmuşdur. Erməni
millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan
sonra Azərbaycan Respublikası Xanlar (indi Göygöl) rayonunun Şəhri
yar kəndində məskunlaşmışdır. Göygöl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Qafqaz Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı  23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Həsənov
Qafqaz Əli oğlu 23 avqust 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun Kürdmahmudlu kəndi
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Həsənov Qafqaz Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov İsmiyəli İsmayıl oğlu

1 iyun 1924cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov İsmiyəli İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov İsmiyəli İsmayıl oğlu 23 avqust 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Alxanlı kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov İsmiyəli İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Qürbət Əkbər oğlu

19 sentyabr 1953cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun İsmayıl
bəyli kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Qürbət Əkbər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 13 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
 edilmişdir ki, Həsənov Qürbət Əkbər oğlu 13 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Həsənov Qürbət Əkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Qərib Müzəffər oğlu

29 dekabr 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərinin Hacı
Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Qərib Müzəf
fər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 17 iyun
1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Qərib Müzəffər oğlu 17 iyun 1992ci il tarixində Ağdam rayonunun
Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Qərib Müzəffər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Mehdi Ramil (Kərəm)  oğlu

6 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Həsənov Mehdi Ramil oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Mehdi Ramil oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı

törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı Dəhraz kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehti
mal olunur.  

Həsənov Mehdi Ramil oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Məhəmməd Məmmədqulu oğlu

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Çaytumas
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Məhəmməd Məmmədqulu
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Məhəmməd Məmmədqulu oğlu 30 avqust
1993cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal

edən zaman yaşadığı Çaytumas kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal
olunur. 

Həsənov Məhəmməd Məmmədqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Məhərrəm Heydər oğlu

7 yanvar 1974cü ildə Tacikistan Respublikasının Düşənbə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan Respublikası
Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda yaşamışdır. Kəpəz  RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Məhərrəm Heydər oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 28 yanvar 1994cü
ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Məhərrəm Heydər oğlu 28 yanvar 1994cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Levonarx (indi Göyarx) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov Məhərrəm Heydər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

 Həsənov Mədəd Eldar oğlu

28 dekabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xanlar (indi
Göygöl) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon u 
nun Şatırlı kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Mədəd Eldar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 30 iyun 1992ci ildə Əsgəran rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Mədəd Eldar oğlu 30 iyun 1992ci il tarixində Əsgəran rayonunun
Naxçıvanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Mədəd Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



120

Həsənov Müseyib Hüseyn oğlu

1 iyun 1911ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayonunun Xəlfəli kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Müseyib Hüseyn oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Müseyib Hüseyn oğlu 8 may 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Xəlfəli kəndi
ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

Həsənov Müseyib Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Mobil Qulam oğlu

10 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Çələbilər
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağı 
rılmışdır. Hərbçi. Həsənov Mobil Qulam oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Mobil Qulam oğlu 23 yanvar 1994cü il tari 
xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Buzluq yüksəkliyi istiqamətində er

məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı
vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov Mobil Qulam oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Nadir Sərməst oğlu

2 aprel 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lerik rayonunun Durqan kəndində
yaşamışdır. Lerik RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Nadir Sərməst oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 20 aprel 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Nadir Sərməst oğlu 20 aprel 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Həsənov Nadir Sərməst oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Natiq Əyyub oğlu

2 aprel 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun Qaraməmmədli
kəndində yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Natiq Əyyub oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Natiq Əyyub oğlu 15 yanvar 1993cü il ta 

rixində Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Natiq Əyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Natiq İbrahim oğlu

2 may 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun
Nadirkənd kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Natiq İbrahim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 6 mart 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Natiq İbrahim oğlu 6 mart 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Natiq İbrahim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Namiq Alyoşa (Əliş) oğlu

16 sentyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Namiq Alyoşa oğlu Azərbaycan Res publikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 28 dekabr
1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Namiq Alyoşa oğlu 28 dekabr 1993cü il tari xində

Ağdam rayonunun Boyəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Namiq Alyoşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Niyaməddin Sahib oğlu

2 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun Nəri
mankənd kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Niyaməddin Sahib oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 14 avqust 1993cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Niyaməddin Sahib oğlu 14 avqust 1993cü il

tarixində Füzuli rayon unun Gövşatlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Niyaməddin Sahib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Nazim Şəmran oğlu

21 aprel 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Xol
qarabucaq kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Nazim Şəmran oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayo 
nu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Nazim Şəmran oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı
vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Nazim Şəmran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Rafiq Türbəndə oğlu

27 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Qiyaməddinli kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Rafiq Türbəndə oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xo
cavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rafiq Türbəndə oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayo nunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Rafiq Türbəndə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Rəşid Rzaqulu oğlu

1 iyun 1914cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Mirzənağılı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Rəşid Rzaqulu oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 23 oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rəşid Rzaqulu oğlu 23 oktyabr 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Mirzənağılı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov Rəşid Rzaqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Rövşən Elman oğlu

2 oktyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Ətyeməz 
li kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Rövşən Elman oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 sentyabr 1992ci ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rövşən Elman oğlu 4 sentyabr 1992ci il tari 

xində Xocalı rayo nunun Aranzəmin kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Rövşən Elman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Rauf Vəliqulu oğlu

28 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun Birinci
Aşıqlı kəndində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Rauf Vəliqulu oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 22 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rauf Vəliqulu oğlu 22 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Qazançı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Rauf Vəliqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur
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Həsənov Rövşən Qaçay  oğlu

6 noyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Rövşən Qaçay oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26
fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rövşən Qaçay oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Həsənov Rövşən Qaçay oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Rövşən Əjdər oğlu

1 dekabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şuşa şəhərində yaşamışdır.
Könüllü olaraq Şuşa özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi.
Həsənov Rövşən Əjdər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rövşən Əjdər oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa şəhəri
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliy yatlar zamanı
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Həsənov Rövşən Əjdər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Həsənov Rövşən Qasım oğlu

 11 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayon mərkəzində
yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Rövşən Qasım oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 27 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Rövşən Qasım oğlu 27 iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Möhrətağ (indi Kiçik Qarabəy) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Həsənov Rövşən Qasım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Sabir Əhməd oğlu

6 yanvar 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Quşçu kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq Laçın özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuş
dur. Hərbçi. Həsənov Sabir Əhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18  may 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Sabir Əhməd oğlu 18 may 1992ci il tarixində

Laçın rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Həsənov Sabir Əhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Seymur Saleh oğlu

12 dekabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Seymur Saleh oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Seymur Saleh oğlu 9 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Seymur Saleh oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Ruman İldırım oğlu

27 avqust 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının İsmayıllı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İsmayıllı rayonunun İs
mayıllı kəndində yaşamışdır. İsmayıllı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Ruman İldırım oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 6 mart 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Ruman İldırım oğlu 6 mart 1994cü il tarixində
Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov Ruman İldırım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Sədrəddin Qardaşxan oğlu

4 yanvar 1954cü ildə Ermənistan Respublikasının Vedi rayonunda
doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından de
portasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin
Xətai rayonunda məskunlaşmışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Sədrəddin Qardaşxan oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  26 yanvar 1992ci ildə
Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Sədrəddin Qardaşxan oğlu 26 yanvar 1992ci

il tarixində Şuşa rayo nunun Daşaltı kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Sədrəddin Qardaşxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Seyran İmran oğlu

3 iyul 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun Çiyni kəndində
yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Seyran İmran oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
3 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Seyran İmran oğlu 3 fevral 1994cü il tarixində
Kəlbəcər rayonunun Lev kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə

qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Seyran İmran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Süleyman Köçəri oğlu

28 mart 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qax rayonunun Turaclı kəndində
yaşamışdır. Qax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Süleyman Köçəri oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28  sentyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Süleyman Köçəri oğlu 28 sentyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayo nunun Səfiyan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Süleyman Köçəri oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Şükran Əlixan oğlu

1 iyun 1972ci ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
Quzu kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma tor
paqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda məskunlaşmışdır. Sabunçu RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Şükran Əlixan
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  2 aprel 1993cü ildə
Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Şükran Əlixan oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Şükran Əlixan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Şükür Saleh oğlu

8 yanvar 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayon mərkəzində
yaşamışdır. Könüllü olataq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
Həsənov Şükür Saleh oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Şükür Saleh oğlu 14 avqust 1993cü il tarixində

Füzuli rayonu ərazisində Qızılqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Şükür Saleh oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Şahin Cahangir oğlu
 

21 may 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Abşeron rayonunun Mehdiabad
qəsəbəsində yaşamışdır. Abşeron RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Şahin Cahangir oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 5  iyul 1992ci ildə Əsgəran rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Şahin Cahangir oğlu 5 iyul 1992ci il tarixində Əsgəran rayonunun
Naxçıvanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Şahin Cahangir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Tərlan Mirzağa oğlu

14 dekabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Müzəf
fəroba kəndində yaşamışdır.  Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Tərlan Mirzağa oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 18  aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Tərlan Mirzağa oğlu 18 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Tağıbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür.

Həsənov Tərlan Mirzağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Taleh Rüstəm oğlu

29 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Novo
qorelovka (indi Ərtəpə) kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Taleh Rüstəm oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 7  oktyabr 1992ci ildə
Qubadlı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Taleh Rüstəm oğlu 7 oktyabr 1992ci il tari xində Qubadlı rayonu 
nun Xəndək kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Taleh Rüstəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Turan Ələddin oğlu

10 avqust 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Turan Ələddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 9 may 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Turan Ələddin oğlu 9 may 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Qarmirovan (indi Qızıloba) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Həsənov Turan Ələddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Vaqif  İsgəndər oğlu

1 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Mirəşelli
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Vaqif İsgəndər oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vaqif İsgəndər oğlu 27 iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Möhrətağ (indi Kiçik Qarabəy) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Həsənov Vaqif İsgəndər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Vəli (Teyyub) Sərhəd oğlu

1 iyul 1953cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Narışlar kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənov Vəli Sərhəd oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
17 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vəli Sərhəd oğlu 17 may 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri  Laçın rayonunu işğal edən zaman rayon mərkəzində qalaraq
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

Həsənov Vəli Sərhəd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Vaqif  Dədəkişi oğlu

18 aprel 1951ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Keçili
kəndində yaşamışdır.  Azərbaycan Respublikası DİNnin əməkdaşı. Hərbçi.
Həsənov Vaqif Dədəkişi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 26  iyun 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vaqif Dədəkişi oğlu 26 iyun 1993cü il tarixində
Ağdərə rayonu ərazisində Gödəkburun yüksəkliyi istiqamətində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənov Vaqif  Dədəkişi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Həsənov Vüqar Çərkəz oğlu

15 sentyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun İs
mayılbəyli kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİNnin
əməkdaşı. Hərbçi. Həsənov Vüqar Çərkəz oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4  iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vüqar Çərkəz oğlu 4 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
İsmayılbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənov Vüqar Çərkəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Vurğun Məmməd oğlu

11 noyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayon mərkəzində
yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həsənov Vurğun Məmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vurğun Məmməd oğlu 28 dekabr 1993cü il
tarixində Ağdam rayonunun Salahlı Kəngərli kəndi ərazisində  erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsənov Vurğun Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Vüqar Məhərrəm oğlu

31 may 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo nun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun Hindarx
kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Vüqar Məhərrəm oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vüqar Məhərrəm oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonu ərazisində Pirəbulaq yüksəkliyi istiqamətində  erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Həsənov Vüqar Məhərrəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənov Vüqar Telman oğlu

21 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Muğangəncəli kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Vüqar Telman oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 6 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vüqar Telman oğlu 6 avqust 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonu ərazisində Üçtəpə yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Həsənov Vüqar Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Zabit İsmayıl oğlu

5 yanvar 1970ci ildə Ermənistan Respublikası Vardenis
(Basarkeçər) rayonunun Aşagı Şorca kəndində doğulmuşdur. Erməni
millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan
sonra Azərbaycan Respublikası Xanlar (indi Göygöl) rayonunun Yeni
Göyçə kəndində məskunlaşmışdır. Göygöl RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənov Zabit İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Həsənov
Zabit İsmayıl oğlu 12 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ
istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Zabit İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənov Vüqar Məmməd oğlu 

9 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsənov Vüqar Məmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri lən döyüş əməliyyatları za
manı 13 iyun 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənov Vüqar Məmməd oğlu 13 iyun 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu nun Ağqaya kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həsənov Vüqar Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsənova Göyçək Heydər qızı

1 yanvar 1934cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Göyçək Heydər qızı Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi za
manı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Göyçək Heydər qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı yaralı vəziyyətdə Dəhraz kəndi ərazisində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürüldüyü ehtimal olunur.  

Həsənova Göyçək Heydər qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Fatma Hüseynqulu qızı

1 iyun 1933cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Fatma Hüseynqulu qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Fatma Hüseynqulu qızı 23 avqust 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman  yaşadığı Alxanlı
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Fatma Hüseynqulu qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Günəş Əli (Əbdül) qızı

1 iyun 1910cu ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Həsənova Günəş Əli qızı Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Günəş Əli qızı 26 fevral 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı

törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür.

Həsənova Günəş Əli qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Həsənova (Hüseynova) Qətibə Mirsiyab qızı 

15 mart 1952ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Həsənova Qətibə Mirsiyab qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Qətibə Mirsiyab qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür.

Həsənova Qətibə Mirsiyab qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Lətafət Həsən qızı

1 yanvar 1976cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Lətafət Həsən qızı Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Lətafət Həsən qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı yaralı vəziyyətdə Dəhraz kəndi ərazisində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürüldüyü ehtimal olunur.  

Həsənova Lətafət Həsən qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Qəfəs Adışirin qızı

1 iyun 1940cı ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Mahrızlı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Qəfəs Adışirin qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Qəfəs Adışirin qızı 30 avqust 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal edən zaman yaşadığı Mahrızlı
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Qəfəs Adışirin qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Həsənova Məstan İbiş qızı

1 iyun 1906cı ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Məstan İbiş
qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 3 sentyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Məstan İbiş qızı 3 sentyabr 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu işğal edən zaman yaşadığı Horadiz qəsəbəsi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Məstan İbiş qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Məxmər Ələkbər qızı

1 iyun 1942ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Həsənova Məxmər Ələkbər qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Məxmər Ələkbər qızı 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür.

Həsənova Məxmər Ələkbər qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur

Həsənova (Aslanova) Mülayim Mürşüd qızı

1 iyun 1904cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Şurtan
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Mülayim Mürşüd qızı
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Mülayim Mürşüd qızı 1 aprel 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman

yaşadığı Şurtan kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Mülayim Mürşüd qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Həsənova (Mahmudova) Telli İsmayıl qızı

1 iyun 1941ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İlyaslar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Telli İsmayıl qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Telli İsmayıl qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman

yaşadığı İlyaslar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Telli İsmayıl qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Vəzifə Adışirin qızı

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Muğanlı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Vəzifə Adışirin qızı Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Vəzifə Adışirin qızı 30 avqust 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal edən zaman

yaşadığı Muğanlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Vəzifə Adışirin qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənova Sənəm Əli qızı

1 iyun 1938ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Çopurlu
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Həsənova Sənəm Əli qızı Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənova Sənəm Əli qızı 2 aprel 1993cü il tarixində er

məni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman Yanşaq kəndi ərazisində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Həsənova Sənəm Əli qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto
yoxdur
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Həsrətov Akif Möhtərəm oğlu

25 noyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun
Hacıəlibəyli kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həsrətov Akif Möhtərəm oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 5 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsrətov Akif Möhtərəm oğlu 5 mart 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Maqavuz (indi Çardaqlı) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsrətov Akif Möhtərəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsənzadə İsmayıl Yusif oğlu

13 sentyabr 1951ci ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai
rayonunda yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsənzadə İsmayıl Yusif oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsənzadə İsmayıl Yusif oğlu 15 iyun 1992ci il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsənzadə İsmayıl Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsrətov Bahadur İkram oğlu

29 dekabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Dədəli
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsrətov Bahadur İkram oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 29 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsrətov Bahadur İkram oğlu 29 aprel 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Qacar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Həsrətov Bahadur İkram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həsrətov Mürvət Möhübbət oğlu

1 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Havuslu
kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həsrətov Mürvət Möhübbət oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsrətov Mürvət Möhübbət oğlu 23 iyul 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Xələfşa kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsrətov Mürvət Möhübbət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həşimov Elbrus Çərkəz oğlu

19 yanvar 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Oğuz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Həşimov Elbrus Çərkəz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Elbrus Çərkəz oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həşimov Elbrus Çərkəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həsrətov Mehman Dövlətxan oğlu

13 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qusar rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qusar rayon mərkəzində
yaşamışdır. Qusar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həsrətov Mehman Dövlətxan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 7 sentyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həsrətov Mehman Dövlətxan oğlu 7 sentyabr 1992ci il tarixində Ağdərə
rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həsrətov Mehman Dövlətxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



138

Həşimov Fərhad Ağasalah oğlu

25 yanvar 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Abşeron rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Abşeron rayonunun Digah
qəsəbəsində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşul
muşdur. Hərbçi. Həşimov Fərhad Ağasalah oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 3 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Fərhad Ağasalah oğlu 3 iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həşimov Fərhad Ağasalah oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həşimov Elman Əli oğlu

17 sentyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Çarxı
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həşimov Elman Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Elman Əli oğlu 23 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində Sərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həşimov Elman Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həşimov Habil Mirzə oğlu

11 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Tüklə
kəndində yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həşimov Habil Mirzə oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Habil Mirzə oğlu 11 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonu ərazisində Sərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həşimov Habil Mirzə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həşimov Mahir Ağaddin oğlu

27 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Həşimov Mahir Ağaddin oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Mahir Ağaddin oğlu 12 fevral 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayo nunun Tonaşen kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həşimov Mahir Ağaddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həşimov Seymur Qulu oğlu

30 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun Liman
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həşimov Seymur Qulu oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 9 may 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Seymur Qulu oğlu 9 may 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həşimov Seymur Qulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həşimov Kərəm Əşrəf oğlu

4 noyabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun
Dərəqılıclı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına
qoşulmuşdur. Hərbçi. Həşimov Kərəm Əşrəf oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Kərəm Əşrəf oğlu 27 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Ağdaban kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Həşimov Kərəm Əşrəf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Həziyev Ələddin Həzi oğlu

29 mart 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun İşıqlı kəndində
yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Həziyev Ələddin Həzi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həziyev Ələddin Həzi oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində
Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Həziyev Ələddin Həzi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həşimov Şahin Əlman oğlu

19 mart 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Həşimov Şahin Əlman oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 4 mart 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həşimov Şahin Əlman oğlu 4 mart 1994cü il tarixində Füzuli rayonunun
Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həşimov Şahin Əlman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həziyev Firəddin Əşrəf oğlu

8 avqust 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Böyük
Bəhmənli kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həziyev Firəddin Əşrəf oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 15 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həziyev Firəddin Əşrəf oğlu 15 avqust 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonunun  Yuxarı Yağləvənd  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Həziyev Firəddin Əşrəf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hidayətov Etibar Cəlayir oğlu 

21 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hidayətov Etibar Cəlayir  oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 10 may 1993cü ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hidayətov Etibar Cəlayir  oğlu 10 may 1993cü il tari 

xində Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

Hidayətov Etibar Cəlayir  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hidayətov Hikmət Məhərrəm oğlu

23 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Astara rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Astara rayonunun Kokolos
kəndində yaşamışdır. Astara RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hidayətov Hikmət Məhərrəm oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 30 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hidayətov Hikmət Məhərrəm oğlu 30 mart 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Qamışlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hidayətov Hikmət Məhərrəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Həzrətquliyev  Fikrət Xanbuta oğlu 

27 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nərimanov rayo 
nunda yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Həzrətquliyev Fikrət Xanbuta oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 24 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Həzrətquliyev Fikrət Xanbuta oğlu 24 iyun 1993cü il tarixində Ağdam rayo 
nunun Şahbulaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Həzrətquliyev Fikrət Xanbuta  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hümbətov Dilsuz Hüseyn oğlu

7 mart 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Əliağalı
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hümbətov Dilsuz Hüseyn  oğlu  Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 8 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Dilsuz Hüseyn oğlu 8 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonu
ərazisində Şahbulaq yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hümbətov Dilsuz Hüseyn  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Bəxtiyar Əliş oğlu

7 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayon mərkəzində
yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərb çi.
Hümbətov Bəxtiyar Əliş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Bəxtiyar Əliş oğlu 14 fevral 1994cü il tari xində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hümbətov Bəxtiyar Əliş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Elxan Vəli oğlu

1 yanvar 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hümbətov Elxan Vəli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 7 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Elxan Vəli oğlu 7 oktyabr 1992ci il tarixində

Laçın rayonunun Sus kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hümbətov Elxan Vəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hümbətov Hətəm  Qurban oğlu

28 yanvar 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Mirza
lıbəyli kəndində  yaşamışdır. Könüllü olaraq Xocalı özünümüdafiə
dəstəsinə qoşulmuşdur.  Hərbçi. Hümbətov Hətəm Qurban oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 26 fevral 1992ci ildə
Xocalı şəhəri ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Hətəm Qurban oğlu 26 fevral 1992cü il tari 

xində Xocalı şəhəri ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hümbətov Hətəm Qurban oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Hümbət Soltan oğlu

1 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Nəmirli
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hümbətov Hümbət Soltan  oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçiri lən döyüş əməliyyatları zamanı 28 mart 1994cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Hümbət Soltan  oğlu 28 mart 1994cü

il tari xində Ağdam rayo nunun Sarıcalı kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür. 

Hümbətov Hümbət Soltan  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Elləz Səfər oğlu

1 iyun 1936cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Çəpli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətov Elləz Səfər oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Elləz Səfər oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Yanşaq kəndi ərazisində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hümbətov Elləz Səfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hümbətov Xankişi Qara oğlu

1 iyun 1913cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Şeylanlı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətov Xankişi Qara oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
17 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Xankişi Qara oğlu 17 may 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı

Şeylanlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hümbətov Xankişi Qara oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Xalid Əli oğlu

20 may 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun Alçalı
kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hümbətov Xalid Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 7 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Xalid Əli oğlu 7 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Cəmilli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hümbətov Xalid Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov İlham Abbas oğlu

18 iyul 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Abşeron rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Abşeron rayonunun Mehdi
abad qəsəbəsində yaşamışdır. Abşeron RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hümbətov İlham Abbas oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov İlham Abbas oğlu 15 avqust 1993cü il

tarixində Füzuli rayo nunun  Kürdmahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləş 
mələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hümbətov İlham Abbas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto
yoxdur
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Hümbətov İlyas Biliş oğlu

31 yanvar 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Soğan
verdilər kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına
qoşulmuşdur. Hərbçi. Hümbətov İlyas Biliş oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov İlyas Biliş oğlu 3 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hümbətov İlyas Biliş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov İnqilab Niftalı oğlu

20 fevral 1963cü ildə Ermənistan Respublikası Əzizbəyov rayo 
nunun Komur (indi Axta) kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Şuşa rayonunun Malıbəyli kəndində məskun
laşmışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
Hümbətov İnqilab Niftalı oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı  11 fevral 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov İnqilab Niftalı oğlu 11 fevral 1992ci il tarixində Şuşa rayonunun
Malıbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hümbətov İnqilab Niftalı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov İlqar Əhəd oğlu

20 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hümbətov İlqar Əhəd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 20 sentyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov İlqar Əhəd oğlu 20 sentyabr 1992ci tarixində
Laçın rayonu ərazisində Sarıbaba dağı istiqamətində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hümbətov İlqar Əhəd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hümbətov İsrafil Xasay oğlu

1 iyul 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Minkənd kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətov İsrafil Xasay oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
17 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov İsrafil Xasay oğlu 17 may 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu işğal edən zaman Fətəlipəyə kəndi ərazisində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hümbətov İsrafil Xasay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov İsgəndər Akif oğlu 

1 avqust 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərb çi.
Hümbətov İsgəndər Akif  oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov İsgəndər Akif  oğlu 28 dekabr 1993cü il tari xində Ağdam rayo 
nunun Mərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı hə yata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hümbətov İsgəndər Akif  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Muğan Cəlil oğlu

23 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətov Muğan Cəlil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26
fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Muğan Cəlil oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür.

Hümbətov Muğan Cəlil oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hümbətov Rizvan Məşədi oğlu

27 dekabr 1948ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayon mərkəzində
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİNnin əməkdaşı. Hərbçi.
Hümbətov Rizvan Məşədi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 sentyabr 1991ci ildə Goranboy rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Rizvan Məşədi oğlu 14 sentyabr 1991ci il tarixində Goranboy
rayonunun Buzluq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hümbətov Rizvan Məşədi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Səyavuş Qaraş oğlu

29 iyul 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tərtər rayonunun Hüseynli
kəndində yaşamışdır. Tərtər RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hümbətov Səyavuş Qaraş oğlu Azərbaycan Res publikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 7 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Səyavuş Qaraş oğlu 7 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Buzluq yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürülmüşdür.

Hümbətov Səyavuş Qaraş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Nəbi Əbülfət oğlu

1 iyun 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Ələkçi kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
Hümbətov Nəbi Əbülfət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 29 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Nəbi Əbülfət oğlu 29 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Alaqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hümbətov Nəbi Əbülfət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hümbətov Talış İsgəndər oğlu

1 oktyabr 1926cı ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətov Talış İsgəndər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Talış İsgəndər oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hümbətov Talış İsgəndər oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Şükür Cabbar oğlu

1 iyun 1916cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Milli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətov Şükür Cabbar oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətov Şükür Cabbar oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Milli kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hümbətov Şükür Cabbar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətov Yolçu Əli oğlu

17 may 1960cı ildə Ermənistan Respublikası Kirovakan (Böyük
Qarakilsə) rayonunun Hallavar kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda
məskunlaşmışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hümbətov Yolçu Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı  13 avqust 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən edilmişdir ki, Hüm
bətov Yolçu Əli oğlu 13 avqust 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun Arutyunqomer (indi
Qızılqaya) kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hümbətov Yolçu Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hümbətova Simuzər Cəlil qızı

18 dekabr 1976cı ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hümbətova Simuzər Cəlil qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətova Simuzər Cəlil qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hümbətova Simuzər Cəlil qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətova Südabə Rəşid qızı

15 yanvar 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətova Südabə Rəşid qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətova Südabə Rəşid qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür.

Hümbətova Südabə Rəşid qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümbətova (Abdullayeva) Firuzə Musa qızı

1 iyun 1934cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hümbətova Firuzə Musa qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən
soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hümbətova Firuzə Musa qızı 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

Hümbətova Firuzə Musa qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynquliyev Habil Həsənşah oğlu

24 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Yergüc
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynquliyev Habil Həsənşah oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 3 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynquliyev Habil Həsənşah oğlu 3 sentyabr 1992ci

il tarixində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynquliyev Habil Həsənşah oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hümmətov Şamil Səfərəli oğlu 

19 avqust 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hümmətov Şamil Səfərəli oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15 avqust 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hümmətov Şamil Səfərəli oğlu 15 avqust 1992ci il tarixində Ağdam rayo 
nu nun Qərvənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hümmətov Şamil Səfərəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Adıgözəl Feyzulla oğlu

13 oktyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun
Qaraqoyunlu kəndində yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Adıgözəl Feyzulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 3 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Adıgözəl Feyzulla oğlu 3 iyul 1992ci il tari 

xində Ağdərə rayonu ərazisində Sarıqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov Adıgözəl Feyzulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



151

Hüseynov Ağası Rauf oğlu

21 noyabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərb çi.
Hüseynov Ağası Rauf oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Ağası Rauf oğlu 8 may 1992ci il tarixində

Şuşa  rayonunun Kosa lar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Ağası Rauf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Hüseynov Akif Firuz oğlu

16 noyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Akif Firuz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Akif Firuz oğlu 1 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər  rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Akif Firuz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Hüseynov Adil Qabil oğlu

11 fevral 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Adil Qabil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 noyabr 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Adil Qabil oğlu 10 noyabr 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Hüseynov Adil Qabil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Azad Məmmədağa oğlu

15 aprel 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Əli Bayramlı (indi Şirvan)
şəhərində yaşamışdır. Şirvan ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Azad Məmmədağa oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçiri lən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xo
cavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Azad Məmmədağa oğlu 4 yanvar 1994cü il

tarixində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Azad Məmmədağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Aydın Şəmavil oğlu

11 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayonunun
Yengiyan kəndində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Aydın Şəmavil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 19 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Aydın Şəmavil oğlu 19 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə
rayo nunun Zərdəxaç kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Aydın Şəmavil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Azad Polad oğlu

10 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Azad Polad oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Xocalı rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Azad Polad oğlu 4 iyul 1993ci il tarixində

Xocalı rayonunun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Azad Polad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Bakir Mirsiyab oğlu

21 iyun 1956cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynov Bakir Mirsiyab oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
яildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Bakir Mirsiyab oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynov Bakir Mirsiyab oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Bəxtiyar Hidayət oğlu

30 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayon mərkəzində
yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Bəxtiyar Hidayət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 29 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Bəxtiyar Hidayət oğlu 29 mart 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayo nunun Çərəktar kəndi ərazisində erməni silahlı birləş 
mələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Hüseynov Bəxtiyar Hidayət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Baxış Şura oğlu

19 mart 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Kirovakan (Böyük
Qarakilsə) rayonunun Gözəldərə kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda məs 
kunlaşmışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Baxış Şura oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  4 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Baxış Şura oğlu 4 iyul 1993ci il tarixində Ağdam rayonunun
Xıdırlı kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Baxış Şura oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Cəmaləddin Rüstəm oğlu

1 iyun 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İlyaslar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Cəmaləddin Rüstəm oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Cəmaləddin Rüstəm oğlu 2 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı İlyaslar
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Cəmaləddin Rüstəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Cavanşir Ərşad oğlu

15 iyul 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Doşulu
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Cavanşir Ərşad oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 23 oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Cavanşir Ərşad oğlu 23 oktyabr 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman Şükürbəyli kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Cavanşir Ərşad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Cəmil Əvəz oğlu

1 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun Hind arx
kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Cəmil Əvəz oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Cəmil Əvəz oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayo nunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Cəmil Əvəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynov Çərkəz Gəray oğlu

9 fevral 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayo 
nunda yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Çərkəz Gəray oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 10 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Çərkəz Gəray oğlu 10 fevral 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayo nunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Çərkəz Gəray oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Çingiz Usub oğlu

4 may 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xocalı şəhərində yaşamışdır.
Könüllü olaraq Xocalı özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur.  Hərbçi.
Hüseynov Çingiz Usub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 fevral 1992ci ildə Xocalı şəhəri ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Çingiz Usub oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

Xocalı şəhəri ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Çingiz Usub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Cəsarət Binnət oğlu

1 noyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Uçoğlan
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Cəsarət Binnət oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 oktyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Cəsarət Binnət oğlu 27 oktyabr 1992ci il tarixində Ağdam rayonu
ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Cəsarət Binnət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



156

Hüseynov Daməd Əvəzağa oğlu

19 sentyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayon mərkəzində
yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Daməd Əvəzağa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 iyun 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Daməd Əvəzağa oğlu 13 mart 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Madagiz kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həya ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Daməd Əvəzağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Dağıstan Balaca oğlu

1 oktyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun Ağqaya
kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Dağıstan Balaca oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri lən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Dağıstan Balaca oğlu 27 mart 1993cü il tari xində Kəlbəcər rayo 
nunun Ağqaya kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Dağıstan Balaca oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Elçin Eldar oğlu

3 sentyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Əliağalı
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Elçin Eldar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elçin Eldar oğlu 15 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Elçin Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Elfay Hüseyn oğlu

1 aprel 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərinin Hacı
Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Elfay Hüseyn
oğlu  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 yanvar 1994cü
ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elfay Hüseyn oğlu 23 yanvar 1994cü il tari 

xində Tərtər rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Elfay Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Elxan Cəbrayıl oğlu

9 sentyabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayo 
nunda yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Elxan Cəbrayıl oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elxan Cəbrayıl oğlu 8 may 1994cü il tarixində

Tərtər rayonu ərazisində 3cü Sovxoz adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Hüseynov Elxan Cəbrayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Elçin Qurban oğlu

24 dekabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Elçin Qurban oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 23 oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elçin Qurban oğlu 23 oktyabr 1993cü il tari 

xində Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Elçin Qurban oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Elman Şirinbala oğlu

29 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hacıqabul rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Hacıqabul rayon mərkəzində
yaşamışdır. Hacıqabul RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Elman Şirinbala oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elman Şirinbala oğlu 27 yanvar 1994cü il

ta rixində Füzuli rayonunun Qərvənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
hə yata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Elman Şirinbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Elman Hüseyn oğlu 

2 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun Çaparlı kəndində
yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Elman Hüseyn oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 mart 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elman Hüseyn oğlu 19 mart 1993cü il tari xində Ağdam rayo 
nunun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Elman Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Elşən Baxış oğlu
24 oktyabr 1975ci ildə Ermənistan Respublikası Vardenis

(Basarkeçər) rayonunun Şişqaya kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Şəki rayonunun Şəki kəndində məskun
laşmışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Elşən Baxış oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  24
aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elşən Baxış oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Elşən Baxış oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Emin Aleksandr  oğlu

26 fevral 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Emin Aleksandr oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26
fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Emin Aleksandr oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynov Emin Aleksandr oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Əbülfət Mehman oğlu

1 iyul 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Əbülfət
Mehman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrin 17 fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonuna hücum
ları zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Əbülfət Mehman oğlu 17 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocavənd rayonuna hücumları za

manı yaşadığı Qaradağlı kəndi ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürülmüşdür.

Hüseynov Əbülfət Mehman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Elşən Əvəz oğlu

12 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xocavənd rayonunun
Muğanlı kəndində yaşamışdır. Xocavənd RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Elşən Əvəz oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Elşən Əvəz oğlu 26 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonunun Kuropatkino kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Elşən Əvəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



160

Hüseynov Ələddin Əbil oğlu

28 sentyabr 1968ci ildə Ermənistan Respublikası Qafan rayonunun
Şabadin kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhərinin Xətai rayonunda məskunlaşmışdır. Xətai RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Ələddin Əbil
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  30 avqust 1993cü
ildə Qubadlı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Ələddin Əbil oğlu 30 avqust 1993cü il tarixində Qubadlı rayo 
nunun Balasoltanlı kəndi  ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Hüseynov Ələddin Əbil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov (Mehdiyev) Əjdər Həsi oğlu

20 mart 1950ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Cağazur kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur.
Hərb çi. Hüseynov Əjdər Həsi oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 may 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Əjdər Həsi oğlu 14 may 1992ci il tarixində

Laçın rayonunun Cağazur kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Əjdər Həsi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Əli Heydər oğlu

13 avqust 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Yuxarı
Yağləvənd kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Əli Heydər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 6 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Əli Heydər oğlu 6 avqust 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun Gövşatlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Əli Heydər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Əmrah Abdulsum oğlu

25 may 1954cü ildə Ermənistan Respublikası Vardenis (Basarkeçər)
rayonunun Kiçik Məzrə kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda məskun
laşmışdır. Suraxanı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Əmrah Abdulsum oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  26 yanvar 1993cü ildə Xocalı rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Əmrah Abdulsum oğlu 26 yanvar 1993cü il

tarixində Xocalı rayo nunun Xramort (indi Pirlər) kəndi  ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Hüseynov Əmrah Abdulsum oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Əzizağa Məhəmmədəli oğlu

17 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Hacılı
kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Əzizağa Məhəmmədəli oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 oktyabr 1993cü ildə
Cəbrayıl rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Əzizağa Məhəmmədəli oğlu 10 oktyabr 1993

cü il tarixində Cəbrayıl rayonunun Quycaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Əzizağa Məhəmmədəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Əlizaman Əli oğlu

10 yanvar 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Əlizaman Əli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 27 iyun 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Əlizaman Əli oğlu 27 iyun 1992ci il tarixində
Ağdərə rayonunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Əlizaman Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Famil Fərhad oğlu

1 aprel 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağstafa rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qazax rayon mərkəzində
yaşamışdır. Qazax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Famil Fərhad oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Famil Fərhad oğlu 15 yanvar 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonu ərazisində Sərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.    

Hüseynov Famil Fərhad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Famil Ağaverdi oğlu

1 iyul 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayo 
nunda yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Famil Ağaverdi oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Famil Ağaverdi oğlu 17 fevral 1994cü il tari xində Kəlbəcər rayo 
nu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Famil Ağaverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Fazil Hüseyn oğlu

22 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kürdəmir rayonunun
Qarısayrıbənd kəndində yaşamışdır. Kürdəmir RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Fazil Hüseyn oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 15 avqust 1993cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Fazil Hüseyn oğlu 15 avqust 1993cü il tari 

xində Füzuli rayo nunun  Yuxarı Yağləvənd  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.   

Hüseynov Fazil Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Fikrət Nüsrət oğlu

23 iyul 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Dövlətyarlı
kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Fikrət Nüsrət oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Fikrət Nüsrət oğlu 19 yanvar 1994cü il tari 
xində Füzuli rayo nunun  Qorqan  kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həya ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Fikrət Nüsrət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Fuad Hümbət oğlu

12 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu
rayonunda yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Fuad Hümbət oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 7 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Fuad Hümbət oğlu 7 fevral 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Fuad Hümbət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Fərman Ağahüseyn oğlu

22 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Liman qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Fərman Ağahüseyn oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 29 noyabr 1992ci
ildə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Fərman Ağahüseyn oğlu 29 noyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Fərman Ağahüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Hacı Cəbrayıl oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynov Hacı Cəbrayıl oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 8 may 1992ci ildə
Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Hacı Cəbrayıl oğlu 8 may 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman rayon

mərkəzində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 
Hüseynov Hacı Cəbrayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Gülverdi Ağahüseyn oğlu

25 fevral 1951ci ildə Azərbaycan Respublikasının Abşeron rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Abşeron rayonunun Qobu
qəsəbəsində  yaşamışdır. Abşeron RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Gülverdi Ağahüseyn oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı  26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Gülverdi Ağahüseyn oğlu 26 yanvar 1992ci
il tarixində Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Gülverdi Ağahüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Heydər Əhməd oğlu

2 iyul 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Heydər Əhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2 yanvar 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Heydər Əhməd oğlu 2 yanvar 1994cü il tari 

xində Ağdam rayo nunun Salahlı Kəngərli kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Heydər Əhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Hüseyn Ataş oğlu

10 oktyabr 1922ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Daş
Veysəlli kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Hüseyn Ataş oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 23 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Hüseyn Ataş oğlu 23 avqust 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Daş Veysəlli kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Hüseyn Ataş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlu

21 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Kəpəz  RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hər  b çi. Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19  yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlu 19 yanvar 1993cü il tari 

xində Ağdam rayo nu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.  

Hüseynov Hüseyn Əhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Hilal Dövlət oğlu

24 noyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun Svet
laya Zarya (indi Kazımabad) kəndində yaşamışdır. Cəlilabad RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Hilal Dövlət
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 5  yanvar 1994cü
ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Hilal Dövlət oğlu 5 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd rayonu
ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Hilal Dövlət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Xəqani Fazil oğlu

26 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
Kürqarabucaq qəsəbəsində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Xəqani Fazil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 5 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Xəqani Fazil oğlu 5 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Hüseynov Xəqani Fazil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlu 

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlu 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Xəqani Saleh oğlu

10 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun İsmayılabad
kəndində  yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Xəqani Saleh oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 oktyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Xəqani Saleh oğlu 28 oktyabr 1992ci il tari 

xində Ağdam rayonu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov Xəqani Saleh oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov İbrahim Rəsul oğlu

15 oktyabr 1953cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Gədəbəy rayonunun İsalı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov İbrahim Rəsul oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
30 yanvar 1990cı ildə Gədəbəy rayonuna hücumları zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İbrahim Rəsul oğlu 30 yanvar 1990cı il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Gədəbəy rayonuna hücumları za

manı Başkənd kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov İbrahim Rəsul oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İlham Tofiq oğlu

5 avqust 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayo 
nunda yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov İlham Tofiq oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İlham Tofiq oğlu 27 iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Möhrətağ (indi Kiçik Qarabəy) kəndi ərazisində  erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov İlham Tofiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İbiş Həbib oğlu

16 iyun 1977ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov İbiş Həbib oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrin 17 fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonuna hücumları
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İbiş Həbib oğlu 17 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin Xocavənd rayonuna  hücumları zamanı yaşadığı Qaradağlı
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov İbiş Həbib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynov İlqar İslam oğlu

20 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Otuzikilər
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov İlqar İslam oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İlqar İslam oğlu 23 yanvar 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov İlqar İslam oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İlham Yuriy oğlu

17 fevral 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov İlham Yuriy oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 iyun 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İlham Yuriy oğlu 17 iyun 1993cü il tarixində
Füzuli rayonunun Gövşatlı kəndi ərazisində  erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov İlham Yuriy oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İlqar Rasim oğlu

4 may 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Böyük
Oriyat  qəsəbəsində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov İlqar Rasim oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 6 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İlqar Rasim oğlu 6 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov İlqar Rasim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov İmamverdi Tanrıverdi oğlu

20 noyabr 1958ci ildə Qazaxıstan Respublikasında doğulmuşdur.
Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan Respublikası Biləsuvar rayonunun
Ağalıkənd  kəndində yaşamışdır. Biləsuvar RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov İmamverdi Tanrıverdi oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 27 iyul 1992ci ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İmamverdi Tanrıverdi oğlu 27 iyul 1992ci il

tarixində Ağdərə rayonunun Möhrətağ (indi Kiçik Qarabəy) kəndi ərazisində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov İmamverdi Tanrıverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İsa Sərxay oğlu

1 iyun 1941ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Balyand
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov İsa Sərxay oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 17
avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonuna hücumları zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İsa Sərxay oğlu 17 avqust 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələrinin Cəbrayıl rayonuna  hücumları zamanı

yaşadığı Balyand kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov İsa Sərxay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İmaməddin Mirzəağa oğlu

10 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov İmaməddin Mirzəağa oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İmaməddin Mirzəağa oğlu 28 yanvar 1994cü il tarixində Ağdərə
rayonu ərazisində Qlobus yüksəkliyi  istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov İmaməddin Mirzəağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Qaroğlan Nəsir oğlu

1 iyun 1909cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Qaroğlan Nəsir oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Qaroğlan Nəsir oğlu 30 avqust 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Xanlıq kəndi ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür. 

Hüseynov Qaroğlan Nəsir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov İsmət Məhəmməd oğlu

1 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Sarıcalı
kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov İsmət Məhəmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər
ra yonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov İsmət Məhəmməd oğlu 12 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov İsmət Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Qulu Qubad oğlu

17 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Qazyan kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Qulu Qubad oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 16 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Qulu Qubad oğlu 16 iyun 1993cü il tarixində

Ağdam rayonu ərazisində Xaçınstroy adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Qulu Qubad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynov Mahir Səfxan oğlu

10 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikası Gədəbəy rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Gödəkdərə
kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Mahir Səfxan oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mahir Səfxan oğlu 4 iyul 1993cü il tarixində

Xocalı rayonunun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Mahir Səfxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Mahir Tofiq oğlu

20 yanvar 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Bum
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Mahir Tofiq oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mahir Tofiq oğlu 9 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Mahir Tofiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Mahir Barat oğlu

4 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Saatlı rayonunun Sarıcalar
kəndində yaşamışdır. Saatlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Mahir Barat oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mahir Barat oğlu 27 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Qamışlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Mahir Barat oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Mehdi Tərlan oğlu

7 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Mehdi Tərlan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 1 may 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mehdi Tərlan oğlu 1 may 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Baş Qərvənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Mehdi Tərlan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Maqsud Oruc oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Maqsud Oruc oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
26 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Maqsud Oruc oğlu 26 avqust 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu  işğal edən zaman rayon mərkəzi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Maqsud Oruc oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Mehman Hüseyn oğlu

31 oktyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz
rayonunda yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Mehman Hüseyn oğlu  Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 25 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mehman Hüseyn oğlu 25 oktyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayo nunun İmanlar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Mehman Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Məhsər Elxan  oğlu

2 fevral 1990cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynov Məhsər Elxan oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Məhsər Elxan oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür.  

Hüseynov Məhsər Elxan oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Məmmədhüseyn Əsgər oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Mincivan
qəsəbəsində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Məmmədhüseyn Əsgər
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 29 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Məmmədhüseyn Əsgər oğlu 29 oktyabr
1993cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu

işğal edən zaman yaşadığı Mincivan qəsəbəsi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehti
mal olunur. 

Hüseynov Məmmədhüseyn Əsgər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Mehman Qəmbər oğlu

28 may 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun
Novosaratovka kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Mehman Qəmbər oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 28 mart 1993cü ildə Kəl
bəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mehman Qəmbər oğlu 28 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər
rayonunun Qılınclı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Mehman Qəmbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Mirsiyab Həsrətqulu  oğlu

1 iyun 1922ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynov Mirsiyab Həsrətqulu oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mirsiyab Həsrətqulu oğlu 26 fevral 1992ci il

tarixində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynov Mirsiyab Həsrətqulu oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Məzahir Teyyub oğlu

9 iyun 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun Şadılı
kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Məzahir Teyyub oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 27 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Məzahir Teyyub oğlu 27 iyul 1992ci il tari xində Ağdərə rayonu 
nun Möhrətağ (indi Kiçik Qarabəy) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Məzahir Teyyub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Musa Nizami oğlu

19 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda
yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Musa Nizami oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Musa Nizami oğlu 24 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdam rayo nunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya 
ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Musa Nizami oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Müdafət Hacı oğlu

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynov Müdafət Hacı oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
27 avqust 1991ci ildə Xankəndi şəhəri işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Müdafət Hacı oğlu 27 avqust 1991ci il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Xankəndi şəhərini işğal edən

zaman şəhər mərkəzində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür. 

Hüseynov Müdafət Hacı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Müşviq Rüstəm oğlu

26 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Nərimankənd kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Müşviq Rüstəm oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə
Tərtər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində
müəyyən edilmişdir ki, Hüseynov Müşviq Rüstəm oğlu 26 aprel

1994cü il tarixində Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.  

Hüseynov Müşviq Rüstəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Mübariz Sabəddin oğlu

30 may 1970ci ildə Ermənistan Respublikası Kalinino rayonunun
Qızıl Şəfəq kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Bakı şəhərinin Xətai rayonunda məskunlaşmışdır. Xətai
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov
Mübariz Sabəddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
23 oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Mübariz Sabəddin oğlu 23 oktyabr 1993cü il tarixində Cəbrayıl
rayon mərkəzində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Mübariz Sabəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



176

Hüseynov Nahid Adil oğlu

13 noyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstə 
sinə qoşulmuşdur. Hərbçi. Hüseynov Nahid Adil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 17  fevral 1992ci ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Nahid Adil oğlu 17 fevral 1992ci il tarixində

Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Nahid Adil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Nağı Heydər oğlu

1 iyun 1909cu ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Şaplar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Nağı Heydər oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Nağı Heydər oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Şaplar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Nağı Heydər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Namiq Araz oğlu

2 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayon mərkəzində yaşamışdır.
Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov
Namiq Araz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 17 aprel
1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Namiq Araz oğlu 17 aprel 1994cü il tarixində
Ağdam rayonunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Namiq Araz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynov Natiq Əlihüseyn oğlu

11 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Natiq Əlihüseyn oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Natiq Əlihüseyn oğlu 27 yanvar 1994cü il

tarixində Xocavənd rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov Natiq Əlihüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Natiq Zülfüqar oğlu

2 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhəri Kəpəz rayonunun
Gülüstan qəsəbəsində yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Natiq Zülfüqar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Natiq Zülfüqar oğlu 27 yanvar 1994cü il tari xində Xocavənd
rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Natiq Zülfüqar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Namiq Fəxrəddin oğlu

23 fevral 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Hacıbədəlli kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Namiq Fəxrəddin oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xo
cavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Namiq Fəxrəddin oğlu 4 yanvar 1994cü il

tarixində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Namiq Fəxrəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Niftalı Bakir oğlu

1 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Niftalı Bakir
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrin 17 fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonuna hücumları
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Niftalı Bakir oğlu 17 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin Xocavənd rayonuna hücumları zamanı yaşadığı Qaradağlı
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Niftalı Bakir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Nəsimi Sarı oğlu

17 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qazax rayonunun Qarapapaq
kəndində yaşamışdır. Qazax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Nəsimi Sarı oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 30 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Nəsimi Sarı oğlu 30 yanvar 1994cü il tari 
xində Ağdərə rayonu ərazisində Qlobus yüksəkliyi istiqamətində er

məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı
vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Nəsimi Sarı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Niyaz Varaşil oğlu

13 yanvar 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun Hind arx
qəsəbəsində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Niyaz Varaşil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Niyaz Varaşil oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayo nunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı
vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür.

Hüseynov Niyaz Varaşil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynov Nizami Əmiraslan oğlu

9 sentyabr 1951ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Nizami Əmiraslan oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Nizami Əmiraslan oğlu 14 aprel 1994cü il

tarixində Ağdam rayo nunun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Nizami Əmiraslan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Novruz Cəbrayıl oğlu

26 fevral 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Qovlar
qəsəbəsində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Novruz Cəbrayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 

lən döyüş əməliyyatları zamanı 8 fevral 1993cü ildə Ağdərə
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Novruz Cəbrayıl oğlu 8 fevral 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Novruz Cəbrayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Niyazi Saleh oğlu

5 noyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Şıxbabalı
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Niyazi Saleh oğlu Azərbaycan Re spublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi rilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Niyazi Saleh oğlu 18 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Cəvahirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Niyazi Saleh oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Rafiq Fazil oğlu

3 yanvar 1970ci ildə Rusiya Federasiyasının Krasnodar diyarında
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan Respublikasının
Sumqayıt şəhərində yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Rafiq Fazil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rafiq Fazil oğlu 12 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Rafiq Fazil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Rafiq Əşrəf oğlu

20 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Quzanlı
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Rafiq Əşrəf oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rafiq Əşrəf oğlu 12 fevral 1993cü il tarixində
Ağdərə rayonunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Rafiq Əşrəf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu

16 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam ra 
yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Qiyaslı
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu 15 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Rauf Uqaf oğlu

15 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Rauf Uqaf oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 2 may
1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rauf Uqaf oğlu 2 may 1994cü il tarixində
Ağdam rayonunun Baş Qərvənd kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov Rauf Uqaf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Rəcəb Elxan  oğlu

27 yanvar 1985ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Rəcəb Elxan oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rəcəb Elxan oğlu 26 fevral 1992ci il ta 

rixində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı tö 
rə dilən soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürül  müşdür.  

Hüseynov Rəcəb Elxan oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Ramazan Hüseynağa oğlu

10 dekabr 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Yuxarı
Tüləkəran kəndində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Ramazan Hüseynağa oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 31 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Ramazan Hüseynağa oğlu 31 yanvar 1994cü il

tarixində Xocavənd rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov Ramazan Hüseynağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Rövşən Atış oğlu

24 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Rövşən Atış oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rövşən Atış oğlu 15 yanvar 1994cü il ta rixində Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya ta keçirilən hərbi əməliyy
atlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Rövşən Atış oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Rəfael Talıb oğlu

10 fevral 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zəngilan rayonunun Sarıl
kəndində yaşamışdır. Zəngilan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Rəfael Talıb oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rəfael Talıb oğlu 28 dekabr 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Papravənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Hüseynov Rəfael Talıb oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Rövşən Nuru oğlu

14 aprel 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Ağamalı
kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Rövşən Nuru oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rövşən Nuru oğlu 26 dekabr 1993cü il tari 

xində Ağdam rayo nunun Mərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya 
ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür.

Hüseynov Rövşən Nuru oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Sabir Yusif oğlu

5 oktyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Baki şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Sabir Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Sabir Yusif oğlu 14 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Sabir Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Sahib Məhərrəm oğlu

19 fevral 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun
Qalayçılar kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Sahib Məhərrəm oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 29 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Sahib Məhərrəm oğlu 29 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Qırmızıkənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Sahib Məhərrəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Rüstəm Məhəmməd oğlu

1 iyun 1920ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İlyaslar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Rüstəm Məhəmməd oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Rüstəm Məhəmməd oğlu 2 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı İlyaslar
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Rüstəm Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynov Saleh Aslan oğlu

14 iyul 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Baki şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN Daxili Qoşunların hərbi
polis dəstəsinin əməkdaşı. Hərbçi. Hüseynov Saleh Aslan oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Saleh Aslan oğlu 9 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun   Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Saleh Aslan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Sakit Calal oğlu

17 oktyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun
Sabirabad kəndində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Sakit Calal oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Sakit Calal oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Sakit Calal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Saleh Balaca oğlu

23 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Dədəli
kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Saleh Balaca oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 28 iyun 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Saleh Balaca oğlu 28 iyun 1992ci il tarixində

Xocavənd rayo nunun Tuğ kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Saleh Balaca oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Şahin Abrik oğlu

11 aprel 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Hüseynov Şahin Abrik oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Şahin Abrik oğlu 8 iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keç irilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Hüseynov Şahin Abrik oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Şahin Əlişan oğlu

26 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Şahin Əlişan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 21 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Şahin Əlişan oğlu 21 yanvar 1993cü il ta 

rixində Ağdərə rayo nunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Hüseynov Şahin Əlişan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Seydalı Qiyas oğlu

2 iyun 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Xələfli
kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Seydalı Qiyas oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri lən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Seydalı Qiyas oğlu 16 iyul 1992ci il tarixində Ağdərə rayonunun
Umudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Seydalı Qiyas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Şakir Barat oğlu

1 aprel 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Qiyaslı kəndində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Şakir Barat oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 iyun 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Şakir Barat oğlu 12 iyun 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Canyataq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Şakir Barat oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Şahin Xankişi oğlu

24 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Azaplı
kəndində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağı 
rılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Şahin Xankişi oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Şahin Xankişi oğlu 16 iyun 1993cü il ta rixində Ağdam rayonu 
nun Xaçınstroy adlanan ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Şahin Xankişi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Şakir Məhəmməd oğlu

14 aprel 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Düz Qırıqlı
kəndində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Şakir Məhəmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi ri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 2 oktyabr 1992ci ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Şakir Məhəmməd oğlu 2 oktyabr 1992ci

il tarixində Xocavənd rayonunun Əmiranlar kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Hüseynov Şakir Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Taleh Surxay oğlu 

9 dekabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam ra yo nun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun İlxıçılar
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Taleh Surxay oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Taleh Surxay oğlu 4 iyul 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun İsmayılbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Taleh Surxay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Telman Məmmədağa oğlu 

1 iyun 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Telman Məmmədağa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Telman Məmmədağa oğlu 26 yanvar 1992ci

il tarixində Şuşa  rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Hüseynov Telman Məmmədağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Hüseynov Şakir Mustafa oğlu

17 mart 1960cı ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
Çivinli kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respub
likasının  Xocalı rayon mərkəzində məskunlaşmışdır. Könüllü olaraq
Xocalı özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi. Hüseynov Şakir
Mustafa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə
törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Şakir Mustafa oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində erməni silahlı
birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Şakir Mustafa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Teymur İslam oğlu

1 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kürdəmir rayonunun Şüşün
kəndində yaşamışdır. Kürdəmir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Teymur İslam oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Teymur İslam oğlu 11 yanvar 1994cü il ta 

rixində Ağdərə rayonunun Akop Kamari (indi Lüləsaz) kəndi ərazisində erməni silahlı
birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Hüseynov Teymur İslam oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Telman Mirzə oğlu

4 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Şıxlar
kəndində yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Telman Mirzə oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Telman Mirzə oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Pərioğlular kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Telman Mirzə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Vaqif Şamil oğlu

5 may 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun İnəkboğan
kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Vaqif Şamil oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Vaqif Şamil oğlu 4 aprel 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun Gövşatlı kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Vaqif Şamil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Vidadi Allahverdi oğlu

18 may 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Yergüc
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Vidadi Allahverdi oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 7 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Vidadi Allahverdi oğlu 7 fevral 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayo nunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Vidadi Allahverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Vüqar Cavanşir oğlu 

31 may 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda
yaşamışdır. Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Vüqar Cavanşir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Vüqar Cavanşir oğlu 19 sentyabr 1992ci il

tarixində Ağdam rayo nu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Vüqar Cavanşir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Vasif Vahid oğlu

19 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Qazyan kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Vasif Vahid oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 27 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Vasif Vahid oğlu 27 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonunun Cəmilli kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçiril ən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Vasif Vahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Vüqar Hilal oğlu

18 oktyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Vüqar Hilal oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Vüqar Hilal oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynov Vüqar Hilal oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Vüqar Dərgah oğlu

28 may 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun
Şıxalıağalı kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Vüqar Dərgah oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 oktyabr 1993cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
 edilmişdir ki, Hüseynov Vüqar Dərgah oğlu 23 oktyabr 1993cü il tarixində Füzuli
rayonunun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Hüseynov Vüqar Dərgah oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Vüqar Tahir oğlu 

9 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayon mərkəzində
yaşamışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Vüqar Tahir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 25 yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Vüqar Tahir oğlu 25 yanvar 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.   

Hüseynov Vüqar Tahir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Yasin Yaqub oğlu

14 sentyabr 1975ci ildə Ermənistan Respublikası Vardenis (Basarkeçər)
rayonunun Yenikənd kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respub
likası Goranboy rayonunun Yenikənd kəndində məskunlaşmışdır. Goran
boy RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov
Yasin Yaqub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 aprel
1994cü ildə Goranboy rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində  müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Yasin Yaqub oğlu 10 aprel 1994cü il tarixində Goranboy rayonunun
Gülüstan kəndi ərazisində Keçəltəpə yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Yasin Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Zaur Babahüseyn oğlu

3 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun Qovlar
kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Zaur Babahüseyn oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 10  yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Zaur Babahüseyn oğlu 10 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayo nunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.   

Hüseynov Zaur Babahüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Yalçın Yolçu oğlu

28 mart 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo 
nun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun Hind arx
qəsəbəsində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Yalçın Yolçu oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 20 noyabr 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Yalçın Yolçu oğlu 20 noyabr 1992ci il tari xində Xocavənd rayonu 
nun Kuropatkino kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Hüseynov Yalçın Yolçu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Zöhrab (Tacir) Hüseyn oğlu

1 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Əsgəran rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayonunun Daşbulaq
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynov Zöhrab Hüseyn oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Zöhrab Hüseyn oğlu 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynov Zöhrab Hüseyn oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Zaur Emin oğlu

6 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağsu rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağsu rayonunun İlxıçı kəndində
yaşamışdır. Ağsu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Hüseynov Zaur Emin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Zaur Emin oğlu 26 dekabr 1993cü il tarixində Ağdam rayonu 
nun Mərzili kəndi ərazisində  erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Hüseynov Zaur Emin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlu

10 avqust 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun Əh
mədli kəndində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 28 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayo 
nu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlu 28 dekabr 1993cü il

tarixində Ağdam rayo nunun Salahlı Kəngərli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynov Zülfüqar Səlim oğlu

1 iyun 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Hüseynov Zülfüqar Səlim oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15 iyun 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Zülfüqar Səlim oğlu 15 iyun 1993cü il tari 
xində Ağdərə rayo nunun Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynov Zülfüqar Səlim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Ağca Mərdan qızı

1 iyun 1927ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynova Ağca Mərdan qızı Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 8 may 1992ci
ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Ağca Mərdan qızı 8 may 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı

ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynova Ağca Mərdan qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlu

11 iyun 1973cü ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk (Çəm
bərək) rayonunun Toxluca kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Bakı şəhərinin Xətai rayonunda məskunlaşmışdır.
Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Hüseynov
Zülfüqar Hüseyn oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlu 27 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayo 
nu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Hüseynov Zülfüqar Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynova (Alışanova) Əziz Alış qızı

1 iyun 1950ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Əziz Alış qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Əziz Alış qızı 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Əziz Alış qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Ətrabə Cəbrayıl qızı

1 iyun 1978ci ildə Ermənistan Respublikası Əzizbəyov rayonunun
Saravan kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respub
likasının Xocalı rayonunda məskunlaşmışdır. Mülki şəxs. Hüseynova
Ətrabə Cəbrayıl qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu
və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Ətrabə Cəbrayıl qızı 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı Kətik meşəsi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Ətrabə Cəbrayıl qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Xoşbəxt (Maral) Hüseyn qızı

1 iyun 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Xoşbəxt Hüseyn qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Xoşbəxt Hüseyn qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Xoşbəxt Hüseyn qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto
yoxdur
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Hüseynova Mehriban Allahverdi qızı

6 mart 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynova Mehriban Allahverdi qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Mehriban Allahverdi qızı 26 fevral 1992ci
il tarixində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc

əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürülmüşdür. 

Hüseynova Mehriban Allahverdi qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova (Ələsgərova) Məxmər Qurban qızı

20 mart 1949cu ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynova Məxmər Qurban qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Məxmər Qurban qızı 26 fevral 1992ci il
tarixində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc

əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Məxmər Qurban qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Qızbəs Mərdan qızı

1 iyun 1928ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayonunun Kosalar kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Qızbəs Mərdan qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 9 may 1992ci ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Qızbəs Mərdan qızı 9 may 1992ci il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı ərazidə
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynova Qızbəs Mərdan qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Hüseynova Nəsibə (Emma) Hüseyn qızı

1 iyun 1983cü ildə Azərbaycan Respublikasının Əsgəran rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayonunun Daşbulaq
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızı 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Mina (Minəş) Cümşüd qızı

1 iyun 1932ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynova Mina Cümşüd qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Mina Cümşüd qızı 26 fevral 1992ci il

tarixində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynova Mina Cümşüd qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova (Əliyeva) Növrəstə Fərmail qızı

1 iyun 1922ci ildə Ermənistan Respublikası Əzizbəyov rayonunun
Qabaqlı kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respub
likasının Xocalı rayonunda məskunlaşmışdır. Mülki şəxs. Hüseynova
Növrəstə Fərmail qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu
və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Növrəstə Fərmail qızı 26 fevral 1992ci il

tarixində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Növrəstə Fərmail qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynova Sara Səfər qızı

20 iyun 1964cü ildə Ermənistan Respublikası Masis (Zəngibasar)
rayonunun Aşağı Nizami kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikasının Xocalı rayonunda məskunlaşmışdır. Mülki
şəxs. Hüseynova Sara Səfər qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Sara Səfər qızı 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Sara Səfər qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Süsən (Kamilə) Hüseyn qızı

1 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əsgəran rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Süsən Hüseyn qızı Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26
fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Süsən Hüseyn qızı 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Süsən Hüseyn qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı

1 iyul 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı 26 fevral 1992ci

il tarixində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Hüseynova Tamara Saleh qızı

10 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Tovuz rayonunun Əsrik Cırdaxan
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Tamara Saleh qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
26 iyul 1992ci ildə Tovuz rayonuna hücumları zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Tamara Saleh qızı 26 iyul 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələrinin Tovuz rayonuna hücumları zamanı

Əlibəyli kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynova Tamara Saleh qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Şəbnəm (Səbinə) Elxan qızı

15 iyun 1986cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Hüseynova Şəbnəm Elxan qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci
ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Şəbnəm Elxan qızı 26 fevral 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələrinin Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür.  

Hüseynova Şəbnəm Elxan qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Hüseynova Telli Səməd qızı

1 iyun 1928ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İlyaslar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Hüseynova Telli Səməd qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Hüseynova Telli Səməd qızı 1 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı İlyaslar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Hüseynova Telli Səməd qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Xalıqov Söhrab Eldar oğlu

9 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xalıqov Söhrab Eldar oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xalıqov Söhrab Eldar oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Nəmirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xalıqov Söhrab Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xamidulin Qelman Minullayeviç

19 oktyabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nərimanov rayo 
nunda yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağı 
rılmışdır. Hərbçi. Xamidulin Qelman Minullayeviç Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xamidulin Qelman Minullayeviç 12 fevral 1993cü il

tarixində Ağdərə rayo nunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xamidulin Qelman Minullayeviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xalıqov Elman Əliheydər oğlu

3 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Müqtədir
qəsəbəsində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xalıqov Elman Əliheydər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 14 aprel 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xalıqov Elman Əliheydər oğlu 14 aprel 1993cü il tari xində Ağdam rayonu 
nun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya ta keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xalıqov Elman Əliheydər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xamiyev Vahid Yusif oğlu

8 oktyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
Xamiyev Vahid Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütö v 
lüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 17 may 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xamiyev Vahid Yusif oğlu 17 may 1992ci il tarixində

Laçın rayonunun Qaladərəsi kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Xamiyev Vahid Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xamiyev Rahim Cahib oğlu

1 yanvar 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nərimanov
rayonunda yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xamiyev Rahim Cahib oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 17 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xamiyev Rahim Cahib oğlu 17 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu 
nun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.     

Xamiyev Rahim Cahib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xammədov Elçin Bayram oğlu

21 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Sarıxanlı
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırıl 
mışdır. Hərbçi. Xammədov Elçin Bayram oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 7  mart 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xammədov Elçin Bayram oğlu 7  mart 1994cü il tari 
xində Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.       

Xammədov Elçin Bayram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xamoyev Fərman Teymur oğlu

21 may 1966cı ildə Ermənistan Respublikası Kirovakan (Böyük Qara 
kilsə) rayonunun Hallavar kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda məskunlaşmışdır. Nəri
manov RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağı rılmışdır. Hərbçi. Xamoyev Fər
man Teymur oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  28 dekabr 1993
cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir
ki, Xamoyev Fərman Teymur oğlu 28 dekabr 1993cü il tarixində Ağdam

rayonu nun Boyəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür
və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Xamoyev Fərman Teymur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xanəhmədov Arif Fərzəli oğlu

 27 oktyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Quba
ra yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun
Timiryazev qəsəbəsində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xanəhmədov Arif Fərzəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 6 may 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.     

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xanəhmədov Arif Fərzəli oğlu 6 may 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.  

Xanəhmədov Arif  Fərzəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xammədov Seyran Ələsgər oğlu

25 oktyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Biləsuvar rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Xammədov Seyran Ələsgər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 6  aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xammədov Seyran Ələsgər oğlu 6 aprel 1993cü il tari xində Kəlbəcər rayo 
nu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xammədov Seyran Ələsgər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xankişiyev Azər Cəfər oğlu

9 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Həsən
abad qəsəbəsində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xankişiyev Azər Cəfər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 iyun 1992ci ildə Əsgəran rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.  

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xankişiyev Azər Cəfər oğlu 12 iyun 1992ci il tarixində Əsgəran rayonu
ərazisində Qaraqaya adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Xankişiyev Azər Cəfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xanəliyev Namiq Xanəli oğlu

15 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Alıcanlı
kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xanəliyev Namiq Xanəli oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xanəliyev Namiq Xanəli oğlu 16 avqust 1993cü il tari 

xində Qubadlı rayonunun  Başarat kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xanəliyev Namiq Xanəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xankişiyev Cabbar Həsənqulu oğlu

1 iyun 1912ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Məlikli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Xankişiyev Cabbar Həsənqulu oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 30 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xankişiyev Cabbar Həsənqulu oğlu 30 oktyabr 1993cü
il tarixində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu  işğal edən

zaman yaşadığı Məlikli kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Xankişiyev Cabbar Həsənqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Xankişiyev Cəmil Məmməd oğlu

25 may 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xankişiyev Cəmil Məmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xankişiyev Cəmil Məmməd oğlu 14 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdam rayo nunun Çəmənli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xankişiyev Cəmil Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xankişiyev Davud Mənni oğlu

1 yanvar 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun Şıxlar
kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xankişiyev Davud Mənni oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xankişiyev Davud Mənni oğlu 26 dekabr 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Mərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Xankişiyev Davud Mənni oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xankişiyev Cahangir Rəsul oğlu

5 yanvar 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun Qara
manlı qəsəbəsində yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xankişiyev Cahangir Rəsul oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 21 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xankişiyev Cahangir Rəsul oğlu 21 oktyabr 1992ci il tarixində Laçın rayonu
ərazisində Çaldaş yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xankişiyev Cahangir Rəsul oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xanməmmədov İlqar Paşa oğlu

9 oktyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl ra 
yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun
Böyük Mərcanlı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu
sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi. Xanməmmədov İlqar Paşa oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 oktyabr 1993cü ildə
Cəbrayıl rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xanməmmədov İlqar Paşa oğlu 23 oktyabr 1993cü il tarixində Cəbrayıl
rayonunun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xanməmmədov İlqar Paşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xanquliyev Ədalət Vəfadar oğlu

10 avqust 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı ra 
yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şamaxı rayonunun Pir
bəyli kəndində yaşamışdır. Şamaxı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xanquliyev Ədalət Vəfadar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 15 dekabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xanquliyev Ədalət Vəfadar oğlu 15 dekabr 1992ci il

tarixində Ağdərə rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xanquliyev Ədalət Vəfadar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xasiyev Elşən Nəzərəli oğlu

8 aprel 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xasiyev Elşən Nəzərəli oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xasiyev Elşən Nəzərəli oğlu 10 fevral 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xasiyev Elşən Nəzərəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Xasməmmədov Tahir Mübariz oğlu

27 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qazax rayonunun Qarapapaq
kəndində yaşamışdır. Qazax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xasməmmədov Tahir Mübariz oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər ra 
yonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xasməmmədov Tahir Mübariz oğlu 13 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər
rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Xasməmmədov Tahir Mübariz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xattayev Nəriman Hacı oğlu

21 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Yeni
Şərif kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xattayev Nəriman Hacı oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xattayev Nəriman Hacı oğlu 16 iyun 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xattayev Nəriman Hacı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xasməmmədov Aqil Şomul oğlu

5 dekabr 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində yaşamışdır.
Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xas
məmmədov Aqil Şomul oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xasməmmədov Aqil Şomul oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Xasməmmədov Aqil Şomul oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xələfov Faiq Seyidbaba oğlu

17 aprel 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunda
yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xələfov Faiq Seyidbaba oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xələfov Faiq Seyidbaba oğlu 13 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər  rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xələfov Faiq Seyidbaba oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Xələfov Cahangir Məmi oğlu

1 iyun 1933cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Dördçinar kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Xələfov Cahangir Məmi oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
3 sentyabr 1993cü ildə Füzuli rayonunun işğalı zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xələfov Cahangir Məmi oğlu 3 sentyabr 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edərkən

yaşadığı Dördçinar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Xələfov Cahangir Məmi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xələfov Qərib (Musa) Telman oğlu

26 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağstafa rayonunun Sadıqlı
kəndində yaşamışdır. Ağstafa RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xələfov Qərib Telman oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xələfov Qərib Telman oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xələfov Qərib Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xəlilov Elşən Alı oğlu

1 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qazax rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağstafa rayonunun Saloğlu
qəsəbəsində yaşamışdır. Ağstafa RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Elşən Alı oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Elşən Alı oğlu 23 oktyabr 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Böyük Bəhmənli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Xəlilov Elşən Alı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Əbil Kazım oğlu

25 aprel 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Əbil Kazım oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Əbil Kazım oğlu 25 oktyabr 1992ci il tarixində

Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Əbil Kazım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Elçin Nuhbala oğlu

12 iyun 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Əli Bayramlı (indi Şirvan)
şəhərində yaşamışdır. Şirvan ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Elçin Nuhbala oğlu  Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Elçin Nuhbala oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Əhmədavar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Elçin Nuhbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xəlilov Faiq Ağakərim oğlu

1 may 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində yaşamışdır.
Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov
Faiq Ağakərim oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Faiq Ağakərim oğlu 13 fevral 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Faiq Ağakərim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Xəlilov Əliheydər Saday oğlu

10 may 1956cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kürdəmir rayonunun Karrar
kəndində yaşamışdır. Kürdəmir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Əliheydər Saday oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 13 avqust 1993cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Əliheydər Saday oğlu 13 avqust 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonu ərazisində Atçılıq zavodu adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Əliheydər Saday oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Hicran Pirməmməd oğlu

20 yanvar 1965ci ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk (Çəm
bərək) rayonunun Yanıq Pəyə kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışdır.
Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov
Hicran Pirməmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
5 iyul 1992ci ildə Əsgəran rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Hicran Pirməmməd oğlu 5 iyul 1992ci il tarixində Əsgəran rayo 
nunun Naxçıvanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xəlilov Hicran Pirməmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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 Xəlilov İsmayıl Anatoli oğlu

19 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərb çi. Xəlilov İsmayıl Anatoli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 20 noyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov İsmayıl Anatoli oğlu 20 noyabr 1992ci il tari 

xində Ağdam rayo nunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov İsmayıl Anatoli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Qüdrət İsfəndiyar oğlu

1 aprel 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qax rayonunun Lələli kəndində
yaşamışdır. Qax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Xəlilov Qüdrət İsfəndiyar oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Qüdrət İsfəndiyar oğlu 13 yanvar 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür.

Xəlilov Qüdrət İsfəndiyar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Xəlil Qafaroviç

21 dekabr 1975ci ildə Qırğızıstan Respublikası Oş vilayətinin
Aravan rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan
Respublikası Samux rayonunun Lək kəndində yaşamışdır. Samux
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Xəlil Qa
faroviç Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel
1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Xəlil Qafaroviç 26 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Nəmirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xəlilov Xəlil Qafaroviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xəlilov Məhəmməd Davud oğlu

4 may 1967ci ildə Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikası Rutul
rayonunun  Meşleş kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azər
baycan Respublikasının Zaqatala rayonunda yaşamışdır. Zaqatala RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Məhəmməd
Davud oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 14 avqust
1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Məhəmməd Davud oğlu 14 avqust 1993cü il tarixində Füzuli
rayonu ərazisində Qızılqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Məhəmməd Davud oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Mehman Paşa oğlu

27 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu
rayo nunda yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Mehman Paşa oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 18 fevral 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Mehman Paşa oğlu 18 fevral 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Dəstəgül kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Mehman Paşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Murad Arif oğlu

1 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Qazyan kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Xəlilov Murad Arif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
29 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Murad Arif oğlu 29 mart 1993cü il tarixində
Kəlbəcər rayonunun Çərəktar kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.  

Xəlilov Murad Arif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xəlilov Natiq Vaqif oğlu

17 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Xəlilov Natiq Vaqif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
24 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Natiq Vaqif oğlu 24 iyul 1993cü il tarixində

Ağdam rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.  

Xəlilov Natiq Vaqif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Ramiz Mollaəli oğlu

1 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayonunun Muxax
kəndində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Ramiz Mollaəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 1 iyun 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Ramiz Mollaəli oğlu 1 iyun 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Ramiz Mollaəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Namiq Rəhim oğlu

15 avqust 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun İstibu
laq kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN Kəlbəcər
RPŞnin əməkdaşı. Hərbçi. Xəlilov Namiq Rəhim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Namiq Rəhim oğlu 12 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər  rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xəlilov Namiq Rəhim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Xəlilov Rövşən Zakir oğlu

15 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nərimanov rayo 
nunda yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Rövşən Zakir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Rövşən Zakir oğlu 28 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Xəlilov Rövşən Zakir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Rövşən Allahverən oğlu

13 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda
yaşamışdır. Yasamal RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xəlilov Rövşən Allahverən oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Rövşən Allahverən oğlu 26 yanvar 1992ci il

tari xində Şuşa rayonunun Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya 
ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xəlilov Rövşən Allahverən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Vahid İsmayıl oğlu

18 mart 1956cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİNnin əməkdaşı. Hərbçi.
Xəlilov Vahid İsmayıl oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olun
duğu zaman  itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Vahid İsmayıl oğlu 24 iyul 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu işğal edən zaman Sarıcalı kəndi ərazisində
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Xəlilov Vahid İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xəlilov Vüqar Tofiq oğlu

25 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun
Gödəklər kəndində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xəlilov Vüqar Tofiq oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26  yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Vüqar Tofiq oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində

Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xəlilov Vüqar Tofiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Yunis Abduləli oğlu

2 aprel 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Küçəkənd
kəndində yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xəlilov Yunis Abduləli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15  may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Yunis Abduləli oğlu 15  may 1992ci il tarixində

Şuşa rayonunun Turşsu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehti
mal olunur. 

Xəlilov Yunis Abduləli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilov Vaqif İsmayıl oğlu

29 dekabr 1949cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Xəlilov Vaqif İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
24 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilov Vaqif İsmayıl oğlu 24 iyul 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri  Ağdam rayonunu  işğal edən zaman Sarıcalı

kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Xəlilov Vaqif İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xıdırov Nurəddin Nuru oğlu

9 noyabr 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Spitak (Hamamlı)
rayonunun Qursalı kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi Xəzər) rayonunda
məskunlaşmışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xıdırov Nurəddin Nuru oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  26 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Xıdırov
Nurəddin Nuru oğlu 26 iyun 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndi
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xıdırov Nurəddin Nuru oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xəlilullahov Aprel Əşrəf oğlu

1 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Bərgüşad kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Xəlilullahov Aprel Əşrəf oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 20  iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xəlilullahov Aprel Əşrəf oğlu 20  iyul 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Xəlilullahov Aprel Əşrəf oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xixilayev Camal Əhməd oğlu

11 dekabr 1974cü ildə Özbəkistan Respublikası Daşkənd vilayə
tinin Akkorqon rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azər
baycan Respublikası Ağstafa rayonunun Xətai kəndində yaşamışdır.
Ağstafa RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xixilayev
Camal Əhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
16 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xixilayev Camal Əhməd oğlu 16 fevral 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəzində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.  

Xixilayev Camal Əhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xudaverdiyev Qurban Bəhram oğlu

1 yanvar 1962ci ildə Ermənistan Respublikası Əzizbəyov rayo 
nunun Kotanlı kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi Xəzər) rayonunda
məskunlaşmışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xudaverdiyev Qurban Bəhram oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı  7 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xuda verdiyev Qurban Bəhram oğlu 7 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd
rayonunun Kuropatkino kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xudaverdiyev Qurban Bəhram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xudaverdiyev Taleh Yusif oğlu

28 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayon mərkəzində
yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Xudaverdiyev Taleh Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 20 aprel 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xudaverdiyev Taleh Yusif oğlu 20 aprel 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xudaverdiyev Taleh Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xudaverdiyev Əhəd Məhərrəm oğlu

1 iyun 1936cı ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Xudaverdiyev Əhəd Məhərrəm oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 8 may
1992ci ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xudaverdiyev Əhəd Məhərrəm oğlu 8 may 1992ci il
tari xində erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Xudaverdiyev Əhəd Məhərrəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xudiyev Füzuli Cəmil oğlu

12 oktyabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Şükür
bəyli kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xudiyev Füzuli Cəmil oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xudiyev Füzuli Cəmil oğlu 26 yanvar 1992ci il tarixində Şuşa rayonunun
Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xudiyev Füzuli Cəmil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xudiyev Əyyub Şərif oğlu

1 iyun 1905ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Xudiyev Əyyub Şərif oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xudiyev Əyyub Şərif oğlu 23 avqust 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Cəbrayıl rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Süleymanlı kəndi ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürülmüşdür. 

Xudiyev Əyyub Şərif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xudiyev Mehman Məmmədəli oğlu
  

1 yanvar 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan ra 
yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun
Qəhrəmanlı qəsəbəsində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Xudiyev Mehman Məmmədəli oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 7 mart 1994cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xudiyev Mehman Məmmədəli oğlu 7 mart 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində  erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Xudiyev Mehman Məmmədəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Xurşudov Namiq Əli oğlu

9 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayon mərkəzində
yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xurşudov Namiq Əli oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 16  fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xurşudov Namiq Əli oğlu 16 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Xurşudov Namiq Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xurtov Aleksey İvanoviç 

24 oktyabr 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Xurtov Aleksey İvanoviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xurtov Aleksey İvanoviç 2 mart 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  . 

Xurtov Aleksey İvanoviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Xurşudov Eldəniz Əli oğlu

8 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Tüntül
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Xurşudov Eldəniz Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 8  fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Xurşudov Eldəniz Əli oğlu 8 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Xurşudov Eldəniz Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbadov Maarif Məhiş oğlu

18 may 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Lək kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbadov Maarif Məhiş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
29 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadov Maarif Məhiş oğlu 29 sentyabr 1992ci il tari 

xində Ağdam rayonu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İbadov Maarif Məhiş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbadov Camal Hacıbaba oğlu

31 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayon mərkəzində
yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbadov Camal Hacıbaba oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 7  oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadov Camal Hacıbaba oğlu 7  oktyabr 1992ci il tari 

xində Laçın rayonunun Sus kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbadov Camal Hacıbaba oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbadov Mikayıl Qubad oğlu 

16 avqust 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Suraxanı
rayo nunda yaşamışdır. Suraxanı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbadov Mikayıl Qubad oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 2 oktyabr 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadov Mikayıl Qubad oğlu 2 oktyabr 1992ci il tarixində

Xocavənd rayonunun Əmiranlar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbadov Mikayıl Qubad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbadov Şirin Tapdıq oğlu

1 yanvar 1932ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. İbadov Şirin Tapdıq oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 23 iyul 1993
cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadov Şirin Tapdıq oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində er
məni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı

ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbadov Şirin Tapdıq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbadov Şirzad Cavanşir oğlu

17 yanvar 1970ci ildə Ermənistan Respublikası Qafan rayonunun
Şəhərcik qəsəbəsində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda məskunlaşmışdır.
Binəqədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbadov
Şirzad Cavanşir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadov Şirzad Cavanşir oğlu 26 yanvar 1992ci il tarixində Şuşa rayonunun
 Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbadov Şirzad Cavanşir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbadov Şahin Əlisahib oğlu

23 yanvar 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad ra 
yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayon
mərkəzində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbadov Şahin Əlisahib oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15  iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadov Şahin Əlisahib oğlu 15  iyun 1992ci il tarixində Ağdam rayonunun
Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İbadov Şahin Əlisahib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbadullayev Elşən Müzəffər oğlu

31 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Şiştəpə kəndində
yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbadullayev Elşən Müzəffər oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26  aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadullayev Elşən Müzəffər oğlu 26  aprel 1994cü il tarixində Tərtər
rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

İbadullayev Elşən Müzəffər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbadova Səkinə Salah qızı

1 iyun 1900cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Əsrik
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İbadova Səkinə Salah qızı Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadova Səkinə Salah qızı 3 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman

yaşadığı Əsrik kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbadova Səkinə Salah qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbadullayev Nadir Məhəmmədəli oğlu

25 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər ra 
yonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun İstisu
qəsəbəsində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbadullayev Nadir Məhəmmədəli oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 27  mart 1993cü ildə Kəl
bəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbadullayev Nadir Məhəmmədəli oğlu 27  mart 1993cü

il tarixində Kəlbəcər rayonunun Narışlar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbadullayev Nadir Məhəmmədəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbişov İlham Zöhrab oğlu

3 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Biləsuvar rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Biləsuvar rayon mərkəzində
yaşamışdır. Biləsuvar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbişov İlham Zöhrab oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
20  aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbişov İlham Zöhrab oğlu 20  aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun İlxıçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

İbişov İlham Zöhrab oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbişov Mədət Əvəz oğlu

1 iyun 1942ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Katos
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İbişov Mədət Əvəz oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 18 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbişov Mədət Əvəz oğlu 18 may 1992ci il tarixində er
məni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu  işğal edən zaman Fətəlipəyə

kəndi ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbişov Mədət Əvəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbişov Çingiz Rəqəm oğlu

22 oktyabr 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbişov Çingiz Rəqəm oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
28 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbişov Çingiz Rəqəm oğlu 28 yanvar 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun  Akop Kamari (indi Lüləsaz)  kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

İbişov Çingiz Rəqəm oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimxəlilov Zaur Akif oğlu

14 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun Cəyirli
kəndində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimxəlilov Zaur Akif oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 18  sentyabr 1994cü ildə Füzuli rayo 
nu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimxəlilov Zaur Akif oğlu 18  sentyabr 1994cü il tarixində Füzuli rayo 
nunun Böyük Bəhmənli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimxəlilov Zaur Akif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbişova Elyanə Mədət qızı

1 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Katos kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbişova Elyanə Mədət qızı Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
18 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbişova Elyanə Mədət qızı 18 may 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu  işğal edən zaman yaralı

vəziyyətdə Fətəlipəyə kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

İbişova Elyanə Mədət qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Adil İbrahim oğlu

23 oktyabr 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun İkinci Qaralı
kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Adil İbrahim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 19 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Adil İbrahim oğlu 19 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonu ərazisində 3cü Sovxoz adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Adil İbrahim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İbrahimov Arif Əmir oğlu

22 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdaş rayonunun Yenicə
kəndində yaşamışdır. Ağdaş RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Arif Əmir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Arif Əmir oğlu 25 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonu ərazisində 3cü Sovxoz adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Arif Əmir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Arzu Rafiq oğlu

18 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Qılıncbəyli
kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Arzu Rafiq oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Arzu Rafiq oğlu 16 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Arzu Rafiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Ağaşirin Teymur oğlu

19 aprel 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Oğuldərə kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Ağaşirin Teymur oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Ağaşirin Teymur oğlu 3 aprel 1993cü il ta 

rixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Çaykənd kəndi
ərazisində  erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

İbrahimov Ağaşirin Teymur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Bakir Əliqulu oğlu

24 iyul 1973cü ildə Ermənistan Respublikası Sünik rayonunun
Xoznavar kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Laçın rayonunun Quşçu kəndində məskunlaşmışdır. Laçın RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Bakir
Əliqulu oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  18 may
1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Bakir Əliqulu oğlu 18 may 1992ci il tarixində Laçın rayonunun
Quşçu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Bakir Əliqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Aydın Rəşid oğlu

25 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbrahimov Aydın Rəşid oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Aydın Rəşid oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun  Şotlanlı  kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Aydın Rəşid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Bəxtiyar Sabir oğlu

16 avqust 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayon mərkəzində
yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbrahimov Bəxtiyar Sabir oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 23 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Bəxtiyar Sabir oğlu 23 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İbrahimov Bəxtiyar Sabir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Cəlal Qurbanəli oğlu

31 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Aranlı
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Cəlal Qurbanəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 29 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Cəlal Qurbanəli oğlu 29 mart 1993cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonunun Çərəktar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Cəlal Qurbanəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Cəmaləddin İbad oğlu

29 noyabr 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbrahimov Cəmaləddin İbad oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Cəmaləddin İbad oğlu 19 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Yuxarı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İbrahimov Cəmaləddin İbad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Cavanşir Zeynal oğlu

1 noyabr 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbrahimov Cavanşir Zeynal oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Cavanşir Zeynal oğlu 26 yanvar 1992ci il tarixində Şuşa  rayo nu 
nun Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

İbrahimov Cavanşir Zeynal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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İbrahimov Çingiz Mətləb oğlu

10 fevral 1957ci ildə Azərbaycan Respublikasının Saatlı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Saatlı rayonunun Novruzlu
kəndində yaşamışdır. Saatlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Çingiz Mətləb oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 22 may 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Çingiz Mətləb oğlu 22 may 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Gövşatlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.           

İbrahimov Çingiz Mətləb oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Cəmil Mahmud oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. İbrahimov Cəmil Mahmud oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 8 may
1992ci ildə Şuşa rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Cəmil Mahmud oğlu 8 may 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Şuşa rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

İbrahimov Cəmil Mahmud oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Dəyanət Arif oğlu

29 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Çiləgir
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Dəyanət Arif oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçiri lən döyüş əməliyyatları zamanı 23 aprel 1994cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Dəyanət Arif oğlu 23 aprel 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Mollalar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Dəyanət Arif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Elmir Zevdat oğlu

2 aprel 1954cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. İbrahimov Elmir Zevdat oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 23 iyul 1993
cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Elmir Zevdat oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı

ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimov Elmir Zevdat oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Faiq Şahmalı oğlu

3 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Kürdlər kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Faiq Şahmalı oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Faiq Şahmalı oğlu 4 yanvar 1994cü il

tarixində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Faiq Şahmalı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Dilqəm İsrafil oğlu

11 aprel 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Qovlar
qəsəbəsində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Dilqəm İsrafil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 9 may 1994cü ildə Tərtər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Dilqəm İsrafil oğlu 9 may 1994cü il tarixində Tərtər rayonu
ərazisində 3cü Sovxoz adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

İbrahimov Dilqəm İsrafil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Firuz Məmməd oğlu

17 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Firuz Məmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 14 avqust 1993cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Firuz Məmməd oğlu 14 avqust 1993cü il tarixində Füzuli
rayonunun Gövşatlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Firuz Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Fəttah Miri oğlu

1 iyun 1941ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Dədəli kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Fəttah Miri oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Fəttah Miri oğlu 23 avqust 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Dədəli kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

İbrahimov Fəttah Miri oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Xəqani Məmməd oğlu

26 mart 1972ci ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
Şirak kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma tor
paqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının
Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Xəqani Məmməd oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  6 mart 1994cü ildə Kəl
bəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Xəqani Məmməd oğlu 6 mart 1994cü il tarixində Kəlbəcər
rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İbrahimov Xəqani Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov İlham Abdulla oğlu

12 dekabr 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbrahimov İlham Abdulla oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 31 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov İlham Abdulla oğlu 31 dekabr 1993cü il tari 

xində Ağdam rayo nunun Salahlı Kəngərli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

İbrahimov İlham Abdulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov İlqar Əli oğlu

20 aprel 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayonunun Muğanlı
kəndində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov İlqar Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov İlqar Əli oğlu 1 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Qamışlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi rilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov İlqar Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov İbrahim Həsən oğlu

1 iyun 1917ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Bartaz
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov İbrahim Həsən oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 28 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov İbrahim Həsən oğlu 28 oktyabr 1993cü il

tari xində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Bartaz
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimov İbrahim Həsən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov İsgəndər Kamran oğlu

7 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Seyidli
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov İsgəndər Kamran oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov İsgəndər Kamran oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayo nu 
nun Muradbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov İsgəndər Kamran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov İlqar Salah oğlu

23 fevral 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbrahimov İlqar Salah oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 14 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov İlqar Salah oğlu 14 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Meydançay düzü adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

İbrahimov İlqar Salah oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov İsmayıl Məhəmməd oğlu

1 iyun 1914cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov İsmayıl Məhəmməd oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov İsmayıl Məhəmməd oğlu 30 avqust 1993cü
il tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal edən

zaman yaşadığı Xanlıq kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və
onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimov İsmayıl Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Qüdrət Səfiqulu oğlu

1 iyun 1941ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Quşçu kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Qüdrət Səfiqulu oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
18 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Qüdrət Səfiqulu oğlu 18 may 1992ci il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu işğal edən zaman Ağanus kəndi
ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

İbrahimov Qüdrət Səfiqulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Məmməd Şahid oğlu

22 iyun 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayon mərkəzində
yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbrahimov Məmməd Şahid oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Məmməd Şahid oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa rayon
mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Məmməd Şahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Kərəm Hümbət oğlu

5 may 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Qiyaməddinli kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Kərəm Hümbət oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 28 oktyabr 1992ci ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Kərəm Hümbət oğlu 28 oktyabr 1992ci il

tari xində Ağdam rayo nu ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.   

İbrahimov Kərəm Hümbət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Mirzə Misir oğlu

3 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun
Xıdırlı kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Mirzə Misir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Mirzə Misir oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Əhmədavar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Mirzə Misir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Mikayıl  Məlikşah oğlu

7 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Beyləqan rayonunun Türklər
qəsəbəsində yaşamışdır. Beyləqan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Mikayıl  Məlikşah oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 18 aprel 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Mikayıl  Məlikşah oğlu 18 aprel 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Mikayıl  Məlikşah oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Möhtəbər Dadaş oğlu

1 iyul 1954cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Oğuldərə kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Möhtəbər Dadaş oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Möhtəbər Dadaş oğlu 3 aprel 1993cü il ta 

rixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman Çaykənd kəndi
ərazisində erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

İbrahimov Möhtəbər Dadaş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Nəsib Yusif oğlu

30 oktyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tərtər rayonunun Hüsənli
kəndində yaşamışdır. Tərtər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Nəsib Yusif oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 may 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Nəsib Yusif oğlu 16 may 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonu  ərazisində Vışka Karyer adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Nəsib Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Nüsrət Vəli oğlu

12 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun
Kələman kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Nüsrət Vəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 22 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Nüsrət Vəli oğlu 22 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Nüsrət Vəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Müseyib Tapdıq oğlu

1 may 1924cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Həmzəli kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Müseyib Tapdıq oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Müseyib Tapdıq oğlu 30 avqust 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman Xanlıq kəndi
ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimov Müseyib Tapdıq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Sahil Nurəddin oğlu

23 iyul 1970ci ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
Çivinli kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma
torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda məskunlaşmışdır. Suraxanı RHK
tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Sahil Nurəd
din oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  9 fevral
1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Sahil Nurəddin oğlu 9 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayo 
nunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Sahil Nurəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Ramiz Əvəz oğlu

1 sentyabr 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun Düzənlik
qəsəbəsində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Ramiz Əvəz oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Ramiz Əvəz oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

İbrahimov Ramiz Əvəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Samir Mədət oğlu

27 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbrahimov Samir Mədət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Samir Mədət oğlu 11 fevral 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər  rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Samir Mədət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Şahin Əli oğlu

27 mart 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Qaysa
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Şahin Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Şahin Əli oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli rayonunun
Horadiz qəsəbəsi (indi şəhər) ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Şahin Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Şərif Fəxrəddin oğlu

19 noyabr 1971ci ildə Ermənistan Respublikası İcevan (Kar
vansara)  rayonunun Salah kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Oğuz rayonunun Calud kəndində məskun
laşmışdır. Oğuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbrahimov Şərif Fəxrəddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  30 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, İbrahi
mov Şərif Fəxrəddin oğlu 30 yanvar 1994cü il tarixində Ağdərə rayonu ərazisində
Qlobus yüksəkliyi adlanan istiqamətdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Şərif Fəxrəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Sərvər Rəşid oğlu

16 avqust 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun
Dağtumas kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Sərvər Rəşid oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 25 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Sərvər Rəşid oğlu 25 avqust 1993cü il tarixində Cəbrayıl
rayonunun Dağtumas kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Sərvər Rəşid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Vaqif Əziz oğlu

1 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Bərgüşad kəndində
yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbrahimov Vaqif Əziz oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 may 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Vaqif Əziz oğlu 12 may 1994cü il tarixində Tərtər rayonunun
Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Vaqif Əziz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Teymur Zülfüqar oğlu

1 iyun 1923cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Oğuldərə kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Teymur Zülfüqar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Teymur Zülfüqar oğlu 3 aprel 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Çaykənd kəndi
ərazisində erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

İbrahimov Teymur Zülfüqar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Vəli İbrahim oğlu

17 iyul 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Həmzəli kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Vəli İbrahim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Vəli İbrahim oğlu 30 avqust 1993cü il ta 
rixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman

Xanlıq kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimov Vəli İbrahim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Vilayət Həsənbala oğlu

25 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Hacıqabul rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Hacıqabul rayonunun Navahı
kəndində yaşamışdır. Hacıqabul RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Vilayət Həsənbala oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 mart 1993cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Vilayət Həsənbala oğlu 12 mart 1993cü il

tarixində Tərtər rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Vilayət Həsənbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Yəhya Fətiş oğlu

1 iyun 1928ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Qaracallı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimov Yəhya Fətiş oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Yəhya Fətiş oğlu 30 avqust 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən

zaman Xanlıq kəndi ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

İbrahimov Yəhya Fətiş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Vəlyəddin Səhrab oğlu

7 aprel 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun Aran
qəsəbəsində yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Vəlyəddin Səhrab oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 19 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Vəlyəddin Səhrab oğlu 19 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonu nun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Vəlyəddin Səhrab oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimov Zaur Xəlil oğlu

18 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayon mərkəzində
yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İbrahimov Zaur Xəlil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 31 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Zaur Xəlil oğlu 31 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd rayonu
ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İbrahimov Zaur Xəlil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Zabil Əlipaşa oğlu

12 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Hacıqabul
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Hacıqabul rayonunun
Navahı kəndində yaşamışdır. Hacıqabul RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İbrahimov Zabil Əlipaşa oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 20 mart 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Zabil Əlipaşa oğlu 20 mart 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi rilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İbrahimov Zabil Əlipaşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimov Zaur Zakir oğlu

10 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İbrahimov Zaur Zakir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimov Zaur Zakir oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.

İbrahimov Zaur Zakir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İbrahimova Fatma Mədət qızı

1 iyun 1958ci ildə Gürcustan Respublikasının Marneuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Azərbaycan Respublikasının Xocalı
rayonunda yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimova Fatma Mədət qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı
faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimova Fatma Mədət qızı 26 fevral 1992ci il ta 

rixində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

İbrahimova Fatma Mədət qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimova Nabat Salman qızı

1 iyun 1913cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Zəngilan rayonunun Məlikli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimova Nabat Salman qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 30 oktyabr 1993cü ildə Zəngilan rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimova Nabat Salman qızı 30 oktyabr 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Zəngilan rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Məlikli
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.   

İbrahimova Nabat Salman qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimova Əsmər Məhəmməd qızı

1 iyun 1919cu ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İlyaslar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimova Əsmər Məhəmməd qızı
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimova Əsmər Məhəmməd qızı 1 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Yanşaq kəndi
ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimova Əsmər Məhəmməd qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur

Foto 
yoxdur
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İbrahimova Şövkət Şükür qızı

1 iyun 1948ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. İbrahimova Şövkət Şükür qızı Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 11 noyabr 1989cu ildə
Əsgəran rayonuna hücumları zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimova Şövkət Şükür qızı 11 noyabr 1989cu il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Əsgəran rayonuna  edilən hücum

ları zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimova Şövkət Şükür qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimova (Cavadova) Sərəncam Əvəz qızı

1 iyun 1926cı ildə Ermənistan Respublikası Sisyan (Qarakilsə)
rayonunun Ağdü kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Qubadlı rayonunun Xəndək kəndində məskunlaşmışdır.
Mülki şəxs. İbrahimova Sərəncam Əvəz qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 30 avqust
1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimova Sərəncam Əvəz qızı 30 avqust 1993cü il tarixində erməni silahlı
birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman Yusifbəyli kəndi ərazisində  erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

İbrahimova Sərəncam Əvəz qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İbrahimova Zülfinaz Qurban qızı

1 iyun 1932ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Qarağac kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İbrahimova Zülfinaz Qurban qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İbrahimova Zülfinaz Qurban qızı 30 avqust 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu işğal edən

zaman Bala Soltanlı kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İbrahimova Zülfinaz Qurban qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İlyasov İlyas Veysəl oğlu

12 yanvar 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Soyuqbulaq
kəndində yaşamışdır. Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İlyasov İlyas Veysəl oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 aprel 1993cü ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov İlyas Veysəl oğlu 1 aprel 1993cü il tarixində Laçın rayonunun
Təzəkənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İlyasov İlyas Veysəl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyasov İsaq Həsən oğlu

1 iyun 1915ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Otaqlı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İlyasov İsaq Həsən oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov İsaq Həsən oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində er
məni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman yaşadığı

Otaqlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İlyasov İsaq Həsən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyasov Əhməd Məmməd oğlu

25 mart 1968ci ildə Özbəkistan Respublikasının Qələbə rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Azərbaycan Respublikasının Xocalı
rayonunda yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİNnin əməkdaşı.
Hərbçi. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. İlyasov
Əhməd Məmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu
və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov Əhməd Məmməd oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində erməni silahlı
birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İlyasov Əhməd Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İlyasov Məhəmməd İlyas oğlu

15 yanvar 1943cü ildə Gürcustan Respublikasında doğulmuşdur.
İtkin düşənə qədər Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
yaşamışdır. Mülki şəxs. İlyasov Məhəmməd İlyas oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov Məhəmməd İlyas oğlu 26 fevral 1992ci il ta 

rixində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən
soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

İlyasov Məhəmməd İlyas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyasov Qəmbər Həmzə oğlu

28 aprel 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qusar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qusar rayonunun Yasaboba
kəndində yaşamışdır. Qusar RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İlyasov Qəmbər Həmzə oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 24 yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov Qəmbər Həmzə oğlu 24 yanvar 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonunun Qanlıkənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İlyasov Qəmbər Həmzə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyasov Moqbil Əliyar oğlu

15 dekabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayonunun
Qalasıxı kəndində yaşamışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İlyasov Moqbil Əliyar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov Moqbil Əliyar oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İlyasov Moqbil Əliyar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İlyasova Gözəl İsaq qızı

1 iyun 1918ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Otaqlı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İlyasova Gözəl İsaq qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasova Gözəl İsaq qızı 2 aprel 1993cü il tarixində er

məni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman yaşadığı Otaqlı kəndi
ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İlyasova Gözəl İsaq qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyasova Saçlı (Növrəstə) Qədim qızı

1 iyun 1920ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Vəng (indi
Hacıdünyamalılar) kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İlyasova Saçlı
Qədim qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasova Saçlı Qədim qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Milli

kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İlyasova Saçlı Qədim qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyasov Natiq Adil oğlu

12 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İlyasov Natiq Adil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
18 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyasov Natiq Adil oğlu 18 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İlyasov Natiq Adil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İmaməliyev Arif Ələkbər oğlu

13 iyun 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunda
yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İmaməliyev Arif Ələkbər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmaməliyev Arif Ələkbər oğlu 15 fevral 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmaməliyev Arif Ələkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İlyazov Tehran Fərrux oğlu

14 dekabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Oğuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Oğuz rayonunun Bayan kəndində
yaşamışdır. Oğuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İlyazov Tehran Fərrux oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İlyazov Tehran Fərrux oğlu 24 aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İlyazov Tehran Fərrux oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmaməliyev Fariz Fərhad oğlu

1 iyul 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayon mərkəzində
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN XTPDnin əməkdaşı.
Hərbçi. İmaməliyev Fariz Fərhad oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 22 mart 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmaməliyev Fariz Fərhad oğlu 22 mart 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İmaməliyev Fariz Fərhad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İmamquliyev İmamqulu Abbas oğlu

1 iyun 1923cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Vəng (indi
Hacıdünyamalılar) kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İmamquliyev
İmamqulu Abbas oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi se 
pa ratçı hərbi birləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmamquliyev İmamqulu Abbas oğlu 2 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman yaşadığı
Hacıdünyamalılar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmamquliyev İmamqulu Abbas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmamquliyev Müşfiq Allahverdi oğlu

17 iyul 1979cu ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk (Çəm
bərək) rayonunun Cil kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikası Daşkəsən rayonunun Quşçu kəndində məskun
laşmışdır. Daşkəsən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İmamquliyev Müşfiq Allahverdi oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 17 iyul 1999cu ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki,
İmamquliyev Müşfiq Allahverdi oğlu 17 iyul 1999cu il tarixində erməni silahlı bir
ləşmələrinin Ağdam rayonunun Aşağı Qərvənd kəndi ərazisində  həyata  keçirdiyi hücum
lar  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İmamquliyev Müşfiq Allahverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmamquliyev Elşən Zahid oğlu

8 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz
rayonunda yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İmamquliyev Elşən Zahid oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmamquliyev Elşən Zahid oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Qacar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

İmamquliyev Elşən Zahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İmamquliyeva (Hüseynova) Səadət Mahmud qızı

1 iyun 1928ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Vəng (indi
Hacıdünyamalılar) kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İmamquliyeva
Səadət Mahmud qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi  birləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər
rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmamquliyeva Səadət Mahmud qızı 2 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı
Hacıdünyamalılar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmamquliyeva Səadət Mahmud qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmamquliyeva Maral İmamqulu qızı

1 iyun 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Vəng (indi
Hacıdünyamalılar) kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İmamquliyeva
Maral İmamqulu qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi birləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər
rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmamquliyeva Maral İmamqulu qızı 2 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman yaşadığı Hacıdünya
malılar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmamquliyeva Maral İmamqulu qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmamquliyeva Səkinə İmamqulu qızı

1 iyun 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Vəng (indi
Hacıdünyamalılar) kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İmamquliyeva
Səkinə İmamqulu qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
sepa ratçı hərbi birləşmələr tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər
rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmamquliyeva Səkinə İmamqulu qızı 2 aprel 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən

zaman yaşadığı Hacıdünyamalılar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal
olunur. 

İmamquliyeva Səkinə İmamqulu qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur

Foto 
yoxdur

Foto 
yoxdur
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İmanov Araz Əli oğlu

24 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəri
manov rayonunda yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Araz Əli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 17 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Araz Əli oğlu 17 aprel 1994cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Can yataq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İmanov Araz Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmanov Fariz İspar oğlu

1 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun Moranlı
kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Fariz İspar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 8 fevral 1993cü ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Fariz İspar oğlu 8 fevral 1993cü il tarixində Xo

calı rayonunun Xramort (indi Pirlər) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

İmanov Fariz İspar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmamverdiyeva (Şirinova) Xasa Mədət qızı

1 iyun 1930cu ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Zar kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İmamverdiyeva Xasa Mədət qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmamverdiyeva Xasa Mədət qızı 2 aprel 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Zar kəndi
ərazisində qalaraq erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür. 

İmamverdiyeva Xasa Mədət qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İmanov Qəhrəman Şirinəli oğlu

25 yanvar 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Qəhrəman Şirinəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 18 fevral 1994cü ildə
Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Qəhrəman Şirinəli oğlu 18 fevral 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Dostahir (indi Dəstəgül) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun  erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmanov Qəhrəman Şirinəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmanov Habil Əli oğlu

30 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Şahverdili
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Habil Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Habil Əli oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində
Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun  erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmanov Habil Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmanov Raqif Sabir oğlu

23 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Əli Bayramlı
(indi Şirvan) şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şirvan
şəhərində yaşamışdır. Şirvan ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Raqif Sabir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 31 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Raqif Sabir oğlu 31 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İmanov Raqif Sabir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İmanov Yaşar Yusif oğlu

3 dekabr 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İmanov Yaşar Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
26 yanvar 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Yaşar Yusif oğlu 26 yanvar 1993cü il tarixində
Ağdam rayonunun Papravənd kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.  

İmanov Yaşar Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmanov Ziyad Famil oğlu

3 sentyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Ara 
yatlı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşul
muşdur. Hərbçi. İmanov Ziyad Famil oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 3 sentyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Ziyad Famil oğlu 3 sentyabr 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi (indi şəhər) ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İmanov Ziyad Famil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmanov Razim İldırım oğlu

1 yanvar 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Hindarx qəsəbəsində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Razim İldırım oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Razim İldırım oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa rayonu ərazisində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İmanov Razim İldırım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



250

İmanova Gözəl Mehdi qızı

20 oktyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl
rayonun da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun
Böyük Mərcanlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İmanova Gözəl
Mehdi qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələr tərəfindən 23 oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu
işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanova Gözəl Mehdi qızı 23 oktyabr 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman Qazaxlar kəndi
ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmanova Gözəl Mehdi qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmanov Zöhrəli İsgəndər oğlu

18 noyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Muradxanlı
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İmanov Zöhrəli İsgəndər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmanov Zöhrəli İsgəndər oğlu 26 yanvar 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İmanov Zöhrəli İsgəndər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmoyeva Əsli Ələmşah qızı

1 iyun 1914cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Alolar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İmoyeva Əsli Ələmşah qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmoyeva Əsli Ələmşah qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman

yaşadığı Alolar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İmoyeva Əsli Ələmşah qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İmranov Nasir Nurəddin oğlu

20 aprel 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qax rayonunun Zəyəm kəndində
yaşamışdır. Qax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İmranov Nasir Nurəddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edil miş 
dir ki, İmranov Nasir Nurəddin oğlu 17 fevral 1992ci il tarixində Xocavənd ra yo nu   nun
Qaradağlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İmranov Nasir Nurəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmranova Nabat Əliş qızı

1 iyun 1948ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Ağbulaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İmranova Nabat Əliş qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 18 may
1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmranova Nabat Əliş qızı 18 may 1992ci il tarixində er
məni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu  işğal edən zaman Soltanlar
kəndi ərazisində erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov

götürülmüşdür. 
İmranova Nabat Əliş qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İmranov İmran Səlim oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Laçın rayonunun Ağbulaq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İmranov İmran Səlim oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
18 may 1992ci ildə Laçın rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İmranov İmran Səlim oğlu 18 may 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Laçın rayonunu işğal edən zaman Soltanlar kəndi ərazisində
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüşdür.

İmranov İmran Səlim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsaxanov Ələsgər Qədim oğlu

18 avqust 1957ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Quşçu
kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşul
muşdur.  Hərbçi. İsaxanov Ələsgər Qədim oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 18 may 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsaxanov Ələsgər Qədim oğlu 18 may 1992ci il tarixində Laçın rayonunun
Quşçu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İsaxanov Ələsgər Qədim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İnjuvatov Vladimir Sergeyeviç

13 noyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İnjuvatov Vladimir Sergeyeviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 31 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İnjuvatov Vladimir Sergeyeviç 31 mart 1993cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İnjuvatov Vladimir Sergeyeviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsaqov Dilbazi Dadaş oğlu

22 iyul 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Sisyan (Qarakilsə)
rayonunun Murxuz kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikasının Mingəçevir şəhərində məskunlaşmışdır.
Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi. İsaqov Dil
bazi Dadaş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  3 aprel
1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsaqov Dilbazi Dadaş oğlu 3 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonunun
Çaykənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsaqov Dilbazi Dadaş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsaqov Zakir Nüsrət oğlu

19 noyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun
Təzəkənd kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsaqov Zakir Nüsrət oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 24 sentyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsaqov Zakir Nüsrət oğlu 24 sentyabr 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsaqov Zakir Nüsrət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Adil Padar oğlu

19 aprel 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayon
mərkəzində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Adil Padar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Adil Padar oğlu 25 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Nəmirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Adil Padar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsaqov Elbrus İsaq oğlu

23 avqust 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nun  da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəbrayıl rayonunun Böyük
Mərcanlı kəndində yaşamışdır. Cəbrayıl RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsaqov Elbrus İsaq oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsaqov Elbrus İsaq oğlu 11 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsaqov Elbrus İsaq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



254

İsayev Cahid Murad oğlu

5 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun Bulduq
kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Cahid Murad oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 31 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Cahid Murad oğlu 31 avqust 1993cü il tarixində Qubadlı rayonunun
Əliquluuşağı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Cahid Murad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Bəxtiyar Səfər oğlu

2 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayon mərkəzində
yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsayev Bəxtiyar Səfər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
10 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Bəxtiyar Səfər oğlu 10 aprel 1994cü il tarixində
Tərtər rayonunun Talış kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə

qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürülmüşdür. 

İsayev Bəxtiyar Səfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Elxan Qalib oğlu

11 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsayev Elxan Qalib oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
20 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Elxan Qalib oğlu 20 yanvar 1993cü il tarixində
Ağdərə rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata

keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 
İsayev Elxan Qalib oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsayev Etibar Eldar oğlu

25 mart 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsayev Etibar Eldar oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Etibar Eldar oğlu 17 fevral 1994cü il tarixində
Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsayev Etibar Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Əbdüləli Səlim oğlu

1 iyun 1890cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Başlıbel
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsayev Əbdüləli Səlim oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Əbdüləli Səlim oğlu 1 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Qılınclı

kəndi ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun  erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsayev Əbdüləli Səlim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Elşad Yaşar oğlu

10 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Göyəçöl
kəndində yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Elşad Yaşar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Elşad Yaşar oğlu 1 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Elşad Yaşar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İsayev Füzuli İsa oğlu

13 mart 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Zərdabi kəndində
yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsayev Füzuli İsa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
14 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Füzuli İsa oğlu 14 yanvar 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Füzuli İsa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Əsgər İsmayıl (Təmraz) oğlu

1 yanvar 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Noyemberyan
(Barana) rayonunun Ləmbəli kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Qazax rayonunun Pirili kəndində məskun
laşmışdır. Qazax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsayev Əsgər İsmayıl oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
10 fevral 1993cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Əsgər İsmayıl oğlu 10 fevral 1993cü il tarixində Qubadlı rayonu
ərazisində Ballıqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Əsgər İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Həybullah Bayram oğlu

9 fevral 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Katex
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Həybullah Bayram oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Həybullah Bayram oğlu 9 fevral 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Həybullah Bayram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsayev İsa Vahid oğlu

25 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zəngilan rayonunun
Keçikli kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına
qoşulmuşdur.  Hərbçi. İsayev İsa Vahid oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 avqust 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev İsa Vahid oğlu 23 avqust 1993cü il tarixində

Cəbrayıl rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev İsa Vahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Qulu Mirzə oğlu 

6 fevral 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsayev Qulu Mirzə oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
31 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Qulu Mirzə oğlu 31 avqust 1993cü il tarixində

Qubadlı rayonunun Mahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Qulu Mirzə oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev İlham Nizami oğlu

10 oktyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Baş Layski
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsayev İlham Nizami oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev İlham Nizami oğlu 26 iyun 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Boyəhmədil kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev İlham Nizami oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsayev Məmmədrəsul Əlisgəndər oğlu

20 avqust 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Aşağı Küngüt
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsayev Məmmədrəsul Əlisgəndər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Məmmədrəsul Əlisgəndər oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa rayo nu 
nun Nəbilər kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Məmmədrəsul Əlisgəndər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Maarif Əhməd oğlu

23 sentyabr 1967ci ildə Ermənistan Respublikası Krasnoselsk
(Çəmbərək)  rayonunun Cıvıxlı kəndində doğulmuşdur. Erməni mil
lətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin Səbail rayonunda məskun
laşmışdır. Səbail RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsayev Maarif Əhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  7 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, İsayev
Maarif Əhməd oğlu 7 aprel 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ is
tiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Maarif Əhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Mübariz Hacıbala oğlu

3 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun Üçtəpə
kəndində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Mübariz Hacıbala oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 14 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Mübariz Hacıbala oğlu 14 fevral 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Mübariz Hacıbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsayev Rövşən Kəmaləddin oğlu

4 mart 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayon mərkəzində
yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsayev Rövşən Kəmaləddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 13 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Rövşən Kəmaləddin oğlu 13 mart 1993cü il tari 

xində Ağdərə rayo nu nun Muradbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Rövşən Kəmaləddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Rövşən Qaraş oğlu

28 oktyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN Sumqayıt ŞPŞnin əmək
daşı.  Hərbçi. İsayev Rövşən Qaraş oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Rövşən Qaraş oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa

rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar
zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Rövşən Qaraş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Rasim Sədi oğlu

8 iyul 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun Kürdəmiş
kəndində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Rasim Sədi oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 31 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Rasim Sədi oğlu 31 avqust 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Yuxarı Kürdmahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Rasim Sədi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsayev Şamil İsa oğlu

4 yanvar 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Şərif
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Şamil İsa  oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 5 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Şamil İsa  oğlu 5 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Şamil İsa  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Sahib Ağahüseyn oğlu

7 may 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Dəkkəoba
kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsayev Sahib Ağahüseyn oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Sahib Ağahüseyn oğlu 26 yanvar 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Şükürbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsayev Sahib Ağahüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayev Teymur Tofiq oğlu

25 iyun 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsayev Teymur Tofiq  oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 dekabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayev Teymur Tofiq  oğlu 10 dekabr 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonu ərazisində Qızılqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsayev Teymur Tofiq  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur
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İsayeva Sənəm Həsən qızı

1 iyun 1948ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İstisu
qəsəbəsində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsayeva Sənəm Həsən qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 4 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayeva Sənəm Həsən qızı 4 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı İstisu qəsəbəsi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsayeva Sənəm Həsən qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Azad Eyvaz oğlu

9 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun Aşağı
Ballıqaya kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Azad Eyvaz  oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 1 fevral 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Azad Eyvaz  oğlu 1 fevral 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Novruzlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsgəndərov Azad Eyvaz  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsayeva Qızbəs Fəttah qızı

1 iyun 1900cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Başlıbel
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsayeva Qızbəs Fəttah qızı Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsayeva Qızbəs Fəttah qızı 1 aprel 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Qılınclı kəndi ərazisində
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsayeva Qızbəs Fəttah qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İsgəndərov Azər Həsrət oğlu

20 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xanlar (indi
Göygöl) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göygöl rayo 
nunun Balçılı kəndində yaşamışdır. Göygöl RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Azər Həsrət  oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 5 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Azər Həsrət  oğlu 5 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Azər Həsrət  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Azər Əhmədalı oğlu

22 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsgəndərov Azər Əhmədalı oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı 25 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Azər Əhmədalı  oğlu 25 yanvar 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonu ərazisində Sərsəng su anbarı istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

İsgəndərov Azər Əhmədalı  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Elbrus Şəhadət oğlu

1 sentyabr 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Vardenis
(Basarkeçər )  rayonunun Kəsəmən kəndində doğulmuşdur. Erməni
millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan
sonra Azərbaycan Respublikası Şəmkir rayonunun Günəşli kəndində
məskunlaşmışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsgəndərov Elbrus Şəhadət oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  16 iyun 1993cü ildə Ağdam  rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, İs
gəndərov Elbrus Şəhadət oğlu 16 iyun 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun Əlimədədli
kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar za
manı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Elbrus Şəhadət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsgəndərov Ədil İmran oğlu

1 iyun 1907ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Hacıkənd
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsgəndərov Ədil İmran oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Ədil İmran oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Hacıkənd kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsgəndərov Ədil İmran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Ələsgər Əsgər oğlu

16 oktyabr 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Cəvahirli
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Ələsgər Əsgər  oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi ri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 10 avqust 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Ələsgər Əsgər oğlu 10 avqust 1994cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həya 
ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Ələsgər Əsgər  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Elxan Rza oğlu

15 fevral 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunda
yaşamışdır. Suraxanı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsgəndərov Elxan Rza  oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 21 may 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Elxan Rza oğlu 21 may 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Papravənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Elxan Rza  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsgəndərov Fuad Müslüm oğlu

17 mart 1976cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Küçəkənd
kəndində yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsgəndərov Fuad Müslüm  oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 6 may 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Fuad Müslüm oğlu 6 may 1994cü il tarixində Tərtər rayonunun
Qapanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Fuad Müslüm  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Əlisgəndər Əbdüləhəd oğlu

23 iyul 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nəsimi rayonunda
yaşamışdır. Nəsimi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsgəndərov Əlisgəndər Əbdüləhəd  oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 5 avqust 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Əlisgəndər Əbdüləhəd oğlu 5 avqust 1992

ci il tarixində Ağdərə rayonunun Möhrətağ (indi Kiçik Qarabəy) kəndi ərazisində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Əlisgəndər Əbdüləhəd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov İlham İsgəndər oğlu

27 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tərtər rayonunun Hüseynli
kəndində yaşamışdır. Tərtər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov İlham İsgəndər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata
keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 10 yanvar 1994cü ildə Füzuli
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov İlham İsgəndər  oğlu 10 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayonunun Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İsgəndərov İlham İsgəndər  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsgəndərov Qüdrət Qürbət oğlu

26 sentyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ
rayonunda yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Qüdrət Qürbət  oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Qüdrət Qürbət  oğlu 11 fevral 1994cü il tar

ixində Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Qüdrət Qürbət  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Mehman Adil oğlu

1 fevral 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dəvəçi (indi
Şabran) rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şabran rayo nu 
nun Beynəlmiləl kəndində yaşamışdır. Şabran RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsgəndərov Mehman Adil oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 5 aprel 1993cü ildə Kəl
bəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Mehman Adil oğlu 5 aprel 1993cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

İsgəndərov Mehman Adil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Qabil Bəndalı oğlu

8 mart 1974cü ildə Ermənistan Respublikası Vardenis (Basarkeçər)
rayonunun Dərə kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Res 
publikası Siyəzən rayonunun Böyük Həmyə kəndində məskun
laşmışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsgəndərov Qabil Bəndalı oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  26 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Qabil Bəndalı oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində Tərtər rayo 
nunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Qabil Bəndalı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.



266

İsgəndərov Mirzə Xəlil oğlu

27 noyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayonunun Alxaslı
kəndində yaşamışdır. Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Mirzə Xəlil oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 18 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Mirzə Xəlil oğlu 18 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Mirzə Xəlil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Məhəmməd Burxan oğlu

4 dekabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Böyük
Mərcanlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsgəndərov Məhəmməd
Burxan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələr tərəfindən 24 oktyabr 1993cü ildə rayonun Böyük
Mərcanlı kəndi işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Məhəmməd Burxan oğlu 24 oktyabr 1993
cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Böyük Mərcanlı kəndini işğal

edən zaman naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsgəndərov Məhəmməd Burxan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Mütəllim Kazım oğlu

1 may 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Poladlı kəndində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İsgəndərov Mütəllim Kazım oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 24 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Mütəllim Kazım oğlu 24 sentyabr 1992ci il

tarixində Ağdam rayonunun Gülablı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Mütəllim Kazım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsgəndərov Səməndər Qəni oğlu

2 avqust 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun
Əlimədədli kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Səməndər Qəni oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 8 iyul 1993cü ildə Ağdam
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Səməndər Qəni oğlu 8 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonu 
nun Şahbulaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Səməndər Qəni oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Təbriz Novruz oğlu

12 aprel 1939cu ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Şıxalıağalı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsgəndərov Təbriz Novruz oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 23 dekabr 1993cü ildə Xankəndi şəhəri işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Təbriz Novruz oğlu 23 dekabr 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Xankəndi şəhərini  işğal edən zaman

naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsgəndərov Təbriz Novruz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Rasim Yolçu oğlu

26 iyul 1976cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Böyük Mər
canlı kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsgəndərov Rasim Yolçu oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 23 oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonunun Qazaxlar
kəndi işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Rasim Yolçu oğlu 23 oktyabr 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Qazaxlar kəndini işğal edən zaman naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü
ehtimal olunur. 

İsgəndərov Rasim Yolçu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsgəndərov Yusif Nurəddin oğlu

1 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun
Dəliməmmədli kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi. İsgəndərov Yusif Nurəddin oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 9 may 1994cü ildə Tərtər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Yusif Nurəddin oğlu 9 may 1994cü il tarixində Tərtər rayonunun
Qırmızıkənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsgəndərov Yusif Nurəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərov Vaqif Əbülfəz oğlu

22 yanvar 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsgəndərov Vaqif Əbülfəz oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 25 yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərov Vaqif Əbülfəz oğlu 25 yanvar 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsgəndərov Vaqif Əbülfəz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsgəndərova Yasəmən İsa qızı

1 iyun 1931ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Seyidlər
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsgəndərova Yasəmən İsa qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsgəndərova Yasəmən İsa qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Seyidlər kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsgəndərova Yasəmən İsa qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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İslamov Sərvan Sədulla oğlu

28 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun Yalman
kəndində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İslamov Sərvan Sədulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 30 aprel 1994cü ildə Kəlbəcər rayo 
nu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İslamov Sərvan Sədulla oğlu 30 aprel 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İslamov Sərvan Sədulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Arif Nizaməddin oğlu

2 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Mu
ruqoba kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsmayılov Arif Nizaməddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 17 aprel 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Arif Nizaməddin  oğlu 17 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Canyataq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsmayılov Arif Nizaməddin  oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İslamov Məmmədkərim Abdulla oğlu

18 dekabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.  Hərbçi.
İslamov Məmmədkərim Abdulla oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8 may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İslamov Məmmədkərim Abdulla oğlu 8 may 1992ci il tarixində Şuşa rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İslamov Məmmədkərim Abdulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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 İsmayılov Ceyhun Fəxrəddin oğlu

25 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsmayılov Ceyhun Fəxrəddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 12 mart 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Ceyhun Fəxrəddin oğlu 12 mart 1993cü il tarixində Ağdam rayonu
nun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Ceyhun Fəxrəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Aslan Teymur oğlu

1 iyun 1915ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Qacar kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Aslan Teymur oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Aslan Teymur oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı

Qacar kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni ter
rorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsmayılov Aslan Teymur oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Cəfər Gülməmməd oğlu

1 iyun 1924cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun İstisu
qəsəbəsində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Cəfər Gülməmməd
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 9 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Cəfər Gülməmməd oğlu 9 aprel 1993cü il
tari xində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən

zaman Soyuqbulaq kəndi ərazisində erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov
götürülmüşdür.

İsmayılov Cəfər Gülməmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Eldəniz Lətif oğlu

27 dekabr 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun
Təzəkənd kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Eldəniz Lətif oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 6 fevral 1993cü ildə Agdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Eldəniz Lətif oğlu 6 fevral 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsmayılov Eldəniz Lətif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Elman İsmayıl oğlu

17 yanvar 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Ayaq
Qərvənd kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Elman İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 30  oktyabr 1992ci ildə Xocalı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Elman İsmayıl oğlu 30  oktyabr 1992ci il tari 

xində Xocalı rayonunun Xanabad kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Elman İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Davud İsmayıl oğlu

29 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Otmanoba
kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Davud İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 17  avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Davud İsmayıl oğlu 17  avqust 1993cü il tarixində Füzuli rayonu 
nun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

İsmayılov Davud İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Elşad Paşa oğlu

11 dekabr 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Biləsuvar rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami
rayonun da yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Elşad Paşa oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 iyun 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Elşad Paşa oğlu 28 iyun 1992ci il tarixində Xocavənd rayonunun
Qırmızı Bazar qəsəbəsi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Elşad Paşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Elman Novruz oğlu

29 sentyabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Nizami
rayonunda yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Elman Novruz oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Elman Novruz oğlu 28 yanvar 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonunun Levonarx (indi Göyarx) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İsmayılov Elman Novruz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Elşad Yaqub oğlu

14 avqust 1971ci ildə Ermənistan Respublikasının Krasnoselsk
(Çəmbərək) rayonunda doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan
Respublikası Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda məskunlaşmışdır.
Kəpəz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov
Elşad Yaqub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Elşad Yaqub oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayon
mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Elşad Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Elşən Misir oğlu

7 may 1972ci ildə Özbəkistan Respublikasının Nəvai şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan Respublikası Gəncə
şəhərinin Nizami rayonunda yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Elşən Misir oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 13 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Elşən Misir oğlu 13 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsmayılov Elşən Misir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Emil Yaqub oğlu

14 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağstafa
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağstafa rayonunun
Tatlı kəndində yaşamışdır. Ağstafa RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Emil Yaqub oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 15 fevral 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Emil Yaqub oğlu 15 fevral 1992ci il tari 

xində Ağdərə rayonunun Vaquas (indi Qozlu) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İsmayılov Emil Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Elşən Məmməd oğlu

8 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Baş Layski
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Elşən Məmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 28 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Elşən Məmməd oğlu 28  sentyabr 1992ci il tarixində Ağdam
rayonu nun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsmayılov Elşən Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Füzuli Xudayət oğlu

28 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gədəbəy rayonunun Şu
rakənd (indi Şahdağ) kəndində yaşamışdır. Gədəbəy RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Füzuli Xudayət oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 12 yanvar 1994cü
ildə Beyləqan rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Füzuli Xudayət oğlu 12 yanvar 1994cü il tarixində Beyləqan
rayonu ərazisində Haramı düzü adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Füzuli Xudayət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Fikrət Zeynalabid oğlu

6 mart 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun Talalar
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Fikrət Zeynalabid oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 16 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Fikrət Zeynalabid oğlu 16 iyun 1992ci il tari 

xində Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Fikrət Zeynalabid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Güloğlan Sayyad oğlu

31 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Güloğlan Sayyad oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Güloğlan Sayyad oğlu 4 yanvar 1994cü il

tari xində Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində
erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Güloğlan Sayyad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Habil Oruc oğlu

26 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Kərgəlan kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Habil Oruc oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Xocavənd
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Habil Oruc oğlu 27 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd  rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Habil Oruc oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Hafiz Şəmşəd oğlu

12 dekabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Əsrik Cır
daxan kəndində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Hafiz Şəmşəd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 14 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Hafiz Şəmşəd oğlu 14 avqust 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsi (indi şəhər) ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İsmayılov Hafiz Şəmşəd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Gündüz Cəlal oğlu

12 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Daşkəsən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Daşkəsən rayon mərkəzində
yaşamışdır. Daşkəsən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Gündüz Cəlal oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 31 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Gündüz Cəlal oğlu 31 avqust 1993cü il tarixində Qubadlı rayonu 
nun Mahmudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Gündüz Cəlal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Hüseyn Eldar oğlu

7 oktyabr 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şuşa rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Şuşa rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. İsmayılov Hüseyn Eldar oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 23 avqust 1990cı ildə
Şuşa şəhərinə hücumları zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Hüseyn Eldar oğlu 23 avqust 1990cı il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Şuşa şəhərinə hücumları zamanı

yaşadığı ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyu ehtimal olunur.

İsmayılov Hüseyn Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Hidayət Məsim oğlu

1 iyun 1929cu ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Lev kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Hidayət Məsim oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Hidayət Məsim oğlu 2 aprel 1993cü il ta 
rixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman

yaşadığı Lev kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyu ehtimal olunur.

İsmayılov Hidayət Məsim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Xəqani Qaryağdı oğlu

19 iyun 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Yevlax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yevlax rayonunun Hacımahmudlu
kəndində yaşamışdır. Yevlax RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Xəqani Qaryağdı oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 17 noyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Xəqani Qaryağdı oğlu 17 noyabr 1992ci il

tarixində Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Xəqani Qaryağdı oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto
yoxdur
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İsmayılov İlham Fərrux oğlu

16 dekabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qubadlı rayonunun Mollalı
kəndində yaşamışdır. Qubadlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov İlham Fərrux oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İlham Fərrux oğlu 27 avqust 1993cü il tari 
xində Qubadlı rayonu nun Mollabürhan kəndi ərazisində erməni silahlı

birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsmayılov İlham Fərrux oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov İlham Məmmədcamal oğlu

11 aprel 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Böyük Dəhnə
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov İlham Məmmədcamal oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İlham Məmmədcamal oğlu 27 yanvar 1994

cü il tarixində Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

İsmayılov İlham Məmmədcamal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov İlham Aslan oğlu

1 yanvar 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun
Göytəpə şəhərində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov İlham Aslan oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İlham Aslan oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Levonarx (indi Göyarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov İlham Aslan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov İnqilab İsmayıl oğlu

10 iyul 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəmkir rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəmkir rayonunun Qılıncbəyli
kəndində yaşamışdır. Şəmkir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov İnqilab İsmayıl oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İnqilab İsmayıl oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli rayonu 
nun Aşağı Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov İnqilab İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov İlqar Məmmədağa oğlu

18 dekabr 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsmayılov İlqar Məmmədağa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İlqar Məmmədağa oğlu 2 aprel 1993cü il tari xində Kəlbəcər
rayonu nun Nadirxanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov İlqar Məmmədağa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov İsmayıl Barat oğlu

5 avqust 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zəngilan rayonunun
Yuxarı Yeməzli kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN
Zəngilan RPŞnin əməkdaşı. Hərbçi. İsmayılov İsmayıl Barat oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçiri lən döyüş əməliyyatları zamanı 25 oktyabr 1993cü
ildə Cəbrayıl rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İsmayıl Barat oğlu 25 oktyabr 1993cü il tari xində Cəbrayıl
rayonunun Dərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov İsmayıl Barat oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Kamil Paşa oğlu

1 yanvar 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Çullu
kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Kamil Paşa oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 fevral 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Kamil Paşa oğlu 1 fevral 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Novruzlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Kamil Paşa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Kazım Murad oğlu

3 sentyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Oxud kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
İsmayılov Kazım Murad oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 16 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Kazım Murad oğlu 16 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

İsmayılov Kazım Murad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov İsmayıl Bəhman oğlu

1 avqust 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xankəndi şəhərində yaşamışdır.
Könüllü olaraq Xocalı özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi.
İsmayılov İsmayıl Bəhman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xo
calıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov İsmayıl Bəhman oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində erməni silahlı
birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

İsmayılov İsmayıl Bəhman oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Qafqaz Mikayıl oğlu

8 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayon
mərkəzində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Qafqaz Mikayıl oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 14 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Qafqaz Mikayıl oğlu 14 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Qafqaz Mikayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Qadir Emin oğlu

28 iyun 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Sabunçu rayo 
nunda yaşamışdır. Sabunçu RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Qadir Emin oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Qadir Emin oğlu 12 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Qadir Emin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Qanboy Budaq oğlu

1 iyun 1935ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Kilsəli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Qanboy Budaq oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin
11 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonuna hücumları zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Qanboy Budaq oğlu 11 mart 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin Kəlbəcər rayonuna hücumları za

manı yaşadığı Kilsəli kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyu ehtimal olunur.

İsmayılov Qanboy Budaq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Mahir Şahabbas oğlu

9 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zərdab rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zərdab rayonunun Alıcanlı
kəndində yaşamışdır. Zərdab RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Mahir Şahabbas oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Mahir Şahabbas oğlu 23 iyul 1993cü il tari 

xində Ağdam rayonu nun Şelli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Mahir Şahabbas oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Mail Kazım oğlu

1 iyun 1934cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Mail Kazım oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Mail Kazım oğlu 23 iyul 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu işğal edən zaman

rayon mərkəzində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyu ehtimal olunur.

İsmayılov Mail Kazım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Loğman Akif oğlu

16 fevral 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun Xurşud
kəndində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Loğman Akif oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 28 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Loğman Akif oğlu 28 yanvar 1994cü il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Levonarx (indi Göyarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Loğman Akif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Məhəmməd Səfər oğlu

7 fevral 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayon
mərkəzində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN Ağcabədi RPŞ
nin əməkdaşı. Hərbçi. İsmayılov Məhəmməd Səfər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 15  dekabr 1991ci ildə Əsgəran rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Məhəmməd Səfər oğlu 15 dekabr 1991ci il tarixində Əsgəran
rayonunun Cəmilli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsmayılov Məhəmməd Səfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Məhəbbət İmamverdi oğlu

1 aprel 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun Aşağı Qara
manlı kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Məhəbbət İmamverdi oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 28  iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Məhəbbət İmamverdi oğlu 28  iyul 1992ci il

tarixində Ağdərə rayonunun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İsmayılov Məhəbbət İmamverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Möhlət Bəhmən oğlu

30 aprel 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zəngilan rayonunun Gilətağ
kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN Zəngilan RPŞnin
əməkdaşı. İsmayılov Möhlət Bəhmən oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25  oktyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Möhlət Bəhmən oğlu 25 oktyabr 1993cü il

tarixində Cəbrayıl rayonunun Dərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Möhlət Bəhmən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Mübariz Mail oğlu

22 iyun 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. İsmayılov Mübariz Mail oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 23 iyul 1993
cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Mübariz Mail oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu işğal edən zaman rayon

mərkəzində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyu ehtimal olunur.

İsmayılov Mübariz Mail oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Müqbil Canbala oğlu

25 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şamaxı rayonunun Qaravəlli
kəndində yaşamışdır. Şamaxı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Müqbil Canbala oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 10 oktyabr 1992ci ildə Qubadlı rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Müqbil Canbala oğlu 10 oktyabr 1992ci il

tarixində Qubadlı rayonu ərazisində Qızartı yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

İsmayılov Müqbil Canbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Mübariz İsmayıl oglu

16 oktyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Kətəl
paraq kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Mübariz İsmayıl oglu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 31 oktyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Mübariz İsmayıl oglu 31 oktyabr 1992ci il tarixində Ağdərə
rayonu nun Vəngli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsmayılov Mübariz İsmayıl oglunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Müşfiq Papır oğlu

19 dekabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun
Qızılhacılı qəsəbəsində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Müşfiq Papır oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 1 fevral 1994cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Müşfiq Papır oğlu 1 fevral 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Novruzlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Müşfiq Papır oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Müşfiq İkram oğlu

5 noyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kürdəmir rayonunun Cəyli
kəndində yaşamışdır. Kürdəmir RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Müşfiq İkram oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 4 sentyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Müşfiq İkram oğlu 4 sentyabr 1992ci il

tarixin də Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Müşfiq İkram oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Müştəba Ağabala oğlu

22 fevral 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun
Alpout kəndində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Müştəba Ağabala oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 19 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Müştəba Ağabala oğlu 19 fevral 1993cü il

tarixində Ağdərə rayonunun Zərdəxaç kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Müştəba Ağabala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Nəsib Səməd oğlu

11 avqust 1962ci ildə Gürcüstan Respublikası Marneuli (Borçalı)
rayonunun Qaçağan kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azər
baycan Respublikası Gəncə şəhərinin Nizami rayonunda yaşamışdır.
Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov
Nəsib Səməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
20 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Nəsib Səməd oğlu 20 aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
İlxıçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İsmayılov Nəsib Səməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Niyazi Şirin oğlu

11 sentyabr 1952ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Niyazi Şirin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Niyazi Şirin oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı ərazidə qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılov Niyazi Şirin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Nəbi Ocaqverdi oğlu

1 iyun 1906cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Mozqaraçanlı
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Nəbi Ocaqverdi oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 3 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Nəbi Ocaqverdi oğlu 3 aprel 1993cü il

tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Qılınclı kəndi
ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılov Nəbi Ocaqverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Nurəli Məhər oğlu

10 fevral 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Böyük Dəhnə
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Nurəli Məhər oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 10 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Nurəli Məhər oğlu 10 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Nurəli Məhər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Nurəddin Salman oğlu

7 dekabr 1938ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Nurəddin Salman oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
24 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Nurəddin Salman oğlu 24 iyul 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılov Nurəddin Salman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlu

1 iyun 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Cəbrayıl rayonunun Şahvəlli
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 9 sentyabr 1993cü ildə Cəbrayıl rayonunun
Şahvəlli kəndi işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlu 9 sentyabr 1993
cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Şahvəlli kəndini işğal edən

zaman ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılov Ramazan Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Rəşid İsmayıl oğlu

24 iyun 1968ci ildə Ermənistan Respublikasının Kalinino rayonun 
da doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından
deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərinin
Nizami rayonunda məskunlaşmışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Rəşid İsmayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi ri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı  29 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayo nu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Rəşid İsmayıl oğlu 29 mart 1993cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliy yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Rəşid İsmayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Rüstəm Soltan oğlu

20 aprel 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində yaşamışdır.
Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İs
mayılov Rüstəm Soltan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 21 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Rüstəm Soltan oğlu 21 oktyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Rüstəm Soltan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Rəmzi Möhübbət oğlu

25 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayon mərkəzində
yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Rəmzi Möhübbət oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 9 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Rəmzi Möhübbət oğlu 9 yanvar 1994cü il tarixində Füzuli
rayonu nun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
hə yata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Rəmzi Möhübbət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Sahib Nadir oğlu

16 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Aşağı Küngüt
kəndində yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Sahib Nadir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 9 may 1994cü ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Sahib Nadir oğlu 9 may 1994cü il tarixində Tərtər rayonu
ərazisində 3cü Sovxoz adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsmayılov Sahib Nadir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Sahib Əliheydər oğlu

8 noyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Bala
Qusar kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Sahib Əliheydər oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Sahib Əliheydər oğlu 2 aprel 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Qamışlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Sahib Əliheydər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Sənhan Kəlbey oğlu

21 noyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun Çəpli
kəndində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Sənhan Kəlbey oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Sənhan Kəlbey oğlu 27 mart 1993cü il

tarixində Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsmayılov Sənhan Kəlbey oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Siyavuş Eldar oğlu

1 noyabr 1967ci ildə Ermənistan Respublikası Vardenis (Basarkeçər)
rayonunun Bala Məzrə kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbay
can Respublikası İmişli rayonunun Şahverdili kəndində məskunlaşmışdır.
İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov
Siyavuş Eldar oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  26 yanvar
1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Siyavuş Eldar oğlu 26 yanvar 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

İsmayılov Siyavuş Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Şakir Firudin oğlu

24 mart 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsmayılov Şakir Firudin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 11 may 1992ci ildə Agdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Şakir Firudin oğlu 11 may 1992ci il tarixində

Ağdərə rayonunun Marquşevan (indi Şıxarx) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.    

İsmayılov Şakir Firudin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Sərdar Cəfər oğlu

27 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
Astanlı kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Sərdar Cəfər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 25 oktyabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Sərdar Cəfər oğlu 25 oktyabr 1992ci il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Sərdar Cəfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Şükür Sənham oğlu

17 sentyabr 1977ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Gərmətük kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Şükür Sənham oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 25 iyul 1997ci ildə Naxçıvan MR
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Şükür Sənham oğlu 25 iyul 1997ci il tarixində erməni silahlı bir
ləşmələrinin Naxçıvan MR ərazisinə hücumlarının qarşısını alarkən keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Şükür Sənham oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Şəmşəddin Yusif oğlu

28 sentyabr 1964cü ildə Ermənistan Respublikası Ararat (Vedi)
rayo nunun Masis kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikasının Mingəçevir şəhərində məskunlaşmışdır.
Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov
Şəmşəddin Yusif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Şəmşəddin Yusif oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd rayo 
nunun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Şəmşəddin Yusif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Tahir İsa oğlu 

19 yanvar 1965ci ildə Ermənistan Respublikasının Qafan rayonu 
da doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən doğma torpaqlarından
deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Respublikası Abşeron
rayonu nun Xırdalan qəsəbəsində (indi şəhər) məskunlaşmışdır.
Abşeron RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İs
mayılov Tahir İsa oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
30 oktyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Tahir İsa oğlu 30 oktyabr 1992ci il tarixində Ağdam rayonu
ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Tahir İsa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Telman Zeynalabdin oğlu

15 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xanlar (indi Göygöl)
rayonu nun 7ci sovxoz ərazisində yaşamışdır. Göygöl RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Telman Zeynalabdin
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 14 fevral 1994cü
ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Telman Zeynalabdin oğlu 14 fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər
rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Telman Zeynalabdin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Vaqif Eldar oğlu

1 sentyabr 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
rayonun da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılov Vaqif Eldar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Vaqif Eldar oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Ağdam rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı

ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılov Vaqif Eldar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Tahir Kamil oğlu

14 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun
Qarğabazar kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Tahir Kamil oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Tahir Kamil oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Xələfşa kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

İsmayılov Tahir Kamil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılov Vasif Süleyman oğlu

12 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Tüklə kəndində
yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsmayılov Vasif Süleyman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Vasif Süleyman oğlu 9 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

İsmayılov Vasif Süleyman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Vasif Məzahir oğlu

6 oktyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. İsmayılov Vasif Məzahir oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 9 fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Vasif Məzahir oğlu 9 fevral 1993cü il tari 
xində Ağdərə rayonunun Mehmana kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılov Vasif Məzahir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Vidadi Lətif oğlu

9 mart 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xankəndi şəhərində
yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİNnin əməkdaşı. Hərbçi. İs
mayılov Vidadi Lətif oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xo
calıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Vidadi Lətif oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi  zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

İsmayılov Vidadi Lətif oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsmayılova Ayna Əliş qızı

1 iyun 1900cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun  İstibulaq
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılova Ayna Əliş qızı Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılova Ayna Əliş qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı İstibulaq  kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılova Ayna Əliş qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılova Firəngiz Nurməmməd qızı

1 iyun 1906cı ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayon mərkəzində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılova Firəngiz Nurməmməd qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılova Firəngiz Nurməmməd qızı 1 aprel 1993cü
il tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən

zaman Zar kəndi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılova Firəngiz Nurməmməd qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılov Vüqar Həsən oğlu

7 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Zaqatala rayonunun
Yengiyan kəndində yaşamışdır. Zaqatala RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsmayılov Vüqar Həsən oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 16  fevral 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılov Vüqar Həsən oğlu 16 fevral 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu 
nun Drombon (indi Heyvalı) kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsmayılov Vüqar Həsən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur

Foto 
yoxdur



294

İsmayılova Hürzat Məhəmmədəli qızı

1 iyun 1924cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Sərdarlı kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılova Hürzat Məhəmmədəli qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 23 avqust 1993cü ildə Füzuli rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılova Hürzat Məhəmmədəli qızı 23 avqust 1993

cü il tarixində erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Sər
darlı kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılova Hürzat Məhəmmədəli qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılova Firəngiz Şükür qızı

1 iyun 1933cü ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılova Firəngiz
Şükür qızı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən
Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi
birləşmələr tərəfindən 23 oktyabr  1993cü ildə Füzuli rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılova Firəngiz Şükür qızı 23 oktyabr  1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri rayonun  Horadiz qəsəbəsini işğal

edən zaman ərazidə qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılova Firəngiz Şükür qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsmayılova Pəri İsmayıl qızı

1 iyun 1931ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonun 
da doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Lev kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. İsmayılova Pəri İsmayıl qızı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən
2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsmayılova Pəri İsmayıl qızı 2 aprel 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Lev kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

İsmayılova Pəri İsmayıl qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur

Foto 
yoxdur
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İsrafilov Elşad Mehrəli oğlu

15 avqust 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Mirzəqışlaq
kəndində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır.  Hərbçi. İsrafilov Elşad Mehrəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 12  oktyabr 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsrafilov Elşad Mehrəli oğlu 12  oktyabr 1993cü il tari 

xində Füzuli rayonu nun Horadiz qəsəbəsi (indi şəhər) ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsrafilov Elşad Mehrəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsrafilov Fəxrəddin Siracəddin oğlu

22 sentyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Daşlıca
kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsrafilov Fəxrəddin Siracəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 20  iyul 1993cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsrafilov Fəxrəddin Siracəddin oğlu 20  iyul 1993cü il

tarixində Füzuli rayonunun Xələfşa kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehti
mal olunur. 

İsrafilov Fəxrəddin Siracəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsrafilli Həsən Hüseyn oğlu

5 mart 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda
yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur.
Hərbçi. İsrafilli Həsən Hüseyn oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18  iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsrafilli Həsən Hüseyn oğlu 18  iyun 1992ci il tarixində Ağdam rayonu
ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçiri lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

İsrafilli Həsən Hüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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İsrafilov Nicat Rəcbər oğlu

15 mart 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qobustan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qobustan rayonunun Sündü
kəndində yaşamışdır. Qobustan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. İsrafilov Nicat Rəcbər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 5 dekabr 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsrafilov Nicat Rəcbər oğlu 5 dekabr 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsrafilov Nicat Rəcbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsrafilov Mais Mikayıl oğlu

28 mart 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Oğuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Oğuz rayonunun Qumlaq kəndində
yaşamışdır. Oğuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsrafilov Mais Mikayıl oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2 oktyabr 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsrafilov Mais Mikayıl oğlu 2 oktyabr 1992ci il tarixində

Xocavənd rayonunun Kuropatkino kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İsrafilov Mais Mikayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İsrafilov Şıxəli Səhət oğlu

16 mart 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Oğuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Oğuz rayonunun Qumlaq kəndində
yaşamışdır. Oğuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İsrafilov Şıxəli Səhət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
12 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İsrafilov Şıxəli Səhət oğlu 12 aprel 1994cü il tarixində
Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

İsrafilov Şıxəli Səhət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kamalov Bahadur Məhəmməd oğlu

19 yanvar 1937ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Zar
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Kamalov Bahadur Məhəmməd oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 5 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kamalov Bahadur Məhəmməd oğlu 5 aprel 1993cü il
tarixində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən

zaman  rayonun  Murovdağ ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.

Kamalov Bahadur Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kamalov Habil Kamal oğlu

10 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayon
mərkəzində yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kamalov Habil Kamal oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 3  yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kamalov Habil Kamal oğlu 3  yanvar 1994cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kamalov Habil Kamal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

İzmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu

22 dekabr 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayon mərkəzində
yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
İzmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17 sentyabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, İzmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlu 17 sentyabr 1993cü il tarixində Ağdam
rayonunun Çəmənli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

İzmayılov İxtiyar Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kanadçikov Dmitri Vladimiroviç 

15 avqust 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Səbail rayonunda
yaşamışdır. Səbail RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kanadçikov Dmitri Vladimiroviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 16  iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kanadçikov Dmitri Vladimiroviç 16  iyun 1993cü il tarixində Ağdam
rayonu nun Qalayçılar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kanadçikov Dmitri Vladimiroviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kamandarov Mövsüm Qasım oğlu

20 sentyabr 1953cü ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun
Şadılı kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası DİN Goranboy
RPŞnin əməkdaşı. Kamandarov Mövsüm Qasım oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 14  sentyabr 1991ci ildə Goranboy
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kamandarov Mövsüm Qasım oğlu 14  sentyabr 1991ci

il tarixində Goranboy rayonunun Buzluq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kamandarov Mövsüm Qasım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kandaqarov Arif Baləhməd oğlu 

23 may 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kandaqarov Arif  Baləhməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 28  dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kandaqarov Arif Baləhməd oğlu 28  dekabr 1993cü il

tarixində Ağdam rayonunun Papravənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kandaqarov Arif Baləhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kazımov Asif Kazım oğlu

1 yanvar 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Könüllü olaraq Xocalı özünümüdafiə dəstəsinə qoşulmuşdur. Hərbçi.
Kazımov Asif Kazım oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Asif Kazım oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı
faciəsi  zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.  

Kazımov Asif  Kazım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Azər Nurəddin oğlu

11 aprel 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Qovlar
qəsəbəsində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Azər Nurəddin oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26  aprel 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Azər Nurəddin oğlu 26  aprel 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Azər Nurəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Asif Fətiş oğlu

17 sentyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kazımov Asif Fətiş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları za
manı 15  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Asif Fətiş oğlu 15 fevral 1994cü il tarixində
Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Kazımov Asif Fətiş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kazımov (Ələsgərov) Ələsgər Ələsgər oğlu

1 iyun 1918ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Başlıbel
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Kazımov Ələsgər Ələsgər oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 2 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Ələsgər Ələsgər oğlu 2 aprel 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Başlıbel
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.   

Kazımov Ələsgər Ələsgər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Ceyhun Qulu oğlu

27 fevral 1964cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Böyük
Göyüşlü kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Ceyhun Qulu oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 8  may 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Ceyhun Qulu oğlu 8  may 1992ci il tarixində

Şuşa şəhəri ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Ceyhun Qulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Əlövsət Yaqub oğlu

18 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Goranboy
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Goranboy rayonunun
Yəhərçi Qazaxlar kəndində yaşamışdır. Goranboy RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Əlövsət Yaqub oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 11  aprel 1994cü
ildə Tərtər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Əlövsət Yaqub oğlu 11  aprel 1994cü il tari 

xində Tərtər rayonunun Talış kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Kazımov Əlövsət Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Kazımov İsfəndiyar Zakir oğlu

1 yanvar 1971ci ildə Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunun
Təpəkənd kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri tərəfindən
doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azərbaycan Res 
pub likası Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda məskunlaşmışdır. Yasamal
RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov İsfəndiyar
Zakir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermə 
nistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı  29 yanvar
1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov İsfəndiyar Zakir oğlu 29 yanvar 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonu ərazisində Qlobus yüksəkliyi adlanan istiqamətdə erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kazımov İsfəndiyar Zakir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Kazım Əkbər oğlu

31 avqust 1961ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Maq
sudlu kəndində yaşamışdır. Ağdam RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Kazım Əkbər oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Kazım Əkbər oğlu 12  aprel 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Yusifcanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Kazım Əkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Famil Cəsayıl oğlu

18 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun Zövlə
kəndində yaşamışdır. Lənkəran RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Famil Cəsayıl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 25  aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Famil Cəsayıl oğlu 25  aprel 1994cü il tarixində Ağdam rayonunun
Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Famil Cəsayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kazımov Oqtay Çingiz oğlu

11 oktyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gəncə
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Gəncə şəhərinin Nizami
rayonunda yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Oqtay Çingiz oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Oqtay Çingiz oğlu 15  fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu 
nun Yanşaq kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Oqtay Çingiz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Nəsimi Kazım oğlu

15 iyul 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocavənd
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsi 
nə qoşulmuşdur. Hərbçi. Kazımov Nəsimi Kazım oğlu Azərbaycan
Res publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 17  fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Nəsimi Kazım oğlu 17  fevral 1992ci il tari 

xində Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.  

Kazımov Nəsimi Kazım oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Ramil Cəsayıl oğlu

12 sentyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayo nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Zövlə kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası MNnin Hərbi
Polis İdarəsinin əməkdaşı. Hərbçi. Kazımov Ramil Cəsayıl oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 9  may 1994cü ildə Tərtər
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Ramil Cəsayıl oğlu 9  may 1994cü il tarixində

Tərtər rayonunun Qırmızıkənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Ramil Cəsayıl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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 Kazımov Şahmar Qaraca oğlu

12 oktyabr 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Telişli
kəndində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Şahmar Qaraca oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Şahmar Qaraca oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonu nun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Şahmar Qaraca oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Telman Mirzəcan oğlu

20 oktyabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Lerik rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Qaradağ
rayonun da yaşamışdır. Qaradağ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Telman Mirzəcan oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 14  yanvar 1993cü ildə
Qubadlı rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.      

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Telman Mirzəcan oğlu 14  yanvar 1993cü il

tarixində Qubadlı rayonu ərazisində Qızartı yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Kazımov Telman Mirzəcan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Rövşən Ağamir oğlu

18 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun Osa 
kücə kəndində yaşamışdır. Azərbaycan Respublikası MNnin Hərbi
Polis İdarəsinin əməkdaşı. Hərbçi.  Kazımov Rövşən Ağamir oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 25  yanvar 1994cü
ildə Ağdərə rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Rövşən Ağamir oğlu 25  yanvar 1994cü il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kazımov Rövşən Ağamir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kazımov Vidadi Telman oğlu

22 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayon mərkəzində
yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kazımov Vidadi Telman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 21  sentyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Vidadi Telman oğlu 21  sentyabr 1992ci il tarixində Laçın rayonu
ərazisində Sarıbaba yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kazımov Vidadi Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımov Vaqif Fərmail oğlu

26 sentyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Tovuz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Tovuz rayonunun Yoğunbu
laq kəndində yaşamışdır. Tovuz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kazımov Vaqif Fərmail oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı  21  iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.      

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımov Vaqif Fərmail oğlu 21  iyun 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Boyəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kazımov Vaqif Fərmail oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımova Gülüm Kərəm qızı

1 iyun 1950ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Çaytumas
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Kazımova Gülüm Kərəm qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımova Gülüm Kərəm qızı 30 avqust 1993cü il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Çaytumas kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kazımova Gülüm Kərəm qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kazımova Sona Əli qızı

1 iyun 1898ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Kazımova Sona Əli qızı Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr tərəfindən 30 avqust
1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımova Sona Əli qızı 30 avqust 1993cü il tarixində
erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Xanlıq kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun er
məni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kazımova Sona Əli qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kəlbəliyev Asif Mirzəbəy oğlu

14 mart 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Sayad
kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kəlbəliyev Asif Mirzəbəy oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçi 
rilən döyüş əməliyyatları zamanı 28  yanvar 1994cü ildə Ağdam
rayonu ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kəlbəliyev Asif Mirzəbəy oğlu 28  yanvar 1994cü il

tarixində Ağdam rayonunun Qaraqaşlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kəlbəliyev Asif Mirzəbəy oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kazımova (Mehdiyeva) Naibə Alzaman (Əlzaman) qızı

1 iyun 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Kəlbəcər rayonunun Başlıbel
kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Kazımova Naibə Alzaman qızı Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələr
tərəfindən 1 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal olunduğu zaman
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kazımova Naibə Alzaman qızı 1 aprel 1993cü il tari 

xində erməni silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonunu  işğal edən zaman Nadirxanlı kəndi
ərazisində  naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kazımova Naibə Alzaman qızının sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kəlbiyev Hətəm Əzizulla oğlu

11 yanvar 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Yardımlı rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Yardımlı rayonunun Köryədi
kəndində yaşamışdır. Yardımlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kəlbiyev Hətəm Əzizulla oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 1  fevral 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kəlbiyev Hətəm Əzizulla oğlu 1  fevral 1994cü il tarixində Ağdam rayonu 
nun Novruzlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kəlbiyev Hətəm Əzizulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kəlbəliyev Mübariz Adıgözəl oğlu

26 noyabr 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Alek
seyevka kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kəlbəliyev Mübariz Adıgözəl oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 1  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kəlbəliyev Mübariz Adıgözəl oğlu 1  fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kəlbəliyev Mübariz Adıgözəl oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Bəhlul Şahbaba oğlu

28 fevral 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Əh
mədoba kəndində yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Bəhlul Şahbaba oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 13  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Bəhlul Şahbaba oğlu 13  fevral 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kərimov Bəhlul Şahbaba oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Cabir Cəmil oğlu

22 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Qacar kəndində
yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Cabir Cəmil oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2  aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Cabir Cəmil oğlu 2  aprel 1993cü il tarixində

Füzuli rayonunun Qacar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Kərimov Cabir Cəmil oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Cavanşir Nurəddin oğlu

23 mart 1975ci ildə Ermənistan Respublikası Masis (Zəngibasar)
rayonunun Kalinin kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir şəhərində məskunlaşmışdır.
Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Cavanşir Nurəddin oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı  23 iyul 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Kərimov
Cavanşir Nurəddin oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndi
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Cavanşir Nurəddin oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Bəxtiyar Əbubəkir oğlu

25 avqust 1966cı ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayon mərkəzində yaşamışdır.
Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov
Bəxtiyar Əbubəkir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
21  sentyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Bəxtiyar Əbubəkir oğlu 21 sentyabr 1992ci il

tarixində Laçın rayonu ərazisində Sarıbaba yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Kərimov Bəxtiyar Əbubəkir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Elxan Sumbay oğlu

1 avqust 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayonunun Gəray kəndində
yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Elxan Sumbay oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26  yanvar 1992ci ildə Şuşa rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Elxan Sumbay oğlu 26  yanvar 1992ci il tarixində Şuşa rayonunun
Daşaltı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kərimov Elxan Sumbay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Elçin Nadir oğlu

20 noyabr 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun Qarabağlı
kəndində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Elçin Nadir oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 10  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.   

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Elçin Nadir oğlu 10  fevral 1994cü il tarixində
Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.   

Kərimov Elçin Nadir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Elsevər Qazəhməd oğlu

6 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayonunda

doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayon mərkəzində

yaşamışdır. Siyəzən RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.

Kərimov Elsevər Qazəhməd oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi

bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək

lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş

əməliyyatları zamanı 28  iyun 1992ci ildə Füzuli rayonu ərazisində

itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən

edilmişdir ki, Kərimov Elsevər Qazəhməd oğlu 28  iyun 1992ci il tari 

xində Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı

həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.    

Kərimov Elsevər Qazəhməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Ələmşad  Vətən oğlu

23 iyun 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli
kəndində yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Ələmşad Vətən oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi
separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları
zamanı 17  iyun 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Ələmşad Vətən oğlu 17  iyun 1993cü il tari 
xində Füzuli rayonunun Gövşatlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş
bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kərimov Ələmşad Vətən oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Firdovsi Azay oğlu

16 mart 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdam rayonunun Quzanlı
kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuş
dur. Hərbçi. Kərimov Firdovsi Azay oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 17  fevral 1992ci ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Firdovsi Azay oğlu 17  fevral 1992ci il tari 

xində Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürülmüşdür. 

Kərimov Firdovsi Azay oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Etibar İman oğlu

31 iyul 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Təzə Alvadı
kəndində yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Etibar İman oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 12  fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Etibar İman oğlu 12  fevral 1994cü il tarixində Kəlbəcər rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kərimov Etibar İman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Xaləddin Telman oğlu

1 iyun 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdaş rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağdaş rayonunun Ağcayazı
kəndində yaşamışdır. Ağdaş RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Xaləddin Telman oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 27  oktyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Xaləddin Telman oğlu 27  oktyabr 1992ci il tarixində Ağdam rayonu
ərazisində Fərrux yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Xaləddin Telman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Heydər Bəybala oğlu 

13 oktyabr 1973cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sumqayıt şəhərində
yaşamışdır. Sumqayıt ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Heydər Bəybala oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 19  iyul 1992ci ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Heydər Bəybala oğlu 19  iyul 1992ci il tari 

xində Ağdərə rayonunun Aterk (indi Həsənriz) kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür. 

Kərimov Heydər Bəybala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Xalıq Malik oğlu

10 fevral 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Rəsullu kəndində
yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Xalıq Malik oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 8  mart 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Xalıq Malik oğlu 8  mart 1994cü il tarixində

Füzuli rayonunun Seyidəhmədli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Xalıq Malik oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov İntiqam İrşad oğlu

19 fevral 1965ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov İntiqam İrşad oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15  noyabr 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov İntiqam İrşad oğlu 15  noyabr 1992ci il tari 

xində Ağdam rayonu nun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.  

Kərimov İntiqam İrşad oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov İntiqam Şahmalı oğlu

13 yanvar 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Xankəndi
şəhərində doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xankəndi şəhərində
yaşamışdır. Mülki şəxs. Kərimov İntiqam Şahmalı oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral
1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi
zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov İntiqam Şahmalı oğlu 26 fevral 1992ci il tari 
xində erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə

qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. Onun erməni
terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Kərimov İntiqam Şahmalı oğlunun  sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Xəqani Canəli oğlu

8 mart 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Nizamikənd kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Xəqani Canəli oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 6  iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.      

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Xəqani Canəli oğlu 6  iyun 1993cü il tarixində
Ağdam rayonunun Şelli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə

qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy yatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində
qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri
tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kərimov Xəqani Canəli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Mehman Xanış oğlu

14 noyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Biləsuvar
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Biləsuvar rayonunun
Əsgərabad kəndində yaşamışdır. Biləsuvar RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Mehman Xanış oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 18  aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür. 

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Mehman Xanış oğlu 18  aprel 1994cü il tari 

xində Ağdam rayonu nun Güllücə kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü
ehtimal olunur.  

Kərimov Mehman Xanış oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Qadil Qulu oğlu

3 aprel 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayonunun Alpout
kəndində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Qadil Qulu oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Qadil Qulu oğlu 26 yanvar 1994cü il tarixində Xocavənd rayonu 
nun Kuropatkino kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Kərimov Qadil Qulu oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Məzahir Xalıq oğlu

16 iyul 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayonunun Çarxı kəndində
yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Məzahir Xalıq oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 18 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Məzahir Xalıq oğlu 18 fevral 1994cü il

tarixində Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Məzahir Xalıq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Mübariz İsa oğlu

10 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunun
Hacıbədəlli kəndində yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Mübariz İsa oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Mübariz İsa oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayonu nun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə
itkin düşmüşdür. 

Kərimov Mübariz İsa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Müşviq Tufan oğlu

15 may 1968ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayonunun Yanşaq
kəndində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşul
muşdur. Hərbçi. Kərimov Müşviq Tufan oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 1 iyun 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Müşviq Tufan oğlu 1 iyun 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Maqsudlu kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Müşviq Tufan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Mirnağı Səttar oğlu

13 sentyabr 1960cı ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Kətəlparaq
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Mirnağı Səttar oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Mirnağı Səttar oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonu nun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində er
məni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Mirnağı Səttar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Nazim Nəzir oğlu

1 may 1963cü ildə Azərbaycan Respublikasının Zaqatala rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Nazim Nəzir oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Nazim Nəzir oğlu 4 yanvar 1994cü il tarixində

Xocavənd rayonu nun Qarakənd kəndi ərazisində Çeyil yüksəkliyi istiqamətində erməni
silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Kərimov Nazim Nəzir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Natiq Zeynal oğlu

3 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qax rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qax rayonunun Oncallı kəndində
yaşamışdır. Qax RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Natiq Zeynal oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 2 aprel 1993cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Natiq Zeynal oğlu 2 aprel 1993cü il tarixində Füzuli rayonunun
Qacar kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri lən hərbi əməliyyatlar
zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Kərimov Natiq Zeynal oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Niyazi Savalan oğlu

24 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Ağcabədi
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ağcabədi rayonunda
yaşamışdır. Ağcabədi RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Niyazi Savalan oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 4 yanvar 1994cü ildə Xocavənd rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Niyazi Savalan oğlu 4 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Niyazi Savalan oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Nurlan Məhiş oğlu

1 noyabr 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunda yaşamışdır.
Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov
Nurlan Məhiş oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
23 yanvar 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Nurlan Məhiş oğlu 23 yanvar 1994cü il tari 

xində Kəlbəcər rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Kərimov Nurlan Məhiş oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Polad Abdulla oğlu

5 aprel 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Siyəzən rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Siyəzən rayonunun Gilgilçay
qəsəbəsində yaşamışdır. Könüllü olaraq özünümüdafiə dəstəsinə qoşul
muşdur. Hərbçi. Kərimov Polad Abdulla oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 9 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Polad Abdulla oğlu 9 oktyabr 1992ci il tari 

xində Laçın rayonunun Səfiyan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Polad Abdulla oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Nizam Tanrıverdi oğlu

5 may 1959cu ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qubadlı rayonunun Həkəri
kəndində yaşamışdır. Qubadlı RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Nizam Tanrıverdi oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 11 sentyabr 1992ci ildə Laçın rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Nizam Tanrıverdi oğlu 11 sentyabr 1992ci il
tarixində Laçın rayonu nun Suarası kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kərimov Nizam Tanrıverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Ramiz Qüdrət oğlu

24 may 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Lənkəran
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Lənkəran rayonunun
Nərimanabad qəsəbəsində yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu
sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi. Kərimov Ramiz Qüdrət oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 26 noyabr 1993cü ildə
Füzuli rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Ramiz Qüdrət oğlu 26 noyabr 1993cü il tarixində Füzuli rayonu 
nun Horadiz qəsəbəsi (indi şəhər) ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Ramiz Qüdrət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Rafiq Xalid oğlu

17 mart 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Bılıx kəndində
yaşamışdır. Könüllü olaraq Milli Ordu sıralarına qoşulmuşdur. Hərbçi.
Kərimov Rafiq Xalid oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
12 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Rafiq Xalid oğlu 12 iyun 1992ci il tarixində

Ağdam rayonunun Şelli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçiri 
lən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Rafiq Xalid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Rasim Qəzənfər oğlu

5 may 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nərimanov rayonun 
da yaşamışdır. Nərimanov RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Rasim Qəzənfər oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 30 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Rasim Qəzənfər oğlu 30 yanvar 1994cü il tari 

xində Ağdərə rayonu ərazisində Vışka Karyer adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Rasim Qəzənfər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Rəşid Rəhim oğlu

1 iyun 1922ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xocalı rayonunda
doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Xocalı rayon mərkəzində yaşamışdır.
Mülki şəxs. Kərimov Rəşid Rəhim oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə
Xocalıya hücumu və şəhərdə törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin
düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Rəşid Rəhim oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində
erməni silahlı birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı

törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı Kətik meşəsi ərazisində naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.
Onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur.  

Kərimov Rəşid Rəhim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Rövşən Yaqub oğlu

20 iyun 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Laçın rayon mərkəzində yaşamışdır.
Laçın RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov
Rövşən Yaqub oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
9 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Rövşən Yaqub oğlu 9 fevral 1994cü il tarixində
Kəlbəcər rayonunun Qanlıkənd kəndi ərazisində erməni silahlı bir

ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kərimov Rövşən Yaqub oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Rəhman Fərman oğlu

18 iyun 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Rəhman Fərman oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 30 mart 1993cü ildə Ağdərə rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Rəhman Fərman oğlu 30 mart 1993cü il tarixində Ağdərə rayonu
ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Rəhman Fərman oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Səfər Məhəmməd oğlu

8 dekabr 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun İtitala
kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Səfər Məhəmməd oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 22 yanvar 1994cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Səfər Məhəmməd oğlu 22 yanvar 1994cü il

tarixində Ağdərə rayonu ərazisində Qlobus yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həya ta keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş böl
gəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur
dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur.

Kərimov Səfər Məhəmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Samir Nadir oğlu

12 dekabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Sabirabad rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Sabirabad rayonunun
Yenikənd kəndində yaşamışdır. Sabirabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Samir Nadir oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Tərtər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Samir Nadir oğlu 26 aprel 1994cü il tarixində

Tərtər rayonunun Seysulan kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Samir Nadir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Səhman Şahbaz oğlu

20 aprel 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ucar rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Ucar rayonunun Kirovkənd (indi
Ənvər Məmmədxanlı) kəndində yaşamışdır. Ucar RHK tərəfindən
hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Səhman Şahbaz oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan
Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə
qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 31  yanvar 1994cü
ildə Xocavənd rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Səhman Şahbaz oğlu 31 yanvar 1994cü il tari 

xində Xocavənd rayonu ərazisində Şişqaya yüksəkliyi istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Kərimov Səhman Şahbaz oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Şahin Heydər oğlu

14 fevral 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir
şəhərində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Mingəçevir şəhərində
yaşamışdır. Mingəçevir ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Şahin Heydər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 5 aprel 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Şahin Heydər oğlu 5 aprel 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Kərimov Şahin Heydər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Şahin Məmməd oğlu

12 fevral 1955ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bərdə rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bərdə rayonunun Dəymədağlı
kəndində yaşamışdır. Bərdə RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Şahin Məmməd oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 16 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Şahin Məmməd oğlu 16 fevral 1994cü il

tari xində Kəlbəcər rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.  

Kərimov Şahin Məmməd oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Soltan Samran oğlu

12 oktyabr 1969cu ildə Ermənistan Respublikası Əzizbəyov
rayonu nun Sarvan kəndində doğulmuşdur. Erməni millətçiləri
tərəfindən doğma torpaqlarından deportasiya olunduqdan sonra Azər
baycan Respublikasının  Xocalı rayon mərkəzində məskunlaşmışdır.
Azərbaycan Respublikası DİNnin  əməkdaşı. Hərbçi. Kərimov Soltan
Samran oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz
edən Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrin 26 fevral 1992ci ildə Xocalıya hücumu və şəhərdə
törədilən soyqırımı faciəsi zamanı itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Soltan Samran oğlu 26 fevral 1992ci il tarixində erməni silahlı
birləşmələrinin  Xocalıya hücumu və dinc əhaliyə qarşı törədilən soyqırımı faciəsi  zamanı
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Soltan Samran oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Tərlan Tofiq oğlu

19 iyul 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Nizami rayonunda
yaşamışdır. Nizami RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Tərlan Tofiq oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 16 oktyabr 1992ci ildə Laçın rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Tərlan Tofiq oğlu 16 oktyabr 1992ci il tari 

xində Laçın rayonu ərazisində Qızqəbri adlanan yerdə erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürül müşdür.   

Kərimov Tərlan Tofiq oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Telman Ağabəy oğlu

20 may 1974cü ildə Azərbaycan Respublikasının Xaçmaz rayonun 
da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Xaçmaz rayon mərkəzində
yaşamışdır. Xaçmaz RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Telman Ağabəy oğlu Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların
dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Telman Ağabəy oğlu 30 avqust 1993cü il

tarixində Qubadlı rayonunun Balasoltanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə
qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.   

Kərimov Telman Ağabəy oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Ülfət Ələkbər oğlu

23 fevral 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Kəlbəcər rayon mərkəzində
yaşamışdır. Kəlbəcər RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Ülfət Ələkbər oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Ülfət Ələkbər oğlu 27 mart 1993cü il tarixində

Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq naməlum
şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir
götürüldüyü ehtimal olunur.      

Kərimov Ülfət Ələkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Vilayət Şirbala oğlu

9 oktyabr 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Əzizbəyov (indi
Xəzər) rayonunda yaşamışdır. Xəzər RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Vilayət Şirbala oğlu Azərbaycan Res 
publikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və
onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı  16 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Vilayət Şirbala oğlu 16 fevral 1994cü il tari 
xində Kəlbəcər rayonu  ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni

silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə
döyüş bölgəsində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçu
quldur dəstələri tərəfindən əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Kərimov Vilayət Şirbala oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Yaşar Ələkbər oğlu

12 aprel 1967ci ildə Azərbaycan Respublikasının Neftçala
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Neftçala rayonunun
Aşağı Qaramanlı kəndində yaşamışdır. Neftçala RHK tərəfindən hərbi
xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Yaşar Ələkbər oğlu Azərbay
can Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 23 iyul 1993cü ildə
Ağdam rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Yaşar Ələkbər oğlu 23 iyul 1993cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şelli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Yaşar Ələkbər oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Valeh Qulamhüseyn oğlu

1 iyun 1962ci ildə Azərbaycan Respublikasının Masallı rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Masallı rayonunun Şərəfə kəndində
yaşamışdır. Masallı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır.
Hərbçi. Kərimov Valeh Qulamhüseyn oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 15 iyun 1992ci ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Valeh Qulamhüseyn oğlu 15 iyun 1992ci il tarixində Ağdam
rayonu nun Sırxavənd kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür.

Kərimov Valeh Qulamhüseyn oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Kərimov Zamin Musa oğlu

23 mart 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının İmişli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər İmişli rayonunun Bəhramtəpə
qəsəbəsində yaşamışdır. İmişli RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Zamin Musa oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 26 dekabr 1993cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Zamin Musa oğlu 26 dekabr 1993cü il tarixində Ağdam rayonunun
Mərzili kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliy 
yatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür. 

Kərimov Zamin Musa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kərimov Yusif Muxtar oğlu 

9 aprel 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində (indi şəhər) yaşamışdır. Füzuli RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kərimov Yusif Muxtar oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 10 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Yusif Muxtar oğlu 10 yanvar 1994cü il tari 

xində Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi ərazisində erməni silahlı bir
ləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin
düşmüşdür.

Kərimov Yusif Muxtar oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 

Kərimov Zülfüqar Hümbət oğlu

10 iyul 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Şəki rayonunda
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Şəki rayonunun Şəki kəndində
yaşamışdır. Şəki RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kərimov Zülfüqar Hümbət oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 26 aprel 1994cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kərimov Zülfüqar Hümbət oğlu 26 aprel 1994cü il tari 

xində Ağdam rayonunun Nəmirli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kərimov Zülfüqar Hümbət oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Koxayev Süleyman Mahmud oğlu

1 avqust 1971ci ildə Azərbaycan Respublikasının Balakən rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Balakən rayonunun
Meşəşambul kəndində yaşamışdır. Balakən RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Koxayev Süleyman Mahmud oğlu Azər
baycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı
Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı
həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı 1 sentyabr 1992ci ildə
Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Koxayev Süleyman Mahmud oğlu 1 sentyabr 1992ci il

tarixində Kəlbəcər rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Koxayev Süleyman Mahmud oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Komissarov Leonid Vladimiroviç

14 iyun 1969cu ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Komissarov Leonid Vladimiroviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 1 avqust 1993cü ildə Ağdam rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Komissarov Leonid Vladimiroviç 1 avqust 1993cü il

tarixində Ağdam rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Komissarov Leonid Vladimiroviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kiborov Xalid Nüsrəddinoviç

13 may 1974cü ildə Özbəkistan Respublikası Səmərqənd şəhərinin
Payoriksk rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Azərbaycan
Respublikası Şamaxı rayonunun Mədrəsə qəsəbəsində yaşamışdır.
Şamaxı RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi. Kiborov
Xalid Nüsrəddinoviç Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü
uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı
hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş əməliyyatları zamanı
27 mart 1993cü ildə Kəlbəcər rayonu ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kiborov Xalid Nüsrəddinoviç 27 mart 1993cü il tari xində Kəlbəcər  rayonu
ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən əsir götürülmüşdür.

Kiborov Xalid Nüsrəddinoviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur. 
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Köçəriyev Cahid Zahid oğlu

3 yanvar 1991ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ağdərə rayo 
nunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Ağdərə rayonunun Baş
Güneypəyə kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Köçəriyev Cahid Zahid
oğlu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 12 mart 1992ci ildə Ağdərə rayonu işğal olunduğu
zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Köçəriyev Cahid Zahid oğlu 12 mart 1992ci il tarixində

erməni silahlı birləşmələri Ağdərə rayonunu  işğal edən zaman yaşadığı Baş Güneypəyə
kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuqul
dur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Köçəriyev Cahid Zahid oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kornilov Yuri Vladimiroviç

24 oktyabr 1958ci ildə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində
doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Bakı şəhərinin Xətai rayonunda
yaşamışdır. Xətai RHK tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Hərbçi.
Kornilov Yuri Vladimiroviç Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstək
lədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən döyüş
əməliyyatları zamanı 15 yanvar 1994cü ildə Füzuli rayonu ərazisində
itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kornilov Yuri Vladimiroviç 15 yanvar 1994cü il

tarixində Füzuli rayon mərkəzində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən
hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kornilov Yuri Vladimiroviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Kujeyev Oleq Nikolayeviç 

10 oktyabr 1972ci ildə Azərbaycan Respublikasının Göyçay
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Göyçay rayon
mərkəzində yaşamışdır. Göyçay RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Kujeyev Oleq Nikolayeviç Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 18 yanvar 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Kujeyev Oleq Nikolayeviç 18 yanvar 1993cü il tarixində

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçi 
rilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Kujeyev Oleq Nikolayeviçin sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Foto 
yoxdur
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Qafarov Əfqan Əli oğlu

13 fevral 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qəbələ rayo 
nunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Qəbələ rayonunun Mıxlıqo
vaq kəndində yaşamışdır. Qəbələ RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Qafarov Əfqan Əli oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 14 mart 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Qafarov Əfqan Əli oğlu 14 mart 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata
keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Qafarov Əfqan Əli oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Qafarov Hikmət Tanrıverdi oğlu

16 noyabr 1970ci ildə Azərbaycan Respublikasının Kürdəmir
rayonunda doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Əli Bayramlı (indi Şir
van) şəhərində yaşamışdır. Şirvan ŞHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Qafarov Hikmət Tanrıverdi oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 1 dekabr 1992ci ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Qafarov Hikmət Tanrıverdi oğlu 1 dekabr 1992ci il tari 

xində Ağdərə rayonu ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Qafarov Hikmət Tanrıverdi oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Qaçıyev Əfqan Abbəkir oğlu

14 mart 1971ci ildə Azərbaycan Respublikası Quba rayonunun
Xınalıq kəndində doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Quba rayon
mərkəzində yaşamışdır. Quba RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Qaçıyev Əfqan Abbəkir oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 26 iyun 1993cü ildə Ağdərə rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Qaçıyev Əfqan Abbəkir oğlu 26 iyun 1993cü il tarixində Ağdərə rayonunun
Çıldıran kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı həyata keçirilən hərbi
əməliyyatlar zamanı naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür. 

Qaçıyev Əfqan Abbəkir oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Qafarov Ramiz Nazim oğlu

18 avqust 1953cü ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Salyan rayonunun
Marışlı kəndində yaşamışdır. Salyan RHK tərəfindən hərbi xidmətə
çağırılmışdır. Hərbçi. Qafarov Ramiz Nazim oğlu Azərbaycan Respub
likasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri və on
ların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçirilən
döyüş əməliyyatları zamanı 8 yanvar 1994cü ildə Ağdam rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Qafarov Ramiz Nazim oğlu 8 yanvar 1994cü il tarixində

Ağdam rayonunun Salahlı Kəngərli kəndi ərazisində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Qafarov Ramiz Nazim oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Qafarov İxtiyar Maşallah oğlu

29 yanvar 1991ci ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı
rayonunda doğulmuşdur. İtkin düşənə qədər Qubadlı rayonunun Aşağı
Mollu kəndində yaşamışdır. Mülki şəxs. Qafarov İxtiyar Maşallah oğlu
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə təcavüz edən Er
mənistan Silahlı Qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi bir
ləşmələr tərəfindən 30 avqust 1993cü ildə Qubadlı rayonu işğal
olunduğu zaman itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Qafarov İxtiyar Maşallah oğlu 30 avqust 1993cü  il tari 
xində erməni silahlı birləşmələri Qubadlı rayonunu  işğal edən zaman

yaşadığı Aşağı Mollu kəndi ərazisində qalaraq naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun
erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən girov götürüldüyü ehtimal olunur. 

Qafarov İxtiyar Maşallah oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.

Qafarov Rəşid Əlisəfa oğlu

14 iyun 1975ci ildə Azərbaycan Respublikasının Cəlilabad
rayonun da doğulmuşdur. Hərbi xidmətə qədər Cəlilabad rayonunun
Bəcirəvan kəndində yaşamışdır. Cəlilabad RHK tərəfindən hərbi xid
mətə çağırılmışdır. Hərbçi. Qafarov Rəşid Əlisəfa oğlu Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Ermənistan Silahlı Qüvvələri
və onların dəstəklədiyi separatçı hərbi birləşmələrə qarşı həyata keçiri 
lən döyüş əməliyyatları zamanı 16 fevral 1994cü ildə Kəlbəcər rayonu
ərazisində itkin düşmüşdür.

Dövlət Komissiyasının apardığı araşdırma nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, Qafarov Rəşid Əlisəfa oğlu 16 fevral 1994cü il tarixində

Kəlbəcər  rayonu ərazisində Murovdağ istiqamətində erməni silahlı birləşmələrinə qarşı
həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı yaralı vəziyyətdə döyüş bölgəsində qalaraq
naməlum şəraitdə itkin düşmüşdür  və onun erməni terrorçuquldur dəstələri tərəfindən
əsir götürüldüyü ehtimal olunur. 

Qafarov Rəşid Əlisəfa oğlunun sonrakı taleyi barədə məlumat yoxdur.
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Rayon İşğal tarixi Ərazi (km2) Əhali (nəfər)

Xocalı 26.02.1992 970 11567

Şuşa 08.05.1992 289 24900

Laçın 18.05.1992 1875 60000

Xocavənd 02.10.1992 1458 9011

Kəlbəcər 02.04.1993 1936 55000

Ağdam 23.07.1993 1154 158000

Cəbrayıl 23.08.1993 1050 52049

Füzuli 23.08.1993 1112 95940

Qubadlı 31.08.1993 826 33800

Zəngilan 29.10.1993 707 35500

İşğal olunmuş ərazilərimiz
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District
Occupation

date

Territory

(km2)
Population

Khojaly 26.02.1992 970 11567

Shusha 08.05.1992 289 24900

Lachin 18.05.1992 1875 60000

Khojavand 02.10.1992 1458 9011

Kalbajar 02.04.1993 1936 55000

Aghdam 23.07.1993 1154 158000

Jabrail 23.08.1993 1050 52049

Fuzuli 23.08.1993 1112 95940

Gubadly 31.08.1993 826 33800

Zangilan 29.10.1993 707 35500

Our occupieted territories
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Amiraslanov Bakhtiar Jahid oglu

Amiraslanov Bakhtiar Jahid oglu was born on September 11, 1971,
in Ismailly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Ismailly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Ismailly district. He was a
serviceman. On the 29th of October, 1992 Amiraslanov Bakhtiar Jahid
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of
the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of October, 1992 Amiraslanov

Bakhtiar Jahid oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian
terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in
the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Amiraslanov Bakhtiar Jahid oglu’s future fate.

Amiraslanov Bakhtiar Suleyman oglu

Amiraslanov Bakhtiar Suleyman oglu was born on April 6, 1973,
in Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Dashbulag of Shamkir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shamkir district.
He was a serviceman. On the 5th of February, 1993 Amiraslanov
Bakhtiar Suleyman oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 5th of February, 1993 Amiraslanov Bakhtiar Suleyman oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Amiraslanov Bakhtiar Suleyman oglu’s future fate.

Aminov Rafig Jahid oglu

Aminov Rafig Jahid oglu was born on June 4, 1974, in Zagatala district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Suvagil of Za
gatala district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Zagatala district. He was a servi 
ceman. On the 12th of April, 1994 Aminov Rafig Jahid oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the mi litary ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of April, 1994 Aminov Rafig Jahid

oglu became a mis sing person under unknown circumstances, during the military opera
tions against Armenian armed formations in the area of the village of Yusifjanly of Aghdam
district. 

There is no information about Aminov Rafig Jahid oglu’s future fate.
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Amiraslanov Ramiz Khasmammad oglu 

Amiraslanov Ramiz Khasmammad oglu was born on November 29, 1959,
in the village of Kurd of Gabala district in Azerbaijan Republic. He lived
in Yasamal district of the city of Baku, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Yasamal
district. He was a serviceman. On the 1st of April, 1993 Amiraslanov
Ramiz Khasmammad oglu became a missing person in the area of
Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 1st of April, 1993 Amiraslanov Ramiz Khasmammad oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Amiraslanov Ramiz Khasmammad oglu’s future fate. 

Amiraslanov Gahraman Sahrab oglu

Amiraslanov Gahraman Sahrab oglu was born on September 26, 1973,
in Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Goranboy district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Goranboy district. He was a
serviceman. On the 10th of April, 1994 Amiraslanov Gahraman Sahrab
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of April, 1994 Amiraslanov Gahraman Sahrab oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Talysh of Aghdere district. 

There is no information about Amiraslanov Gahraman Sahrab oglu’s future fate. 

Amiraslanov Yadigar Veligulu oglu

Amiraslanov Yadigar Veligulu oglu was born on June 1, 1969, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Jafarli
of Imishli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Imishli district. He was a
serviceman. On the 6th of March, 1994 Amiraslanov Yadigar Veligulu
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 6th of March, 1994 Amiraslanov Yadigar

Veligulu oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of
Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Amiraslanov Yadigar Veligulu oglu’s future fate.
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Amirov Ehtiram Amirkhan oglu

Amirov Ehtiram Amirkhan oglu was born on August 31, 1959, in
Jalilabad district of Azerbaijan Republic. He lived in Goytepe settle
ment of Jalilabad district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Jalilabad
district. He was a serviceman. On the 15th of June, 1992 Amirov Ehti
ram Amirkhan oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1992 Amirov Ehtiram

Amirkhan oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Amirov Ehtiram Amirkhan oglu’s future fate.

Amirov Azim Mehdi oglu

Amirov Azim Mehdi oglu was born on June 1, 1916, in Lachin district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of İpek of Lachin district,
before his missing. He was a civilian. On the 18th of May, 1992 Amirov
Azim Mehdi oglu became a missing person, during the occupation of
Lachin district by Armenian Armed Forces and supporting them sepa
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Amirov Azim Mehdi
oglu remained in the area of the village of Tyghyk and was taken

hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Lachin district by Arme 
nian armed formations. 

There is no information about Amirov Azim Mehdi oglu’s future fate.

Amirhamzaev Amirkhan Adam oglu
Amirhamzaev Amirkhan Adam oglu was born on February 8, 1975,

in Shabran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Zeiva of Shabran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shabran district.
He was a serviceman. On the 14th of January, 1994 Amirhamzaev
Amirkhan Adam oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th  of January, 1994 Amirhamzaev

Amirkhan Adam oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian ter
rorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
area of the village of Alkhanly of Fuzuli district. 

There is no information about Amirhamzaev Amirkhan Adam oglu’s future fate.
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Amirov Tarlan Fazil oglu

Amirov Tarlan Fazil oglu was born on August 24, 1971, in Imishli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Telishli of
Imishli district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Imishli district. He was a serviceman.
On the 4th of January, 1994 Amirov Tarlan Fazil oglu became a missing
person in the area of Khojavand district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 4th of January, 1994 Amirov Tarlan Fazil oglu was taken prisoner by Armenian
terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
direction of the upland of Cheyil, in the area of the village of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Amirov Tarlan Fazil oglu’s future fate.

Amirov İntigam Sadi oglu

Amirov İntigam Sadi oglu was born on August 9, 1972, in the vil
lage of Ayrum of Tumanyan (Allahverdi) district in the Republic of Ar
menia. He based in Yeni Ganja settlement of the city of Ganja in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Ar
menian nationa lists. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Ganja’s Nizami district. He was a serviceman. On the
4th of July, 1993 Amirov İntigam Sadi oglu became a missing person in
the area of Aghdere district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 4th of July, 1993 Amirov İntigam Sadi oglu became a missing person under unknown
circumstances, during the military operations against Armenian armed formations in the
area of the village of Levonarkh (current Goyarkh) of Aghdere district. 

There is no information about Amirov İntigam Sadi oglu’s future fate.

Amirov Vagif Niftulla oglu

Amirov Vagif Niftulla oglu was born on November 8, 1966, in Jali 
labad district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Goytepe
of Jalilabad district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Jalilabad district. He
was a serviceman. On the 15th of June, 1992 Amirov Vagif Niftulla oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1992 Amirov Vagif Niftulla oglu remained on
the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, du 
ring the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Amirov Vagif Niftulla oglu’s future fate.
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Amirov Vasif Sarkhan oglu

Amirov Vasif Sarkhan oglu was born on January 1, 1975, in Gobus
tan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Jamjamli
of Gobustan district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gobustan district. He
was a serviceman. On the 24th of April, 1994 Amirov Vasif Sarkhan
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Amirov Vasif Sarkhan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Amirov Vasif Sarkhan oglu’s future fate.

Amirov Zakir Kamran oglu 

Amirov Zakir Kamran oglu was born on June 1, 1956, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bululduz of
Lachin district, before his missing. He was a civilian. On the 18th

of May, 1992 Amirov Zakir Kamran oglu became a missing person,
during the occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992  Amirov Zakir Kamran

oglu remained in the area of the village of Gulabird, so became a mis sing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Amirov Zakir Kamran oglu’s future fate.

Amirov Vagif Yagub oglu

Amirov Vagif Yagub oglu was born on November 6, 1974, in Aghjabadi
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Saryjaly of
Aghjabadi district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghjabadi district. He was
a serviceman. On the 24th of April, 1995 Amirov Vagif Yagub oglu be
came a missing person in the area of Terter district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1995 Amirov Vagif Yagub oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Jamilli of Terter district. 

There is no information about Amirov Vagif Yagub oglu’s future fate.
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Amirova Zarnigar Veli gizi

Amirova Zarnigar Veli gizi was born on January 1, 1910, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Dalgilinjly
of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 1st

of April, 1993 Amirova Zarnigar Veli gizi became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Amirova Zarnigar Veli

gizi remained in the village of Dalgilinjly, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the
occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Amirova Zarnigar Veli gizi’s future fate.

Amirova (Goyushova) Novrasta Aziz gizi

Amirova Novrasta Aziz gizi was born on June 1, 1916, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Guzeychirkin
of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 1st

of April, 1993 Amirova Novrasta Aziz gizi became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Amirova Novrasta Aziz

gizi remained in the area of the village of Gunashli, so became a mis sing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Amirova Novrasta Aziz gizi’s future fate.

Amirsayadov Valeh Amir oglu

Amirsayadov Valeh Amir oglu was born on March 4, 1960, in the vil
lage of Garadaghly of Gafan district in the Republic of Armenia. He based
in Narimanov district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after
deportation from the native lands by Armenian nationalists. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Narimanov
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Amirsayadov
Valeh Amir oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Amirsayadov Valeh Amir oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the vil
lage of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Amirsayadov Valeh Amir oglu’s future fate.

No 
photo
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Amrahov Hikmat Sabig oglu

Amrahov Hikmat Sabig oglu was born on October 20, 1974, in the
village of Gulazy of Guba district in Azerbaijan Republic. He lived in
Sabunchu district of the city of Baku, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabunchu
district. He was a serviceman. On the 30th of January, 1994 Amrahov
Hikmat Sabig oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of January, 1994 Amrahov Hikmat Sabig oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area named Vyshka Karyer of Aghdere district. 

There is no information about Amrahov Hikmat Sabig oglu’s future fate.

Amrahova Mahnisa Shikhali gizi 

Amrahova Mahnisa Shikhali gizi was born on May 1, 1939, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Havuslu of Jabrail district, before her missing. She was a civilian. On
the 23rd of August, 1993 Amrahova Mahnisa Shikhali gizi became a
missing person, during the occupation of Jabrail district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Amrahova Mahnisa

Shikhali gizi remained in the area of the village of Havuslu, where she lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by Armenian armed for
mations. 

There is no information about Amrahova Mahnisa Shikhali gizi’s future fate.

Amrahov Jamil Shamil oglu

Amrahov Jamil Shamil oglu was born on June 1, 1916, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Baghbanlar
of Aghdam district, before his missing. He was a civilian. On the 4th of
June, 1993 Amrahov Jamil Shamil oglu became a missing person, during
the occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of June, 1993 Amrahov Jamil Shamil

oglu remained in the area of the village of Baghbanlar, where he lived, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Amrahov Jamil Shamil oglu’s future fate.
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Amrullaev Rza Gazanfar oglu

Amrullaev Rza Gazanfar oglu was born on March 4, 1961, in
Shabran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Lejedi of Shabran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shabran district.
He was a serviceman. On the 18th of February, 1994 Amrullaev Rza
Gazanfar oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of February, 1994 Amrullaev Rza Gazanfar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Amrullaev Rza Gazanfar oglu’s future fate.

Amraliev Elkhan Tarlan oglu

Amraliev Elkhan Tarlan oglu was born on May 25, 1973, in Zardab
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khanmam
madli of Zardab district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Zardab district. He was
a serviceman. On the 12th of February, 1993 Amraliev Elkhan Tarlan
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1993 Amraliev Elkhan Tarlan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Amraliev Elkhan Tarlan oglu’s future fate.

Amrullaev Zahid Nasibulla oglu

Amrullaev Zahid Nasibulla oglu was born on July 11, 1973, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in Gonagkand settlement of
Guba district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Guba district. He was a serviceman.
On the 2nd of April, 1993 Amrullaev Zahid Nasibulla oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Amrullaev Zahid Nasibulla oglu became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Zulfugarly of Kalbajar district. 

There is no information about Amrullaev Zahid Nasibulla oglu’s future fate.
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Arzumanov Elshan Isamaddin oglu 

Arzumanov Elshan Isamaddin oglu was born on March 23, 1974,
in Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Guba
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Guba district. He was a serviceman. On
the 5th of April, 1993 Arzumanov Elshan Isamaddin oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military opera tions of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of April, 1993 Arzumanov Elshan Isamaddin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Arzumanov Elshan Isamaddin oglu’s future fate.

Asadov Adil Guloghlan oglu

Asadov Adil Guloghlan oglu was born on August 24, 1971, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Narajan of Khachmaz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz dis
trict. He was a serviceman. On the 12th of April, 1994 Asadov Adil
Guloghlan oglu became a missing person in the area of Aghjabadi dis
trict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of April, 1994 Asadov Adil Guloghlan oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Giyammaddinli of Aghjabadi district. 

There is no information about Asadov Adil Guloghlan oglu’s future fate.

Arabov Telman Zakir oglu 

Arabov Telman Zakir oglu was born on December 22, 1970, in
Gakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Gakh
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Gakh district. He was a serviceman.
On the 8th of May, 1992 Arabov Telman Zakir oglu became a missing
person in the area of the city of Shusha, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Arabov Telman Zakir oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of Shusha. 

There is no information about Arabov Telman Zakir oglu’s future fate.
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Asadov Elshan Abulfat oglu 

Asadov Elshan Abulfat oglu was born on August 26, 1966, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Turshsu of
Shusha district, before the military service. He was an employee of the
Police Department of Shusha district. He was a serviceman. On the 8th

of May, 1992 Asadov Elshan Abulfat oglu became a missing person in
the area of Shusha district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Asadov Elshan Abulfat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the mountain of Kichik Kirs, in the area of
Shusha district. 

There is no information about Asadov Elshan Abulfat oglu’s future fate.

Asadov Ayaz Abdul oglu

Asadov Ayaz Abdul oglu was born on August 28, 1973, in Astara
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shiyakaran
of Astara district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Astara district. He was a
serviceman. On the 7th of February, 1993 Asadov Ayaz Abdul oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of February, 1993 Asadov Ayaz Abdul

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Pogosagomer (current Devedashy) of Aghdere district. 

There is no information about Asadov Ayaz Abdul oglu’s future fate.

Asadov Aziz Mahammad oglu 

Asadov Aziz Mahammad oglu was born on March 18, 1965, in
Zangilan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Agh
biz of Zangilan district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Zangilan district. He
was a serviceman. On the 25th of August, 1993 Asadov Aziz Maham
mad oglu became a missing person in the area of Jabrail district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of August, 1993 Asadov Aziz Mahammad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Havuslu of Jabrail district. 

There is no information about Asadov Aziz Mahammad oglu’s future fate.
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Asadov Khamammad Madat oglu 

Asadov Khamammad Madat oglu was born on June 1, 1940, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Keshdak of Kalbajar district, before his missing.  He was a civilian.
On the 16th of February, 1993 Asadov Khamammad Madat oglu be
came a missing person, during the occupation of Aghdere district by
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of February, 1993 Asadov Khamammad

Madat oglu remained in the area of the village of Vaguas (current Gozlu), so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Aghdere district by Armenian armed formations. 

There is no information about Asadov Khamammad Madat oglu’s future fate.

Asadov Ilham Ganbar oglu 

Asadov Ilham Ganbar oglu was born on February 26, 1976, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Javad
khanly of Imishli district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Imishli district.
He was a serviceman. On the 26th of April, 1994 Asadov Ilham Ganbar
oglu became a missing person in the area of Terter district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Asadov Ilham Ganbar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Asadov Ilham Ganbar oglu’s future fate.

Asadov Gulmammad Vilayat oglu 

Asadov Gulmammad Vilayat oglu was born on April 1, 1970, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman.
On the 13th of February, 1994 Asadov Gulmammad Vilayat oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1994 Asadov Gulmammad Vilayat oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Asadov Gulmammad Vilayat oglu’s future fate.
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Asadov Majnun Hidayat oglu 

Asadov Majnun Hidayat oglu was born on January 3, 1953, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of  Turshsu of
Shusha district, before the military service. He was an employee of the
Police Department of Shusha district. He was a serviceman. On the 8th

of May, 1992 Asadov Majnun Hidayat oglu became a missing person
in the area of Shusha district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 8th of May, 1992 Asadov Majnun Hidayat oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the mountain of Kichik Kirs, in the area of Shusha district. 

There is no information about Asadov Majnun Hidayat oglu’s future fate.

Asadov Ilgar Jamaladdin oglu 

Asadov Ilgar Jamaladdin oglu was born on May 11, 1975, in Salyan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Salyan district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Salyan district. He was a serviceman. On the
28th of March, 1994 Asadov Ilgar Jamaladdin oglu became a missing
person in the area of Terter district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1994 Asadov Ilgar Jamaladdin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Terter district. 

There is no information about Asadov Ilgar Jamaladdin oglu’s future fate.

Asadov Mubariz Aliyar oglu 

Asadov Mubariz Aliyar oglu was born on July 3, 1969, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On the
17th of August, 1992 Asadov Mubariz Aliyar oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of August, 1992 Asadov Mubariz Aliyar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Yukhary Veysally of Fuzuli district. 

There is no information about Asadov Mubariz Aliyar oglu’s future fate.
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Asadov Nadir Imran oglu 

Asadov Nadir Imran oglu was born on February 2, 1972, in Gubadly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khelej of
Gubadly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gubadly district. He was a
serviceman. On the 9th of October, 1992 Asadov Nadir Imran oglu be
came a missing person in the area of Lachin district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of October, 1992 Asadov Nadir Imran oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Safiyan of Lachin district. 

There is no information about Asadov Nadir Imran oglu’s future fate.

Asadov Nazim Shamil oglu 

Asadov Nazim Shamil oglu was born on June 26, 1968, in Yevlakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Havarly of
Yevlakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 12th of January, 1994 Asadov Nazim Shamil oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of January, 1994 Asadov Nazim Shamil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli
district. 

There is no information about Asadov Nazim Shamil oglu’s future fate.

Asadov Musalib Yahya oglu 

Asadov Musalib Yahya oglu was born on June 17, 1975, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garagashly of Sabirabad district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 11th of April, 1994 Asadov
Musalib Yahya oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of April, 1994 Asadov Musalib Yahya oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Madagiz of Aghdere district. 

There is no information about Asadov Musalib Yahya oglu’s future fate.
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Asadov Sadig Tapdig oglu 

Asadov Sadig Tapdig oglu was born on May 21, 1975, in Goranboy
district Azerbaijan Republic. He lived in the village of Tap
Garagoyunlu of Goranboy district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Goranboy
district. He was a serviceman. On the 10th of April, 1994, Asadov Sadig
Tapdig oglu became a missing person in the area of Goranboy district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 10th of April, 1994 Asadov Sadig Tapdig oglu became a missing person under
unknown circumstances in the area named Kechaltepe of the village of Gulustan in Goranboy
district, during the military operations against Armenian armed formations. 

There is no information about Asadov Sadig Tapdig oglu’s future fate.

Asadov Rafig Shivakhan oglu 

Asadov Rafig Shivakhan oglu was born on February 13, 1970, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 4th of February,
1994 Asadov Rafig Shivakhan oglu became a missing person in the area
of Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of February, 1994 Asadov Rafig

Shiva khan oglu became a missing person under unknown circumstances in the direction
of Murovdagh, in the area of Kalbajar district, during the military operations against Ar
menian armed formations. 

There is no information about Asadov Rafig Shivakhan oglu’s future fate.

Asadov Samir Agil oglu 

Asadov Samir Agil oglu was born on June 2, 1974, in Jalilabad dis
trict of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aligasymly of
Jalilabad district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Jalilabad district. He was a
serviceman. On the 9th of April, 1993, Asadov Samir Agil oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of April, 1993 Asadov Samir Agil

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military opera tions against Armenian armed formations in the area of the village of
Ashaghy Veysally of Fuzuli district. 

There is no information about Asadov Samir Agil oglu’s future fate.
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Asadov Siraj Hasan oglu 

Asadov Siraj Hasan oglu was born on October 28, 1973, in Sharur
district of the Autonomous Republic of Nakhchivan in Azerbaijan Re
public. He lived in Narimanov district of the city of Baku, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Narimanov district. He was a serviceman. On the 28th of
March, 1993 Asadov Siraj Hasan oglu became a missing person in the area
of Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1993 Asadov Siraj Hasan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Baghlypaya of Kalbajar district. 

There is no information about Asadov Siraj Hasan oglu’s future fate.

Asadov Tahir Hidayat oglu 

Asadov Tahir Hidayat oglu was born on January 12, 1957, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Turshsu of
Shusha district, before the military service. He was an employee of the
Police Department of Shusha district. He was a serviceman. On the 8th

of May, 1992 Asadov Tahir Hidayat oglu became a missing person in
the area of Shusha district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Asadov Tahir Hidayat oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armeni 
an armed formations in the direction of the mountain of Kichik Kirs, in the area of Shusha
district. 

There is no information about Asadov Tahir Hidayat oglu’s future fate.

Asadov Sardar Atakhan oglu 

Asadov Sardar Atakhan oglu was born on October 20, 1975, in
Zardab district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alyjanly
of  Zardab district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Zardab district. He was a
serviceman. On the 26th of December, 1993, Asadov Sardar Atakhan
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of December, 1993 Asadov Sardar

Atakhan oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Marzili of Aghdam district. 

There is no information about Asadov Sardar Atakhan oglu’s future fate.
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Asadov Tofig Ahmad oglu

Asadov Tofig Ahmad oglu was born on June 20, 1957, in the city
of Jermuk (Gushchu) of the Republic of Armenia. He based in the city
of Shusha of Azerbaijan Republic, after deportation from the native
lands by Armenian nationalists. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Shusha. He was a serviceman. On the 4th

of January, 1994 Asadov Tofig Ahmad oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 4th of January, 1994 Asadov Tofig Ahmad oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Asadov Tofig Ahmad oglu’s future fate.

Asadov Tavakkul Yusif oglu 

Asadov Tavakkul Yusif oglu was born on September 10, 1951, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Chorman of Kalbajar district, before his missing. He was a civilian.
On the 2nd of April, 1993 Asadov Tavakkul Yusif oglu became a missing
person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Asadov Tavakkul Yusif

oglu remained in the area of the village of Gamyshly, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations

There is no information about Asadov Tavakkul Yusif oglu’s future fate.

Asadov Vugar Habil oglu

Asadov Vugar Habil oglu was born on June 29, 1974, in the city of
Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman. On
the 31st of August, 1993 Asadov Vugar Habil oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 31st of August, 1993 Asadov Vugar Habil

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Kurdmahmudlu of Fuzuli district. 

There is no information about Asadov Vugar Habil oglu’s future fate.
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Asadullaev Elnur Aidyn oglu

Asadullaev Elnur Aidyn oglu was born on August 10, 1975, in Masally
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Masally district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Masally district. He was a serviceman. On
the 24th of April, 1994 Asadullaev Elnur Aidyn oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Asadullaev Elnur

Aidyn oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Asadullaev Elnur Aidyn oglu’s future fate.

Asadullaev Khayyam Ali oglu

Asadullaev Khayyam Ali oglu was born on March 26, 1975, in
Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Yevlakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 13th of April, 1994 Asadullaev Khayyam Ali oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of April, 1994 Asadullaev Khayyam Ali oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area named Uzundere of Aghdam district. 

There is no information about Asadullaev Khayyam Ali oglu’s future fate.

Asadov Yalchin Asif oglu 

Asadov Yalchin Asif oglu was born on July 7, 1957, in Aghdam district
of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Khankandi, before his
missing. He joined Khojaly selfdefence group, as a volunteer. He was
a serviceman. On the 26th of February, 1992 Asadov Yalchin Asif oglu
became a missing person, during the attack on Khojaly by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Asadov Yalchin

Asif oglu remained in the area of the city of Khojaly, so became a missing person under
unknown circumstances, during the attack on city and the Khojaly genocide tragedy
against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Asadov Yalchin Asif oglu’s future fate.
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Asgarly Alim TalatMunshir oglu

Asgarly Alim TalatMunshir oglu was born on December 29, 1970,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 18th of February, 1993 Asgarly Alim TalatMunshir oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 18th of February, 1993 Asgarly Alim TalatMunshir oglu became a missing per
son under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Vaguas (current Gozlu) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarly Alim TalatMunshir oglu’s future fate.

Asgarkhanov Seymur Shahsuvar oglu

Asgarkhanov Seymur Shahsuvar oglu was born on December 27,
1972, in Fuzuli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Yukhary Yaghlavand of Fuzuli district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Fuzuli
district. He was a serviceman. On the 17th of June, 1993 Asgarkhanov
Seymur Shahsuvar oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of June, 1993 Asgarkhanov Seymur Shahsuvar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Asgarkhanov Seymur Shahsuvar oglu’s future fate.

Asgarov Abdurahman Maharram oglu

Asgarov Abdurahman Maharram oglu was born on October 4, 1952, in
the city of Osinki of the province of Kemerovo in the Russian Federa
tion. He lived in Aghjabadi district of Azerbaijan Republic, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Aghjabadi district. He was a serviceman. On the 2nd of
October, 1992 Asgarov Abdurahman Maharram oglu became a missing
person in the area of Khojavand district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 2nd of October, 1992 Asgarov Abdurahman Maharram oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Mughanly of Khojavand district. 

There is no information about Asgarov Abdurahman Maharram oglu’s future fate.
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Asgarov Arif Nasib oglu

Asgarov Arif Nasib oglu was born on May 28, 1959, in the village
of Mushavag of Dashkasan district in Azerbaijan Republic. He lived in
Yeni Ganja settlement of the city of Ganja, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Ganja’s Nizami district. He was a serviceman. On the 12th of January,
1994 Asgarov Arif Nasib oglu became a missing person in the area of
Aghdam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of January, 1994 Asgarov Arif Nasib oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Salahly of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Arif Nasib oglu’s future fate.

Asgarov Asif Maharram oglu

Asgarov Asif Maharram oglu was born on August 2, 1973, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 7th of February, 1993 Asgarov Asif Ma
harram oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of February, 1993 Asgarov Asif Maharram oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Asif Maharram oglu’s future fate.

Asgarov Arif Mahammad oglu

Asgarov Arif Mahammad oglu was born on July 20, 1973, in Ismailly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ivanovka of
Ismailly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Ismailly district. He was a
serviceman. On the 16th of June, 1993 Asgarov Arif Mahammad oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 16th of June, 1993 Asgarov Arif Mahammad oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Arif Mahammad oglu’s future fate.
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Asgarov Bakhtiar Aghabala oglu

Asgarov Bakhtiar Aghabala oglu was born on January 25, 1973, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Mirzagurbanly of Neftchala district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 19th of September, 1992 Asgarov
Bakhtiar Aghabala oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 19th of September, 1992 Asgarov Bakhtiar

Aghabala oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the direction
of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Bakhtiar Aghabala oglu’s future fate.

Asgarov Babash Naib oglu

Asgarov Babash Naib oglu was born on February 23, 1966, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garagashly of Neftchala district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 30th of October, 1994 Asgarov
Babash Naib oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of October, 1994 Asgarov Babash

Naib oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of
Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Asgarov Babash Naib oglu’s future fate.

Asgarov Bakhtiar Kamsamol oglu

Asgarov Bakhtiar Kamsamol oglu was born on August 31, 1975, in
Aghstafa district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Khatai of Aghstafa district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghstafa district.
He was a serviceman. On the 29th of January, 1994 Asgarov Bakhtiar
Kamsamol oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of January, 1994 Asgarov Bakhtiar Kamsamol oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the peak of Globus, in the area of
the village of Umudlu of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Bakhtiar Kamsamol oglu’s future fate.
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Asgarov Ehtiram Rasim oglu

Asgarov Ehtiram Rasim oglu was born on September 16, 1968, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman. On the
17th of August, 1993 Asgarov Ehtiram Rasim oglu became a missing
person in the area of Lachin district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of August, 1993 Asgarov Ehtiram Rasim oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Gulabird of Lachin district.

There is no information about Asgarov Ehtiram Rasim oglu’s future fate.

Asgarov Elman Adyshirin oglu

Asgarov Elman Adyshirin oglu was born on June 1, 1942, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alasgarli
of Fuzuli district, before his missing.  He was a civilian. On the 23rd

of August, 1993 Asgarov Elman Adyshirin oglu became a missing per
son, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Asgarov Elman

Adyshirin oglu remained in the area of the village of Alasgarli, where he lived, and was
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Asgarov Elman Adyshirin oglu’s future fate.

Asgarov Jumshud Jumshud oglu

Asgarov Jumshud Jumshud oglu was born on July 20, 1973, in
Davachi (current Shabran) district of Azerbaijan Republic. He lived in
the village of Piramsan of Shabran district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Shabran district. He was a serviceman. On the 19th of July, 1992 Asgarov
Jumshud Jumshud oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of July, 1992 Asgarov Jumshud Jumshud oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Umudlu of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Jumshud Jumshud oglu’s future fate.

No 
photo
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Asgarov Elshan Zakir oglu

Asgarov Elshan Zakir oglu was born on December 27, 1960, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman.
On the 24th of June, 1993 Asgarov Elshan Zakir oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 24th of June, 1993 Asgarov Elshan Zakir oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Vaguas (current Gozlu) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Elshan Zakir oglu’s future fate.

Asgarov Elshan Farman oglu

Asgarov Elshan Farman oglu was born on August 21, 1973, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mah
mudlu of Shamkir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shamkir district.
He was a serviceman. On the 19th of July, 1992 Asgarov Elshan Farman
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of July, 1992 Asgarov Elshan Farman oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Aterk (current Hasanriz) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Elshan Farman oglu’s future fate.

Asgarov Ahliman Vahid oglu

Asgarov Ahliman Vahid oglu was born on September 12, 1972, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sey
fali of Shamkir district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was
a serviceman. On the 29th of September, 1992 Asgarov Ahliman Vahid
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of September, 1992 Asgarov Ahliman Vahid oglu be
came a missing person under unknown circumstances in the area of the village of
Chyldyran of Aghdere district, during the military operations against Armenian armed for
mations. 

There is no information about Asgarov Ahliman Vahid oglu’s future fate.
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Asgarov Asad Afsaragha oglu

Asgarov Asad Afsaragha oglu was born on September 10, 1961, in
Salyan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Salyan
district, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Salyan district. He was a serviceman. On
the 13th of June, 1993 Asgarov Asad Afsaragha oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military ope rations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of June, 1993 Asgarov Asad Af

saragha oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Madagiz of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Asad Afsaragha oglu’s future fate.

Asgarov Asgar Mansur oglu

Asgarov Asgar Mansur oglu was born on March 2, 1971, in Khanlar
(current Goygol) district of Azerbaijan Republic. He lived in the village
of Nabiaghaly of Samukh district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Samukh
district. He was a serviceman. On the 25th of October, 1992 Asgarov
Asgar Mansur oglu became a missing person in the area of Lachin dis
trict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of October, 1992 Asgarov Asgar Mansur oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Finga of Lachin district. 

There is no information about Asgarov Asgar Mansur oglu’s future fate.

Asgarov Amir Allahgulu oglu

Asgarov Amir Allahgulu oglu was born on December 5, 1924, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aghbulag
of Lachin district, before the military service. He joined the ranks of
the National Army, as a volunteer (selfdefence group). He was a servi 
ceman. On the 19th of May, 1992 Asgarov Amir Allahgulu oglu became
a missing person in the area of Lachin district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of May, 1992 Asgarov Amir Allahgulu oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the center of Lachin district. 

There is no information about Asgarov Amir Allahgulu oglu’s future fate.
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Asgarov Faig Vagif oglu

Asgarov Faig Vagif oglu was born on July 3, 1973, in Yevlakh district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Goyunbinasi of
Yevlakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 9th of January, 1994 Asgarov Faig Vagif oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 9th of January, 1994 Asgarov Faig Vagif oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Asgarov Faig Vagif oglu’s future fate.

Asgarov Asgar Novruz oglu

Asgarov Asgar Novruz oglu was born on July 22, 1973, in the village
of Gilazi of Absheron district in Azerbaijan Republic. He lived in the
city of Sumgait, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sumgait. He was a service man.
On the 19th of July, 1992 Asgarov Asgar Novruz oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of July, 1992 Asgarov Asgar Novruz

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Aterk (current Hasanriz) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Asgar Novruz oglu’s future fate.

Asgarov Famil Habib oglu

Asgarov Famil Habib oglu was born on November 10, 1956, in Gadabay
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chobankand
of Gadabay district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gadabay district. He
was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Asgarov Famil Habib
oglu became a missing person in the area of Khojavand district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Asgarov Famil Habib oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village
of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Asgarov Famil Habib oglu’s future fate.
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Asgarov Fuad Akbar oglu

Asgarov Fuad Akbar oglu was born on October 10, 1974, in Bora
digah settlement of Masally district in Azerbaijan Republic. He lived
in Binagadi district of the city of Baku, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Bina
gadi district. He was a serviceman. On the 20th of March, 1993 Asgarov
Fuad Akbar oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of March, 1993 Asgarov Fuad Akbar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district.            

There is no information about Asgarov Fuad Akbar oglu’s future fate.

Asgarov Heydar Yagub oglu

Asgarov Heydar Yagub oglu was born on October 4, 1948, in the
village of Gakhmughal of Gakh district in Azerbaijan Republic. He
lived in Yasamal district of the city of Baku, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Yasamal district. He was a serviceman. On the 29th of March, 1994
Asgarov Heydar Yagub oglu became a missing person in the area of
Fuzuli district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of March, 1994 Asgarov Heydar Yagub oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Asgarov Heydar Yagub oglu’s future fate.

Asgarov Fariz Telman oglu
Asgarov Fariz Telman oglu was born on April 27, 1972, in

Shamakhy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Mirzayandigah of Shamakhy district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Shamakhy
district. He was a serviceman. On the 2nd of April, 1993 Asgarov Fariz
Telman oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Asgarov Fariz Telman

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, du 
ring the military operations against Armenian armed formations in the direction of
Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Asgarov Fariz Telman oglu’s future fate.
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Asgarov Ibish Eivaz oglu

Asgarov Ibish Eivaz oglu was born on June 1, 1926, in Lachin district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garygyshlag of
Lachin district, before his missing. He was a civilian. On the 18th of
May, 1992 Asgarov Ibish Eivaz oglu became a missing person, during
the occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Asgarov Ibish Eivaz

oglu became a missing person under unknown circumstances in the area of the village of
Soltanlar and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occu
pation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Asgarov Ibish Eivaz oglu’s future fate.

Asgarov Habib Izzet oglu

Asgarov Habib Izzet oglu was born on September 6, 1970, in Imishli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mazrali of
Imishli district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Imishli district. He was a servi 
ceman. On the 2nd of April, 1993 Asgarov Habib Izzet oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Asgarov Habib Izzet

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military opera tions against Armenian armed formations in the area of the village of
Gajar of Fuzuli district. 

There is no information about Asgarov Habib Izzet oglu’s future fate.

Asgarov Ilgar Gulagha oglu

Asgarov Ilgar Gulagha oglu was born on November 4, 1958, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 18th of April,
1994 Asgarov Ilgar Gulagha oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of April, 1994 Asgarov Ilgar Gulagha

oglu remained on the battlefield, being wounded, and was allegedly taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Ilgar Gulagha oglu’s future fate.
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Asgarov Kamil Aghakarim oglu

Asgarov Kamil Aghakarim oglu was born on May 7, 1967, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Khalfali of Sabirabad district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad dist 
rict. He was a serviceman. On the 12th of August, 1993 Asgarov Kamil
Aghakarim oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of August, 1993 Asgarov Kamil

Aghakarim oglu was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Yukhary
Yaghlavand of Fuzuli district. 

There is no information about Asgarov Kamil Aghakarim oglu’s future fate.

Asgarov Karim Knyaz oglu

Asgarov Karim Knyaz oglu was born on March 14, 1970, in Gazakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kosalar of
Gazakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gazakh district. He was a
serviceman. On the 27th of August, 1993 Asgarov Karim Knyaz oglu
became a missing person in the area of Gadabay district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of August, 1993 Asgarov Karim Knyaz oglu became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Motudere of Gadabay district. 

There is no information about Asgarov Karim Knyaz oglu’s future fate.

Asgarov Ilgar Yusif oglu

Asgarov Ilgar Yusif oglu was born on January 2, 1961, in Sheki dist 
rict of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Sheki district, be
fore the military service. He joined the ranks of the National Army, as
a volunteer. He was a serviceman. On the 8th of May, 1992 Asgarov
Ilgar Yusif oglu became a missing person in the area of the city of
Shusha, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Asgarov Ilgar Yusif oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of Shusha. 

There is no information about Asgarov Ilgar Yusif oglu’s future fate.
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Asgarov Mubariz Hilal oglu

Asgarov Mubariz Hilal oglu was born on July 26, 1972, in Salyan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Salyan district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Salyan district. He was a serviceman. On the
13th of June, 1993 Asgarov Mubariz Hilal oglu became a missing per
son in the area of Aghdere district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of June, 1993 Asgarov Mubariz Hilal oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Madagiz of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Mubariz Hilal oglu’s future fate.

Asgarov Mubariz Bahram oglu

Asgarov Mubariz Bahram oglu was born on May 20, 1968, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garabayli of Lachin district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lachin district.
He was a serviceman. On the 12th of April, 1993 Asgarov Mubariz
Bahram oglu became a missing person in the area of Gubadly district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of April, 1993 Asgarov Mubariz Bahram oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shamsyz of Gubadly district. 

There is no information about Asgarov Mubariz Bahram oglu’s future fate.

Asgarov Mursal Kheyrulla oglu

Asgarov Mursal Kheyrulla oglu was born on April 18, 1974, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ikindzhi Garaly of Neftchala district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Neftchala district. He was a serviceman. On the 20th of November, 1992
Asgarov Mursal Kheyrulla oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 20th of November, 1992 Asgarov Mursal Kheyrulla oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Mursal Kheyrulla oglu’s future fate.
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Asgarov Niyazi Isabala oglu

Asgarov Niyazi Isabala oglu was born on September 19, 1972, in the
Republic of Armenia. He based in the city of Khirdalan of Absheron
district in Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands
by Armenian nationalists. He was conscripted into the army by the
Mili tary Commissariat of Absheron district. He was a serviceman. On
the 19th of July, 1992 Asgarov Niyazi Isabala oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 19th of July, 1992 Asgarov Niyazi Isabala oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Aterk (current Hasanriz) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Niyazi Isabala oglu’s future fate.

Asgarov Nofal Jahangir oglu

Asgarov Nofal Jahangir oglu was born on September 10, 1965, in
the village of Borsunlu of Terter district in Azerbaijan Republic. He
lived in Nizami district of the city of Ganja, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Nizami district. He was a serviceman. On the 16th of June, 1992
Asgarov Nofal Jahangir oglu became a missing person in the area of
Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 16th of June, 1992 Asgarov Nofal Jahangir oglu remained on the battlefield,
being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of
Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Nofal Jahangir oglu’s future fate.

Asgarov Muzaffar Gazanfar oglu

Asgarov Muzaffar Gazanfar oglu was born on February 15, 1952, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Suley
manly of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the
16th of August, 1993 Asgarov Muzaffar Gazanfar oglu became a missing
person, during the occupation of Jabrail district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of August, 1993 Asgarov Muzaffar
Gazanfar oglu remained in the area of the village of Suleymanly, where

he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Asgarov Muzaffar Gazanfar oglu’s future fate.
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Asgarov Sahib Abbasali oglu 

Asgarov Sahib Abbasali oglu was born on December 20, 1960, in
the village of Ibrahimhajily of Tovuz district in Azerbaijan Republic.
He lived in Khatai district of the city of Baku, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Khatai district. He was a serviceman. On 1st of February, 1993 Asgarov
Sahib Abbasali oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of February, 1993 Asgarov Sahib Abbasali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Novruzlu of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Sahib Abbasali oglu’s future fate.

Asgarov Ramiz Jamil oglu 

Asgarov Ramiz Jamil oglu was born on March 18, 1959, in the city
of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of Ganja,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman. On 10th

of March, 1993 Asgarov Ramiz Jamil oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of March, 1993 Asgarov Ramiz Jamil oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district.

There is no information about Asgarov Ramiz Jamil oglu’s future fate.

Asgarov Seymur Rasim oglu

Asgarov Seymur Rasim oglu was born on August 31, 1974, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in Hasanabad set
tlement of Neftchala district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 9th of February, 1993 Asgarov
Seymur Rasim oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of February, 1993 Asgarov Seymur Rasim oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Seymur Rasim oglu’s future fate.
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Asgarov Sohrab Telman oglu

Asgarov Sohrab Telman oglu was born on March 25, 1972, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ar
dushlu of Lachin district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lachin district.
He was a serviceman. On the 11th of January, 1994 Asgarov Sohrab
Telman oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of January, 1994 Asgarov Sohrab

Telman oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Akop Kamari
(current Lulesaz) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Sohrab Telman oglu’s future fate.

Asgarov Shahin Musallim oglu

Asgarov Shahin Musallim oglu was born on January 1, 1973, in the
village of Yenikand of Gadabay district in Azerbaijan Republic. He
lived in Khatai district of the city of Baku, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Khatai
district. He was a serviceman. On the 11th of August, 1992 Asgarov
Shahin Musallim oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of August, 1992 Asgarov Shahin Musallim oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Uzundere of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Shahin Musallim oglu’s future fate.

Asgarov Sabuhi Arif oglu

Asgarov Sabuhi Arif oglu was born on April 2, 1974, in Gabala dist 
rict of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk Piralli of
Gabala district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a servi 
ceman. On the 24th of October, 1993 Asgarov Sabuhi Arif oglu became
a missing person in the area of Jabrail district, during the mili tary ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of October, 1993 Asgarov Sabuhi Arif oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mahmudlu of Jabrail district. 

There is no information about Asgarov Sabuhi Arif oglu’s future fate.
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Asgarov Vilayat Asgar oglu 

Asgarov Vilayat Asgar oglu was born on January 8, 1970, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman. On
23rd of July, 1993 Asgarov Vilayat Asgar oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 23rd of July, 1993 Asgarov Vilayat Asgar oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Novruzlu of Aghdam district. 

There is no information about Asgarov Vilayat Asgar oglu’s future fate.

Asgarov Tehran Bahadur oglu

Asgarov Tehran Bahadur oglu was born on September 1, 1958, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Gushchular of Goranboy district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Goranboy
district. He was a serviceman. On the 25th of June, 1992 Asgarov
Tehran Bahadur oglu became a missing person in the area of Khoja
vand district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of June, 1992 Asgarov Tehran Bahadur oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Gyrmyzy Bazaar settlement of Khojavand district. 

There is no information about Asgarov Tehran Bahadur oglu’s future fate.

Asgarov Vugar Siyasat oglu

Asgarov Vugar Siyasat oglu was born on May 9, 1970, in Neftchala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Goltug of
Neftchala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Neftchala district. He was a
serviceman. On the 16th of February, 1994 Asgarov Vugar Siyasat oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of February, 1994 Asgarov Vugar Siyasat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Asgarov Vugar Siyasat oglu’s future fate.
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Asgarov Zakir Nadir oglu 

Asgarov Zakir Nadir oglu was born on September 7, 1974, in the city
of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On 3rd of July, 1993
Asgarov Zakir Nadir oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of July, 1993 Asgarov Zakir Nadir

oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military opera
tions against Armenian armed formations in the area of the village of Madagiz of Aghdere
district. 

There is no information about Asgarov Zakir Nadir oglu’s future fate.

Asgarov Zavir Farman oglu

Asgarov Zavir Farman oglu was born on December 4, 1974, in Ga
bala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Soltan
nukha of Gabala district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Gabala
district. He was a serviceman. On the 27th of January, 1994 Asgarov
Zavir Farman oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of January, 1994 Asgarov Zavir Farman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Khojavand district. 

There is no information about Asgarov Zavir Farman oglu’s future fate.

Asgarov Yashar Rafi oglu

Asgarov Yashar Rafi oglu was born on November 10, 1973, in Shamkir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mahmudlu
of Shamkir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was a
serviceman. On the 19th of July, 1992 Asgarov Yashar Rafi oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of July, 1992 Asgarov Yashar Rafi oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Aterk (current Hasanriz) of Aghdere district. 

There is no information about Asgarov Yashar Rafi oglu’s future fate.
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Ashrafov Fuzuli Barat oglu

Ashrafov Fuzuli Barat oglu was born on March 14, 1970, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman. On
the 14th of February, 1994 Ashrafov Fuzuli Barat oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1994 Ashrafov Fuzuli Barat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Ashrafov Fuzuli Barat oglu’s future fate.

 Ashrafov Azer Ali oglu

Ashrafov Azer Ali oglu was born on June 18, 1972, in the village of
Ibish of Amasia district in the Republic of Armenia. He based in
Garadagh district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after de
portation from the native lands by Armenian nationalists. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Garadagh
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Ashrafov
Azer Ali oglu became a missing person in the area of Khojavand dist 
rict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of January, 1994 Ashrafov Azer Ali oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village of
Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Ashrafov Azer Ali oglu’s future fate.

Ayyubov Vadim Vladimirovich 

Ayyubov Vadim Vladimirovich was born on September 18, 1974,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman.
On the 23rd of February, 1993 Ayyubov Vadim Vladimirovich became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of February, 1993 Ayyubov Vadim Vladimirovich be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Tonashen of Aghdere
district. 

There is no information about Ayyubov Vadim Vladimirovich’s future fate.
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Azimov Babajan Farman oglu

Azimov Babajan Farman oglu was born on February 7, 1973, in
Lankaran  district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Digah of Lankaran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran dist 
rict. He was a serviceman. On the 23rd of April, 1993 Azimov Babajan
Farman oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of April, 1993 Azimov Babajan Farman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gylynjly of Kalbajar district. 

There is no information about Azimov Babajan Farman oglu’s future fate.

Azimov Ilham Nariman oglu

Azimov Ilham Nariman oglu was born on August 8, 1972, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Binagadi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Binagadi district. He was a serviceman.
On the 10th of February, 1993 Azimov Ilham Nariman oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1993 Azimov Ilham Nariman oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Azimov Ilham Nariman oglu’s future fate.

Ayyubov Vagif Eyyub oglu

Ayyubov Vagif Eyyub oglu was born on January 3, 1949, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On
the 3rd of March, 1993 Ayyubov Vagif Eyyub oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of March, 1993 Ayyubov Vagif Eyyub oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Madagiz of Aghdere district. 

There is no information about Ayyubov Vagif Eyyub oglu’s future fate.
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Azimov Teymur Ahmadagha oglu

Azimov Teymur Ahmadagha oglu was born on June 13, 1970, in
Siazan district of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district of
the city of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yasamal district. He was a
serviceman. On the 19th of June, 1992 Azimov Teymur Ahmadagha
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of June, 1992 Azimov Teymur Ahmadagha oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Azimov Teymur Ahmadagha oglu’s future fate.

Azimov Gorkhmaz Alimusa oglu

Azimov Gorkhmaz Alimusa oglu was born on November 30, 1972,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 16th of June, 1993 Azimov Gorkhmaz Alimusa oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
se parative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1993 Azimov Gorkhmaz Alimusa oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district. 

There is no information about Azimov Gorkhmaz Alimusa oglu’s future fate.

Azizbayov Janibay Aghabay oglu

Azizbayov Janibay Aghabay oglu was born on February 28, 1975,
in the city of Yerevan of the Republic of Armenia. He based in Nasimi
district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after deportation
from the native lands by Armenian nationalists. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Nasimi district. He was
a serviceman. On the 14th of February, 1994 Azizbayov Janibay
Aghabay oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 14th of February, 1994 Azizbayov Janibay Aghabay oglu became a missing per
son under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Azizbayov Janibay Aghabay oglu’s future fate.
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Azizov Alov Afgar oglu

Azizov Alov Afgar oglu was born on September 1, 1968, in Khojavand
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garadaghly
of Khojavand district, before the military service. He joined the self
defence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 17th of Feb
ruary, 1992 Azizov Alov Afgar oglu became a missing person in the
area of Khojavand district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Azizov Alov Afgar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Garadaghly of Khojavand district. 

There is no information about Azizov Alov Afgar oglu’s future fate.

Azizov Baha Aghamammad oglu

Azizov Baha Aghamammad oglu was born on June 1, 1920, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk
Marjanly of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On
the 23rd of October, 1993 Azizov Baha Aghamammad oglu became a
missing person, during the occupation of Jabrail district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Azizov Baha

Aghamammad oglu remained in the area of the village of Boyuk Marjanly, where he lived,
so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Azizov Baha Aghamammad oglu’s future fate.

Azizov Agil Aghabala oglu

Azizov Agil Aghabala oglu was born on December 21, 1974, in
Goychai district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Goychai
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Goychai district. He was a serviceman.
On the 28th of January, 1994 Azizov Agil Aghabala oglu became a mis 
sing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of January, 1994 Azizov Agil Aghabala oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of  Akop Kamari (current Lulesaz) of Aghdere district. 

There is no information about Azizov Agil Aghabala oglu’s future fate.

No 
photo
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Azizov Azim Mashadi oglu

Azizov Azim Mashadi oglu was born on June 1, 1911, in Khojaly
dist rict of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly dist 
rict, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992
AzizovAzim Mashadi oglu became a missing person, during the attack on
Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of
the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in
the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Azizov Azim Mashadi oglu became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy
against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Azizov Azim Mashadi oglu’s future fate.

Azizov Abulfaz Ramiz oglu

Azizov Abulfaz Ramiz oglu was born on May 5, 1974, in Gabala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aidyngyshlag
of Gabala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a
serviceman. On the 23rd of January, 1993 Azizov Abulfaz Ramiz oglu
became a missing person in the area of Khojaly district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of January, 1993 Azizov Abulfaz Ramiz oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly district. 

There is no information about Azizov Abulfaz Ramiz oglu’s future fate.

Azizov Fikrat Abbas oglu 

Azizov Fikrat Abbas oglu was born on February 13, 1961, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman. On
the 26th of February, 1992 Azizov Fikrat Abbas oglu became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992  Azizov Fikrat Abbas oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Azizov Fikrat Abbas oglu’s future fate.
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Azizov Mehman Gudrat oglu

Azizov Mehman Gudrat oglu was born on January 29, 1958, in Khojaly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly district,
before his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992 Azi 
zov Mehman Gudrat oglu became a missing person, during the attack on
Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them separative ille 
gitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Azizov Mehman
Gudrat oglu became a missing person under unknown circumstances

and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Azizov Mehman Gudrat oglu’s future fate.

Azizov Maharram Ismail oglu

Azizov Maharram Ismail oglu was born on November 20, 1958, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Aghdam district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
July, 1993 Azizov Maharram Ismail oglu became a missing person,
during the occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of July, 1993 Azizov Maharram Ismail
oglu remained in the area, where he lived, so became a missing person

under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Azizov Maharram Ismail oglu’s future fate.

Azizov Mahir Abbas oglu

Azizov Mahir Abbas oglu was born on October 3, 1958, in Sheki
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Sheki district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Sheki district. He was a serviceman. On the
30th of June, 1992 Azizov Mahir Abbas oglu became a missing person
in the area of Khojaly district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of June, 1992 Azizov Mahir Abbas oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of Nakhchivanly settlement of Khojaly district. 

There is no information about Azizov Mahir Abbas oglu’s future fate.
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Azizov Parviz Bairamgulu oglu

Azizov Parviz Bairamgulu oglu was born on December 18, 1969,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov dist 
rict of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Narimanov district. He was a
serviceman. On the 28th of October, 1992 Azizov Parviz Bairamgulu
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 28th of October, 1992 Azizov Parviz Bairamgulu oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Azizov Parviz Bairamgulu oglu’s future fate.

Azizov Nadir Soltanmajid oglu

Azizov Nadir Soltanmajid oglu was born on January 1, 1966, in
Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alpan
of Guba district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Guba district. He was a servi 
ceman. On the 31st of January, 1994 Azizov Nadir Soltanmajid oglu
became a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31stt of January, 1994 Azizov Nadir Soltanmajid oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area named Kaftartepe of Khojavand district. 

There is no information about Azizov Nadir Soltanmajid oglu’s future fate.

Azizov Rashadat Mahammad oglu

Azizov Rashadat Mahammad oglu was born on July 23, 1974, in
Aghsu district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Aghalarbayli of Aghsu district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghsu district.
He was a serviceman. On the 10th of April, 1993 Azizov Rashadat Ma
hammad oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of April, 1993 Azizov Rashadat Mahammad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysalli of Fuzuli district. 

There is no information about Azizov Rashadat Mahammad oglu’s future fate.
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Azizov Sadig Musalat oglu

Azizov Sadig Musalat oglu was born on April 6, 1962, in Aghdash
district in Azerbaijan Republic. He lived in the city of Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the 4th

of January, 1994 Azizov Sadig Musalat oglu became a missing person
in the area of Khojavand district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Azizov Sadig Musalat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village
of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Azizov Sadig Musalat oglu’s future fate.

Azizov Seymur Amirkhan oglu

Azizov Seymur Amirkhan oglu was born on January 16, 1971, in the
village of Aghalarbayli of Aghsu district in Azerbaijan Republic. He
lived in Binagadi district of the city of Baku, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Binagadi district. He was a serviceman. On the 13th of February, 1994
Azizov Seymur Amirkhan oglu became a missing person in the area
of Kalbajar district, during the military operations of the struggle for
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 13th of February, 1994 Azizov Seymur Amirkhan oglu was taken prisoner by
Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Azizov Seymur Amirkhan oglu’s future fate.

Azizov Rustam Mahaddin oglu

Azizov Rustam Mahaddin oglu was born on September 1, 1974, in
Beylagan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Tezekand of Beylagan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Beylagan dist 
rict. He was a serviceman. On the 26th of January, 1994 Azizov Rustam
Mahaddin oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1994 Azizov Rustam Mahaddin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysalli of Fuzuli district. 

There is no information about Azizov Rustam Mahaddin oglu’s future fate.
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Azizov Vugar Vagif oglu

Azizov Vugar Vagif oglu was born on September 6, 1975, in the city
of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 24th of April, 1994
Azizov Vugar Vagif oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Azizov Vugar Vagif

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, du 
ring the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Azizov Vugar Vagif oglu’s future fate.

Azizov Vali Asif oglu

Azizov Vali Asif oglu was born on January 1, 1964, in Kalbajar dist 
rict of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Takhtabashy of
Kalbajar district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Kalbajar district. He was a
serviceman. On the 31st of March, 1993 Azizov Vali Asif oglu became
a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
r a tive illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of March, 1993 Azizov Vali Asif oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Gamyshly of Kalbajar district. 

There is no information about Azizov Vali Asif oglu’s future fate.

Azizov Yusif İsmail oglu

Azizov Yusif İsmail oglu was born on June 1, 1948, in Kalbajar dist 
rict of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Takhtabashy of
Kalbajar district, before the military service. He joined the selfdefence
group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 27th of March, 1993
Azizov Yusif İsmail oglu became a missing person in the area of Kalba
jar district, during the military operations of the struggle for the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of March, 1993 Azizov Yusif İsmail

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Chyrag of Kalbajar district. 

There is no information about Azizov Yusif İsmail oglu’s future fate.
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Azullaev Gamet Teyyub oglu

Azullaev Gamet Teyyub oglu was born on June 14, 1974, in İmishli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mazrali of
İmishli district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of İmishli district. He was a service
man. On the 23rd of August, 1993 Azullaev Gamet Teyyub oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Azullaev Gamet

Teyyub oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Alkhanly of Fuzuli district. 

There is no information about Azullaev Gamet Teyyub oglu’s future fate.

Feyziev Tofig İzzet oglu

Feyziev Tofig İzzet oglu was born on March 13, 1974, in Lerik dist 
rict of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aran of Lerik
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Lerik district. He was a serviceman.
On the 15th  of February, 1994 Feyziev Tofig İzzet oglu became a mis 
sing person in the area of Kalbajar district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of February, 1994 Feyziev Tofig İzzet oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Feyziev Tofig İzzet oglu’s future fate.

Azmammadov Adigozal Nasmulla oglu

Azmammadov Adigozal Nasmulla oglu was born on May 6, 1973,
in Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in Binagadi district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Binagadi district. He
was a serviceman. On the 11th of April, 1994 Azmammadov Adigozal
Nasmulla oglu became a missing person in the area of Terter district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of April, 1994 Azmammadov Adigozal Nasmulla oglu
was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Talysh of Terter district. 

There is no information about Azmammadov Adigozal Nasmulla oglu’s future fate.
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Farajov Etibar Bilal oglu

Farajov Etibar Bilal oglu was born on October 8, 1969, in the village
of Shidli of Ararat (Vedi) district in the Republic of Armenia. He based
in Nizami district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after de
portation from the native lands by Armenian nationalists. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Nizami district.
He was a serviceman. On the 5th of August, 1992 Farajov Etibar Bilal
oglu became a missing person in the area of Lachin district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 5th of August, 1992 Farajov Etibar Bilal oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Pirjahan of Lachin district. 

There is no information about Farajov Etibar Bilal oglu’s future fate.

Feyzullaev Farman Mammad oglu

Feyzullaev Farman Mammad oglu was born on April 20, 1971, in
İsmailly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of İstisu
of İsmailly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of İsmailly district. He was a
serviceman. On the 12th of February, 1994 Feyzullaev Farman Mammad
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1994 Feyzullaev Farman

Mammad oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the direction
of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Feyzullaev Farman Mammad oglu’s future fate.

Farajov Akbar Mirzammad oglu

Farajov Akbar Mirzammad oglu was born on October 10, 1974, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Chemenli of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 18th of April, 1994 Farajov Akbar
Mirzam mad oglu became a missing person in the area of Aghdam
dis t    rict, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of April, 1994 Farajov Akbar

Mirzam mad oglu became a missing person under unknown circumstances, during the mili 
tary operations against Armenian armed formations in the area of the village of Gulluja of
Aghdam district. 

There is no information about Farajov Akbar Mirzammad oglu’s future fate.
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Farajov Nasimi Sabir oglu

Farajov Nasimi Sabir oglu was born on June 22, 1975, in Sabirabad
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garaguney
of Sabirabad district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Sabirabad district. He
was a serviceman. On the 30th of January, 1994 Farajov Nasimi Sabir
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of January, 1994 Farajov Nasimi Sabir oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area named Vyshka Karyer of Aghdere district. 

There is no information about Farajov Nasimi Sabir oglu’s future fate.

Farajov Rashid Nusrat oglu

Farajov Rashid Nusrat oglu was born on June 1, 1960, in Zangilan
district of Azerbaijan Republic. He lived in Minjivan settlement of
Zangilan district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Zangilan district. He was a service
man. On the 27th of January, 1994 Farajov Rashid Nusrat oglu became
a missing person in the area of Khojavand district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of January, 1994 Farajov Rashid Nusrat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the area of Kho
javand district. 

There is no information about Farajov Rashid Nusrat oglu’s future fate.

Farajov Mais Shamil oglu

Farajov Mais Shamil oglu was born on May 9, 1970, in Beylagan
district of Azerbaijan Republic. He lived in Dashburun settlement of
Beylagan district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 8th of May, 1992
Farajov Mais Shamil oglu became a missing person in the area of
Shusha district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Farajov Mais Shamil oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the city of Shusha. 

There is no information about Farajov Mais Shamil oglu’s future fate.
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Farhadov Maharram İmran oglu

Farhadov Maharram İmran oglu was born on June 1, 1934, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in Horadiz settlement (current city)
of Fuzuli district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
October, 1993 Farhadov Maharram İmran oglu became a missing per
son, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Farhadov Mahar

ram İmran oglu being wounded, remained in the area of the city of Horadiz, where he
lived, and was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli
district by Armenian armed formations. 

There is no information about Farhadov Maharram İmran oglu’s future fate.

Farhadov Elshan Barat oglu

Farhadov Elshan Barat oglu was born on April 6, 1974, in Terter
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Malibayli of
Shusha district, before the military service. He joined the selfdefence
group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 11th of February,
1992 Farhadov Elshan Barat oglu became a missing person in the area of
Aghdam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 11th of February, 1992 Farhadov Elshan Barat oglu

remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the
military opera tions against Armenian armed formations in the area of the village of Abdal
Gulably of Aghdam district.

There is no information about Farhadov Elshan Barat oglu’s future fate.

Farhadov Namig Yamaddin oglu

Farhadov Namig Yamaddin oglu was born on May 5, 1973, in Oghuz
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mukhas of
Oghuz district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Oghuz district. He was a servi 
ceman. On the 12th of April, 1994 Farhadov Namig Yamaddin oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of April, 1994 Farhadov Namig

Yamaddin oglu became a missing person under unknown circumstances, during the mili 
tary operations against Armenian armed formations in the area of the village of Yusifjanly
in Aghdam district. 

There is no information about Farhadov Namig Yamaddin oglu’s future fate.
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Farhadova Zemfira Avaz gizi

Farhadova Zemfira Avaz gizi was born on January 1, 1950, in the
city of Khankandi of Azerbaijan Republic. She lived in Khankandi,
before her missing. She was a civilian. On the 8th of May, 1992
Farhadova Zemfira Avaz gizi became a missing person, during the oc
cupation of Shusha district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Farhadova Zemfira Avaz
gizi remained in the area, where she lived, so became a missing person

under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Shusha district by Armenian armed formations.

There is no information about Farhadova Zemfira Avaz gizi’s future fate.

Farmanov (Nasirov) Mahyaddin Ganimat oglu

Farmanov Mahyaddin Ganimat oglu was born on August 4, 1973, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Tirkashavand of Kalbajar district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Kalbajar
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Farmanov
Mahyaddin Ganimat oglu became a missing person in the area of Kho
javand district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Farmanov Mahyaddin Ganimat oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of
the village of Garakand of Khojavand district.

There is no information about Farmanov Mahyaddin Ganimat oglu’s future fate.

Farhadov Umud Ali oglu

Farhadov Umud Ali oglu was born on April 6, 1971, in Fuzuli district
of Azerbaijan Republic. He lived in Horadiz settlement (current city)
of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a
serviceman. On the 19th of January, 1994 Farhadov Umud Ali oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of January, 1994 Farhadov Umud

Ali oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Gorgan of Fuzuli district. 

There is no information about Farhadov Umud Ali oglu’s future fate.
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Farzaliev Aidyn Alievich 

Farzaliev Aidyn Alievich was born on February 9, 1972, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On
the 4th of October, 1992 Farzaliev Aidyn Alievich became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of October, 1992 Farzaliev Aidyn Alievich became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Vang of Aghdere district. 

There is no information about Farzaliev Aidyn Alievich’s future fate. 

Farmanov Taghy Sadig oglu

Farmanov Taghy Sadig oglu was born on August 10, 1975, in Kurdamir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shilyan of
Kurdamir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Kurdamir district. He was a
serviceman. On the 6th of March, 1994 Farmanov Taghy Sadig oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of March, 1994 Farmanov Taghy Sadig oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Farmanov Taghy Sadig oglu’s future fate.

Farzaliev Bakhshali Yahuzar oglu
Farzaliev Bakhshali Yahuzar oglu was born on April 22, 1974, in

Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hajiselli of Yevlakh district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Yevlakh dis
trict. He was a serviceman. On the 11th of February, 1994 Farzaliev
Bakhshali Yahuzar oglu became a missing person in the area of
Kalbajar district, during the military operations of the struggle for
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Arme 
nian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Farzaliev Bakhshali

Yahuzar oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken pri soner by Arme nian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Baghyrly of Kalbajar district. 

There is no information about Farzaliev Bakhshali Yahuzar oglu’s future fate.
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Farzaliev Elsevar Ikram oglu

Farzaliev Elsevar Ikram oglu was born on June 22, 1972, in the city
of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of Ganja,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman. On the
27th of June, 1993 Farzaliev Elsevar Ikram oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of June, 1993 Farzaliev Elsevar Ikram oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Farzaliev Elsevar Ikram oglu’s future fate.

Farzaliev Ilgar Nasib oglu

Farzaliev Ilgar Nasib oglu was born on March 1, 1970, in Gabala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Uludash of
Gabala district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a servi 
ceman. On the 12th of September, 1992 Farzaliev Ilgar Nasib oglu be
came a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 12th of September, 1992 Farzaliev Ilgar Nasib oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Amiranlar  of Khojavand
district. 

There is no information about Farzaliev Ilgar Nasib oglu’s future fate.

Farzaliev Jamal Aghamaly oglu

Farzaliev Jamal Aghamaly oglu was born on June 1, 1930, in Gubadly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Goyyal of
Gubadly district, before his missing. He was a civilian. On the 31st of
August, 1993 Farzaliev Jamal Aghamaly oglu became a missing per
son, during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 31st of August, 1993 Farzaliev Jamal
Aghamaly oglu remained in the area of the village of Goyyal, where

he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Farzaliev Jamal Aghamaly oglu’s future fate.
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Farzaliev Rafig Imran oglu

Farzaliev Rafig Imran oglu was born on March 25, 1962, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Fuzuli district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Fuzuli district. He was a serviceman. On the
11th of January, 1994 Farzaliev Rafig Imran oglu became a missing per
son in the area of Aghdere district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of January, 1994 Farzaliev Rafig Imran oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Akop Kamari (current Lulesaz) of
Aghdere district. 

There is no information about Farzaliev Rafig Imran oglu’s future fate.

Farzaliev Mehti Farzali oglu

Farzaliev Mehti Farzali oglu was born on January 3, 1971, in Beyla
gan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Birindzhi
Shahsevan of Beylagan district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Beylagan
district. He was a serviceman. On the 10th of April, 1993 Farzaliev
Mehti Farzali oglu became a missing person in the area of Fuzuli dis 
t rict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 10th of April, 1993 Farzaliev Mehti Farzali oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the direction of the upland of Gyzylgaya, in the area of Fuzuli district. 

There is no information about Farzaliev Mehti Farzali oglu’s future fate.

Farzaliev Rashid Tahir oglu

Farzaliev Rashid Tahir oglu was born on January 19, 1973, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Shamkir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was a
serviceman. On the 15th of February, 1994 Farzaliev Rashid Tahir oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of February, 1994 Farzaliev Rashid

Tahir oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area
of Kalbajar district. 

There is no information about Farzaliev Rashid Tahir oglu’s future fate.
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Farzaliev Vidadi Molut oglu

Farzaliev Vidadi Molut oglu was born on June 1, 1962, in Gobustan
district of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district of the city
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Yasamal district. He was a serviceman.
On the 25th of January, 1993 Farzaliev Vidadi Molut oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 25th of January, 1993 Farzaliev Vidadi Molut oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Farzaliev Vidadi Molut oglu’s future fate.

Farzullayev Abulfat Oruj oglu

Farzullayev Abulfat Oruj oglu was born on December 1, 1973, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Osa kuja of Lankaran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran dist 
rict. He was a serviceman. On the 5th of February, 1993 Farzullayev
Abulfat Oruj oglu became a missing person in the area of Aghdam dist 
rict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of February, 1993 Farzullayev Abulfat Oruj oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam
district. 

There is no information about Farzullayev Abulfat Oruj oglu’s future fate.

Farzaliev Sabir Gadir oglu

Farzaliev Sabir Gadir oglu was born on December 3, 1975, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mollaly of Barda
district, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On
the 24th of April, 1994 Farzaliev Sabir Gadir oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Farzaliev Sabir Gadir oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Farzaliev Sabir Gadir oglu’s future fate.
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Fataliev Alvan Fazil oglu

Fataliev Alvan Fazil oglu was born on April 6, 1972, in Khachmaz
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bayoba of
Khachmaz district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Khachmaz district. He was
a serviceman. On the 12th of April, 1994 Fataliev Alvan Fazil oglu became
a missing person in the area of Aghjabadi district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 12th of April, 1994 Fataliev Alvan Fazil oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Giamaddinli of Aghjabadi district.

There is no information about Fataliev Alvan Fazil oglu’s future fate.

Farzullayev Mahir Ramazan oglu

Farzullayev Mahir Ramazan oglu was born on February 14, 1973,
in Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Osa kuja of Lankaran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran dist 
rict. He was a serviceman. On the 17th of April, 1994 Farzullayev Mahir
Ramazan oglu became a missing person in the area of Terter district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of April, 1994 Farzullayev Mahir Ra

mazan oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Talysh of Terter district. 

There is no information about Farzullayev Mahir Ramazan oglu’s future fate.

Fataliev Oktay Ismail oglu

Fataliev Oktay Ismail oglu was born on December 5, 1972, in Tovuz
district of Azerbaijan Republic. He lived in Govlar settlement of Tovuz
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Tovuz district. He was a serviceman.
On the 2nd of April, 1993 Fataliev Oktay Ismail oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 2nd of April, 1993 Fataliev Oktay Ismail oglu

became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Nadirkhanly of Kalbajar
district. 

There is no information about Fataliev Oktay Ismail oglu’s future fate.
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Fatiguliev Khagani Veli oglu

Fatiguliev Khagani Veli oglu was born on December 8, 1966, in
Khanlar (current Goygol) district of Azerbaijan Republic. He lived in
the village of Garaarkh of Samukh district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Samukh district. He was a serviceman. On the 31st of December, 1993
Fatiguliev Khagani Veli oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of December, 1993 Fatiguliev  Khagani Veli oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Salahly Kangarli of Aghdam district. 

There is no information about Fatiguliev Khagani Veli oglu’s future fate.

Fattahova Chichak Taghy gizi

Fattahova Chichak Taghy gizi was born on June 1, 1935, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Bashlybel
of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd

of April, 1993 Fattahova Chichak Taghy gizi became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 2nd of April, 1993 Fattahova
Chichak Taghy gizi remained in the village of Nadirkhanly, so became

a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by
Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Fattahova Chichak Taghy gizi’s future fate.

Fataliev Rafig Samidkhan oglu

Fataliev Rafig Samidkhan oglu was born on February 18, 1974, in
Saatly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garalar
of Saatly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Saatly district. He was a
servi ceman. On the 10th of April, 1994 Fataliev Rafig Samidkhan oglu
became a missing person in the area of Goranboy district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of April, 1994 Fataliev Rafig Samidkhan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Goranboy district. 

There is no information about Fataliev Rafig Samidkhan oglu’s future fate.

No 
photo
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Fatullaev Bakhtiar Abdulla oglu 

Fatullaev Bakhtiar Abdulla oglu was born on January 21, 1973, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman.
On the 10th of January, 1994 Fatullaev Bakhtiar Abdulla oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 10th of January, 1994 Fatullaev Bakhtiar Abdulla oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armeni an armed for
mations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Fatullaev Bakhtiar Abdulla oglu’s future fate.

Fatullaev Abbas Aghahuseyn oglu

Fatullaev Abbas Aghahuseyn oglu was born on April 1, 1960, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Surakhany district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Surakhany district. He was a serviceman.
On the 26th of January, 1992 Fatullaev Abbas Aghahuseyn oglu became a
missing person in the area of Shusha district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Fatullaev Abbas

Aghahuseyn oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Fatullaev Abbas Aghahuseyn oglu’s future fate.

Fatullaev Jalal Hamdulla oglu 

Fatullaev Jalal Hamdulla oglu was born on January 22, 1975, in
Yardymly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Horavar of Yardymly district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Yardymly district.
He was a serviceman. On the 6th of March, 1994 Fatullaev Jalal Hamdulla
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 6th of March, 1994 Fatullaev Jalal Hamdulla

oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Fatullaev Jalal Hamdulla oglu’s future fate.
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Fazliev Gadim Fazli oglu 

Fazliev Gadim Fazli oglu was born on July 13, 1953, in Andijan
province of the Republic of Uzbekistan. He lived in the center of Kho
jaly district of Azerbaijan Republic, before his missing. He joined Khojaly
selfdefence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 26th

of February, 1992 Fazliev Gadim Fazli oglu became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Fazliev Gadim Fazli oglu became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy
against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Fazliev Gadim Fazli oglu’s future fate.

Gerasimov Vladimir Feliksovich

Gerasimov Vladimir Feliksovich was born on August 3, 1967, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 3rd of April, 1993 Gerasimov Vladimir Feliksovich became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of April, 1993 Gerasimov Vladimir Feliksovich became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the center of Kalbajar district. 

There is no information about Gerasimov Vladimir Feliksovich’s future fate.

Fatullaev Alamdar Yaman oglu 

Fatullaev Alamdar Yaman oglu was born on March 8, 1937, in Shah
buz district of the Autonomous Republic of Nakhchivan in Azerbaijan
Republic. He lived in Shahbuz district, before his missing. He was a
civilian. On the 19th of April, 1990 Fatullaev Alamdar Yaman oglu be
came a missing person, during the attacks on Shahbuz district by Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of April, 1990 Fatullaev Alamdar Yaman oglu was taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attacks on Shahbuz district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Fatullaev Alamdar Yaman oglu’s future fate.
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Ganjiev Bakhtiar Ganji oglu

Ganjiev Bakhtiar Ganji oglu was born on September 10, 1973, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Badalan of Masally district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Masally district.
He was a serviceman. On the 16th of June, 1993 Ganjiev Bakhtiar Ganji
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1993 Ganjiev Bakhtiar Ganji oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district. 

There is no information about Ganjiev Bakhtiar Ganji oglu’s future fate.

Gabaybayov Ilham Mogbil oglu

Gabaybayov Ilham Mogbil oglu was born on January 27, 1964, in
Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Guba
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Guba district. He was a serviceman.
On the 25th of April, 1994 Gabybayov Ilham Mogbil oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
ra tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 25th of April, 1994 Gabaybayov Ilham Mogbil oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Gabaybayov Ilham Mogbil oglu’s future fate.

Geraev Kamal Shikhsafa oglu

Geraev Kamal Shikhsafa oglu was born on December 15, 1971, in
Shamakhy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Nabur of Gobustan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Gobustan dist 
rict. He was a serviceman. On the 11th of June, 1993 Geraev Kamal
Shikhsafa oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of June, 1993 Geraev Kamal

Shikhsafa oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Shahbulag of Aghdam district. 

There is no information about Geraev Kamal Shikhsafa oglu’s future fate.
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Goyjaev Aiaz Abbas oglu

Goyjaev Aiaz Abbas oglu was born on October 8, 1973, in Neftchala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garagashly
of Neftchala district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Neftchala district. He
was a serviceman. On the 26th of December, 1993 Goyjaev Aiaz Abbas
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of December, 1993 Goyjaev Aiaz Abbas oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Marzili of Aghdam district.

There is no information about Goyjaev Aiaz Abbas oglu’s future fate.

Goyushov Bairam Shamsaddin oglu 

Goyushov Bairam Shamsaddin oglu was born on March 21, 1974,
in Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garagoyunlu of Barda district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Barda district.
He was a serviceman. On the 10th of February, 1994 Goyushov Bairam
Shamsaddin oglu became a missing person in the area of Kalbajar dist 
rict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1994 Goyushov Bairam Shamsaddin oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Goyushov Bairam Shamsaddin oglu’s future fate.

Geraev Mazahir Abdulmajid oglu 

Geraev Mazahir Abdulmajid oglu was born on February 15, 1966, in
Aghsu district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Me
likchobanly of Aghsu district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghsu district.
He was a serviceman. On the 12th of January, 1994 Geraev Mazahir
Abdulmajid oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 12th of January, 1994 Geraev Mazahir Abdulmajid oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadly of Fuzuli district.

There is no information about Geraev Mazahir Abdulmajid oglu’s future fate.
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Goyushov Gurban Ramazan oglu 

Goyushov Gurban Ramazan oglu was born on June 26, 1974, in
Aghdere district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bash
Guneypaya of Aghdere district, before the military service. He joined
the ranks of the National Army, as a volunteer. He was a serviceman.
On the 12th of March, 1992 Goyushov Gurban Ramazan oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 12th of March, 1992 Goyushov Gurban Ramazan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Goyushov Gurban Ramazan oglu’s future fate.

Goyushov Ildirim Huseyn oglu

Goyushov Ildirim Huseyn oglu was born on June 1, 1935, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Keshtazly of
Aghdam district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
Jule, 1993 Goyushov Ildirim Huseyn oglu became a missing person,
during the occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of Jule, 1993 Goyushov Ildirim
Huseyn oglu remained in the area of the village of Keshtazly, where

he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Aghdam district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Goyushov Ildirim Huseyn oglu’s future fate.

Goyushov Natig Abulfat oglu 

Goyushov Natig Abulfat oglu was born on April 20, 1971, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mollagullar
of Barda district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Barda district. He was a
servi ceman. On the 30th of August, 1993 Goyushov Natig Abulfat oglu
became a missing person in the area of Gubadly district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Goyushov Natig Abulfat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Balasoltanly of Gubadly district. 

There is no information about Goyushov Natig Abulfat oglu’s future fate.

No 
photo
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Gozalov Agif Pasi oglu 

Gozalov Agif Pasi oglu was born on September 3, 1975, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On the 26th

of April, 1994 Gozalov Agif Pasi oglu became a missing person in the area
of Terter district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of April, 1994 Gozalov Agif Pasi oglu

became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Gozalov Agif Pasi oglu’s future fate.

Gozalov Azer Khanysh oglu

Gozalov Azer Khanysh oglu was born on November 25, 1975, in
Bilasuvar district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Bi
lasuvar district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Bilasuvar district. He was a
serviceman. On the 26th of April, 1994 Gozalov Azer Khanysh oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of April, 1994 Gozalov Azer Khanysh oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Namirli of Aghdam district. 

There is no information about Gozalov Azer Khanysh oglu’s future fate.

Goyushov Tanriverdi Anvar oglu
Goyushov Tanriverdi Anvar oglu was born on May 2, 1965, in Agh

dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Giyasly
of Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 15th of June, 1992 Goyushov Tanriverdi Anvar oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 15th of June, 1992 Goyushov Tanriverdi

Anvar oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Goyushov Tanriverdi Anvar oglu’s future fate.



388

Gozalov Habil Hilal oglu 

Gozalov Habil Hilal oglu was born on May 17, 1970, in Imishli district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sarykhanly of Imishli
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Imishli district. He was a serviceman.
On the 7th of March, 1994 Gozalov Habil Hilal oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 7th of March, 1994 Gozalov Habil Hilal oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Ashaghy Seidahmadli of Fuzuli district. 

There is no information about Gozalov Habil Hilal oglu’s future fate.

Gozalov Gulasgar Gafur oglu 

Gozalov Gulasgar Gafur oglu was born on June 1, 1966, in Masally
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Arkivan of
Massaly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 21st of April, 1994 Gozalov Gulasgar Gafur oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 21st of April, 1994 Gozalov Gulasgar Gafur oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Gozalov Gulasgar Gafur oglu’s future fate.

Gozalov Huseyn Soltan oglu 

Gozalov Huseyn Soltan oglu was born on February 5, 1973, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in Hasanabad set
tlement of Neftchala district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 12th of June, 1992 Gozalov
Huseyn Soltan oglu became a missing person in the area of Asgaran
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1992 Gozalov Huseyn Soltan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Garagaya of Asgaran district. 

There is no information about Gozalov Huseyn Soltan oglu’s future fate.
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Gulaliev Vugar Muzaffar oglu

Gulaliev Vugar Muzaffar oglu was born on December 8, 1972, in
Siazan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Siazan
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Siazan district. He was a serviceman.
On the 23rd of July, 1993 Gulaliev Vugar Muzaffar oglu became a mis 
sing person in the area of Aghdam district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Gulaliev Vugar Muzaffar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the center of Aghdam district. 

There is no information about Gulaliev Vugar Muzaffar oglu’s future fate.

Gulmaliev Yashar Aghabala oglu 

Gulmaliev Yashar Aghabala oglu was born on January 3, 1974, in
Ujar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Lek of
Ujar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Ujar district. He was a service
man. On the 26th of January, 1994 Gulmaliev Yashar Aghabala oglu be
came a missing person in the area of Beylagan district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1994 Gulmaliev Yashar Aghabala oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military opera
tions against Armenian armed formations in the area named Harami plain of Beylagan
district. 

There is no information about Gulmaliev Yashar Aghabala oglu’s future fate.

Gozalov Nasraddin (Nasir) Aziz oglu

Gozalov Nasraddin Aziz oglu was born on May 23, 1962, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Binagadi district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Binagadi district. He was a serviceman. On the
20th of January, 1993 Gozalov Nasraddin Aziz oglu became a missing per
son in the area of Aghdam district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of January, 1993 Gozalov Nasraddin Aziz oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Gozalov Nasraddin Aziz oglu’s future fate.
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Gulmammadov Ilham Nurbaba oglu

Gulmammadov Ilham Nurbaba oglu was born on November 17,
1967, in Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the vil
lage of Afurja of Guba district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Guba district.
He was a serviceman. On the 6th of May, 1994 Gulmammadov Ilham
Nurbaba oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established, that
on the 6th of May, 1994 Gulmammadov Ilham Nurbaba oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Gulmammadov Ilham Nurbaba oglu’s future fate.

Gulmammadov (Gulanmadov) Arzuman Akbar oglu

Gulmammadov Arzuman Akbar oglu was born on June 5, 1960, in
Gabala district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Gabala
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Gabala district. He was a serviceman.
On the 14th of January, 1994 Gulmammadov Arzuman Akbar oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of January, 1994 Gulmammadov Arzuman Akbar oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Gulmammadov Arzuman Akbar oglu’s future fate.

Gulmammadova Gamsiyya Burjali gizi

Gulmammadova Gamsiyya Burjali gizi was born on June 1, 1920,
in Zangilan district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Alybayli of Zangilan district, before her missing. She was a civilian.
On the 26th of October, 1993 Gulmammadova Gamsiyya Burjali gizi
became a missing person, during the occupation of Zangilan district
by Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of October, 1993 Gulmammadova

Gamsiyya Burjali gizi remained in the village of Alybayli, where she lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Zangilan district by Armenian armed formations. 

There is no information about Gulmammadova Gamsiyya Burjali gizi’s future fate.
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Hajinasrullaev Zabi Bakhshali oglu

Hajinasrullaev Zabi Bakhshali oglu was born on May 27, 1973, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Okhud of
Sheki district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Sheki district. He was a service 
man. On the 10th of February, 1994 Hajinasrullaev Zabi Bakhshali oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1994 Hajinasrullaev

Zabi Bakhshali oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Hajinasrullaev Zabi Bakhshali oglu’s future fate.

Hajiev Altay Ayyub oglu

Hajiev Altay Ayyub oglu was born on April 11, 1973, in the village
of Zod of Vardenis (Basarkechar) district in the Republic of Armenia.
He based in Kapaz district of the city of Ganja in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Kapaz
district. He was a serviceman. On the 14th of August, 1993 Hajiev Altay
Ayyub oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, du 
ring the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of August, 1993 Hajiev Altay Ayyub oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military opera 
tions against Armenian armed formations in the direction of the upland of Gyzylgaya, in
the area of Fuzuli district. 

There is no information about Hajiev Altay Ayyub oglu’s future fate.

Hacibababayov Tofig Arif oglu

Hacibababayov Tofig Arif oglu was born on October 5, 1959, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman.
On the 26th of January, 1992 Hacibababayov Tofig Arif oglu became a
missing person in the area of Shusha district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Hacibababayov Tofig Arif oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Hacibababayov Tofig Arif oglu’s future fate.
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Hajiev Asif Aladdin oglu

Hajiev Asif Aladdin oglu was born on September 17, 1973, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Cha
parly of Shamkir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Mili tary Commissariat of Shamkir district.
He was a serviceman. On the 19thof July, 1992 Hajiev Asif Aladdin oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 19th  of July, 1992 Hajiev Asif Aladdin oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Aterk (current Hasanriz) of Aghdere district.

There is no information about Hajiev Asif Aladdin oglu’s future fate.

Hajiev Araz Vahyaddin oglu

Hajiev Araz Vahyaddin oglu was born on March 8, 1975, in Agh
dash district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Goshagovag of Aghdash district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdash
district. He was a serviceman. On the 12th of February, 1994 Hajiev
Araz Vahyaddin oglu became a missing person in the area of Jabrail
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1994 Hajiev Araz

Vahyaddin oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Jojug Marjanly of Jabrail district. 

There is no information about Hajiev Araz Vahyaddin oglu’s future fate.

Hajiev Asim Fagani oglu

Hajiev Asim Fagani oglu was born on June 3, 1975, in Gabala district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khyrkhatala of Ga
bala district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a service 
man. On the 30th of January, 1994 Hajiev Asim Fagani oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30thof January, 1994 Hajiev Asim Fagani oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the peak of Globus, in the area of Aghdere
district. 

There is no information about Hajiev Asim Fagani oglu’s future fate.
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Hajiev Badal Oruj oglu

Hajiev Badal Oruj oglu was born on July 29, 1967, in the village of
Saral of Spitak (Hamamly) district in the Republic of Armenia. He
based in Binagadi district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Bina
gadi district. He was a serviceman. On the 12th of March, 1993 Hajiev
Badal Oruj oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of March, 1993 Hajiev Badal Oruj oglu remained on the
battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the direction of the upland of
Syghnag, in the area of the village of Maniklu (current Adygozalbayli) of Aghdere district. 

There is no information about Hajiev Badal Oruj oglu’s future fate.

Hajiev Bakhtiar Ismail oglu 

Hajiev Bakhtiar Ismail oglu was born on December 13, 1973, in
Ujar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Gazygumlag of Ujar district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Ujar district.
He was a serviceman. On the 29th of March, 1993 Hajiev Bakhtiar Is
mail oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of March, 1993 Hajiev Bakhtiar Ismail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Bakhtiar Ismail oglu’s future fate.

Hajiev Azer Nariman oglu 

Hajiev Azer Nariman oglu was born on April 3, 1962, in the city of
Shusha of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district of the city
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Yasamal district. He was a serviceman.
On the 13th of February, 1993 Hajiev Azer Nariman oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1993 Hajiev Azer Nariman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Azer Nariman oglu’s future fate. 
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Hajiev Bakhtiar Yunis oglu

Hajiev Bakhtiar Yunis oglu was born on January 14, 1971, in the
village of Tokhluja of Krasnoselsk (Chambarak) district in the Republic
of Armenia. He based in Sabail district of the city of Baku in Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian nationa 
lists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Sabail district. He was a serviceman. On the 2nd of October, 1992
Hajiev Bakhtiar Yunis oglu became a missing person in the area of Kho
javand district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 2nd of October, 1992 Hajiev Bakhtiar Yunis oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Amiranlar  of Khojavand district. 

There is no information about Hajiev Bakhtiar Yunis oglu’s future fate.

Hajiev Bakhtiar Sadai oglu

Hajiev Bakhtiar Sadai oglu was born on March 2, 1975, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Khachmaz district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Khachmaz district. He was
a serviceman. On the 26th of April, 1994 Hajiev Bakhtiar Sadai oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Hajiev Bakhtiar Sadai oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Namirli of Aghdam district. 

There is no information about Hajiev Bakhtiar Sadai oglu’s future fate.

Hajiev Elchin Bahadur oglu

Hajiev Elchin Bahadur oglu was born on December 22, 1973, in
Aghdash district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Leki of Aghdash district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdash
district. He was a serviceman. On the 5th of February, 1993 Hajiev
Elchin Bahadur oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of February, 1993 Hajiev Elchin Bahadur oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Hajiev Elchin Bahadur oglu’s future fate.
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Hajiev Alakbar Ramiz oglu 

Hajiev Alakbar Ramiz oglu was born on October 25, 1969, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Yasamal district. He was a serviceman. On
the 24th of April, 1994 Hajiev Alakbar Ramiz oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Hajiev Alakbar Ramiz

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Hajiev Alakbar Ramiz oglu’s future fate.

Hajiev Azim Shura oglu

Hajiev Azim Shura oglu was born on June 1, 1967, in the village of
Amirkheyir of Krasnoselsk (Chambarak) district in the Republic of Ar
menia. He based in the city of Sumgait of Azerbaijan Republic, after
deportation from the native lands by Armenian nationalists. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sumgait.
He was a serviceman. On the 14th of July, 1993 Hajiev Azim Shura
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 14th of July, 1993 Hajiev Azim Shura oglu became a missing person under un
known circumstances, during the military operations against Armenian armed formations
in the direction of the upland of Gyzylgaya, in the area of Fuzuli district. 

There is no information about Hajiev Azim Shura oglu’s future fate.

Hajiev Eldar Farhad oglu

Hajiev Eldar Farhad oglu was born on October 9, 1966, in Sheki
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Sheki district,
before the military service. He joined the selfdefence group, as a
volun teer. He was a serviceman. On the 8th of May, 1992 Hajiev Eldar
Farhad oglu became a missing person in the area of Shusha district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Hajiev Eldar Farhad oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Nabilar of Shusha district. 

There is no information about Hajiev Eldar Farhad oglu’s future fate.
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Hajiev Firudin Nadir oglu

Hajiev Firudin Nadir oglu was born on July 18, 1972, in Goychai
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Inje of Goychai
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Goychai district. He was a servi ceman.
On the 14th of April, 1994 Hajiev Firudin Nadir oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14thof April, 1994 Hajiev Firudin Nadir oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Firudin Nadir oglu’s future fate.

Hajiev Faig Yusif oglu

Hajiev Faig Yusif oglu was born on August 31, 1969, in Aghstafa
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Hesensu of
Aghstafa district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghstafa district. He was a
serviceman. On the 2nd of March, 1993 Hajiev Faig Yusif oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of March, 1993 Hajiev Faig Yusif oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of Aghdere district.

There is no information about Hajiev Faig Yusif oglu’s future fate.

Hajiev Ikhtiyar Aghakhan oglu

Hajiev Ikhtiyar Aghakhan oglu was born on January 13, 1975, in
Shamakhy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shykhzairly of Gobustan district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Gobustan
district. He was a serviceman. On the 24th of April, 1994 Hajiev Ikhtiyar
Aghakhan oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Hajiev Ikhtiyar Aghakhan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Hajiev Ikhtiyar Aghakhan oglu’s future fate.
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Hajiev Mehman Abdulla oglu

Hajiev Mehman Abdulla oglu was born on March 6, 1966, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of the city
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sabunchu district. He was a service
man. On the 26th of October, 1993 Hajiev Mehman Abdulla oglu be
came a missing person in the area of Zangilan district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of October, 1993 Hajiev Mehman Abdulla oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the center of Zangilan district. 

There is no information about Hajiev Mehman Abdulla oglu’s future fate.

Hajiev Mahammadali Adil oglu

Hajiev Mahammadali Adil oglu was born on June 1, 1930, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gazanzami
of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the 30th of
August, 1993 Hajiev Mahammadali Adil oglu became a missing per
son, during during the occupation of Gubadly district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Hajiev Maham

madali Adil oglu remained in the area of the village of Chaitumas and was taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hajiev Mahammadali Adil oglu’s future fate.

Hajiev Gylman Surkhai oglu

Hajiev Gylman Surkhai oglu was born on November 16, 1972, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ke
lenterli of Barda district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Barda district.
He was a serviceman. On the 11th of February, 1994 Hajiev Gylman
Surkhai oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Hajiev Gylman Surkhai oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Gylman Surkhai oglu’s future fate.
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Hajiev Ramiz Ayyub oglu

Hajiev Ramiz Ayyub oglu was born on July 6, 1962, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Saryjaly of
Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
October, 1993 Hajiev Ramiz Ayyub oglu became a missing person,
during the occupation of Jabrail district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Hajiev Ramiz
Ayyub oglu remained in the area of the village of Saryjaly, where he

lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hajiev Ramiz Ayyub oglu’s future fate.

Hajiev Murvat Izzet oglu

Hajiev Murvat Izzet oglu was born on May 27, 1974, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Nadirkhanly
of Kalbajar district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Kalbajar district. He
was a serviceman. On the 6th of April, 1993 Hajiev Murvat Izzet oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of April, 1993 Hajiev Murvat Izzet oglu was taken priso 
ner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the area named Meydanchai in Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Murvat Izzet oglu’s future fate.

Hajiev Rashad Ataman oglu 

Hajiev Rashad Ataman oglu was born on October 29, 1975, in
Saatly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Azad
kend of Saatly district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Saatly district. He was
a serviceman. On the 24th of April, 1994 Hajiev Rashad Ataman oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24thof April, 1994 Hajiev Rashad Ataman oglu remained on
the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Hajiev Rashad Ataman oglu’s future fate.
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Hajiev Sahib Sadai oglu 

Hajiev Sahib Sadai oglu was born on January 12, 1952, in Imishli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Imishli district,
before his missing. He was a civilan. On the 6th of November, 1993
Hajiev Sahib Sadai oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of November, 1993 Hajiev Sahib
Sadai oglu remained in the area of the village of Boyuk Bahmanli,

being wounded, and was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupa
tion of Fuzuli district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hajiev Sahib Sadai oglu’s future fate.

Hajiev Sayavush Badraddin oglu 

Hajiev Sayavush Badraddin oglu was born on March 10, 1972, in
Aghdash district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Goshagovag of Aghdash district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdash
district. He was a serviceman. On the 19th of October, 1992 Hajiev
Sayavush Badraddin oglu became a missing person in the area of
Lachin district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 19th of October, 1992 Hajiev Sayavush Badraddin oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Finga of Lachin district. 

There is no information about Hajiev Sayavush Badraddin oglu’s future fate.

Hajiev Rizvan Gara oglu 

Hajiev Rizvan Gara oglu was born on March 22, 1973, in Kurdamir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gojaly of
Kurdamir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Kurdamir district. He was a
serviceman. On the 2nd of April, 1993 Hajiev Rizvan Gara oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Hajiev Rizvan Gara oglu remained on the
battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Gajar of Fuzuli district. 

There is no information about Hajiev Rizvan Gara oglu’s future fate.
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Hajiev Tajir Anvar oglu 

Hajiev Tajir Anvar oglu was born on December 20, 1974, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Piyadalar of
Barda district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Barda district. He was a servi 
ceman. On the 28th of March, 1993 Hajiev Tajir Anvar oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1993 Hajiev Tajir Anvar oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of the village of Charaktar of Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Tajir Anvar oglu’s future fate.

Hajiev Suleyman Latif oglu

Hajiev Suleyman Latif oglu was born on April 6, 1949, in Khojaly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly dist 
rict, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992
Hajiev Suleyman Latif oglu became a missing person, during the attack
on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed
in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hajiev Suleyman

Latif oglu was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hajiev Suleyman Latif oglu’s future fate.

Hajiev Tahir Haji oglu 

Hajiev Tahir Haji oglu was born on May 8, 1957, in Lachin district
of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly district, be
fore his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992
Hajiev Tahir Haji oglu became a missing person, during the attack on
Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed
in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hajiev Tahir Haji

oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly geno
cide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hajiev Tahir Haji oglu’s future fate.
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Hajiev Tahsin Fikran oglu 

Hajiev Tahsin Fikran oglu was born on April 27, 1973, in Salyan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garabaghly
of Salyan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 31st of August, 1993 Hajiev Tahsin Fikran oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of August, 1993 Hajiev Tahsin Fikran oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Kurdmahmudlu of Fuzuli district. 

There is no information about Hajiev Tahsin Fikran oglu’s future fate.

Hajiev Zakir Khammad oglu

Hajiev Zakir Khammad oglu was born on August 17, 1973, in the
village of Lori of Spitak (Hamamly) district in the Republic of Armenia.
He based in Nasimi district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Nasimi
district. He was a serviceman. On the 10th of February, 1994 Hajiev
Zakir Khammad oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 10th of February, 1994 Hajiev Zakir Khammad oglu remained on the battlefield,
being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was al
legedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Nadirkhanly of Kalbajar district. 

There is no information about Hajiev Zakir Khammad oglu’s future fate.

Hajiev Taleh Yusif oglu 

Hajiev Taleh Yusif oglu was born on September 3, 1972, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam dist 
rict, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Aghdam district. He was a serviceman.
On the 22nd of July, 1993 Hajiev Taleh Yusif oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 22nd of July, 1993 Hajiev Taleh Yusif oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Ahmadavar of Aghdam district. 

There is no information about Hajiev Taleh Yusif oglu’s future fate.
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Hajieva Nenegiz Aziz gizi

Hajieva Nenegiz Aziz gizi was born on June 1, 1901, in Gubadly
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Chaitumas
of Gubadly district, before her missing. She was a civilian. On the 31st

of August, 1993 Hajieva Nenegiz Aziz gizi became a missing person,
during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of August, 1993 Hajieva Nenegiz

Aziz gizi remained in the village of Chaitumas, where she lived, so became a missing per
son under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hajieva Nenegiz Aziz gizi’s future fate.

Hajieva Gamar Abdulhasan gizi

Hajieva Gamar Abdulhasan gizi was born on June 1, 1906, in
Shusha district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of
Shusha district, before her missing. She was a civilian. On the 8th of
May, 1992 Hajieva Gamar Abdulhasan gizi became a missing person,
during the occupation of Shusha district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Hajieva Gamar Abdul
hasan gizi remained in the area, where she lived, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Shusha district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hajieva Gamar Abdulhasan gizi’s future fate.

Hajieva Sehran Gudrat gizi

Hajieva Sehran Gudrat gizi was born on June 1, 1932, in Zangilan
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Tatar of
Zangilan district, before her missing. She was a civilian. On the 27th of
October, 1993 Hajieva Sehran Gudrat gizi became a missing person,
during the occupation of Zangilan district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of October, 1993 Hajieva Sehran
Gudrat gizi remained in the village of Tatar, where she lived, so became

a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Zangilan district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Hajieva Sehran Gudrat gizi’s future fate.
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Hajizade Habib Avaz oglu 

Hajizade Habib Avaz oglu was born on March 15, 1966, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a serviceman.
On the 12th of June, 1992 Hajizade Habib Avaz oglu became a missing
person in the area of Asgaran district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1992 Hajizade Habib Avaz oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of the village of Nakhchivanly of Asgaran district. 

There is no information about Hajizade Habib Avaz oglu’s future fate.

Hadiev Alikram Mursal oglu 

Hadiev Alikram Mursal oglu was born on August 15, 1970, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 24th of De
cember, 1992 Hadiev Alikram Mursal oglu became a missing person
in the area of Zangilan district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 24th of December, 1992 Hadiev Alikram Mursal oglu became a missing
person under unknown circumstances in the area of the village of Yukhary Yemaz li of
Zangilan district, during the military operations against Armenian armed formations. 

There is no information about Hadiev Alikram Mursal oglu’s future fate.

Hajieva Sona Mammad gizi

Hajieva Sona Mammad gizi was born on June 20, 1958, in Gubadly
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Chaitumas
of Gubadly district, before her missing. She was a civilian. On the 30th

of August, 1993 Hajieva Sona Mammad gizi became a missing person,
during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Hajieva Sona Mam

mad gizi remained in the village of Chaitumas, where she lived, so became a missing per
son under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hajieva Sona Mammad gizi’s future fate.
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Hagverdiev Bahruz Hagverdi oglu

Hagverdiev Bahruz Hagverdi oglu was born on March 10, 1972, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On the
18th of February, 1994 Hagverdiev Bahruz Hagverdi oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of February, 1994 Hagverdiev

Bahruz Hagverdi oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian ter
rorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
area of the village of Dastagul of Aghdere district. 

There is no information about Hagverdiev Bahruz Hagverdi oglu’s future fate.

Hadiev Vidadi Shahveran oglu 

Hadiev Vidadi Shahveran oglu was born on March 3, 1970, in Lerik
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khanagah of
Lerik district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Lerik district. He was a service
man. On the 24th of December, 1992 Hadiev Vidadi Shahveran oglu be
came a missing person in the area of Zangilan district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 24th of December, 1992 Hadiev Vidadi Shahveran oglu became a
missing person under unknown circumstances in the area of the village of Yukhary Yemazli
of Zangilan district, during the military operations against Armenian armed formations. 

There is no information about Hadiev Vidadi Shahveran oglu’s future fate.

Hagverdiev Elman Ali oglu 

Hagverdiev Elman Ali oglu was born on November 5, 1972, in Gada 
bay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Arygdam
of Gadabay district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gadabay district. He
was a serviceman. On the 17th of February, 1994 Hagverdiev Elman
Ali oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1994 Hagverdiev Elman Ali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hagverdiev Elman Ali oglu’s future fate. 
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Hagverdiev Shahin Meshdi oglu

Hagverdiev Shahin Meshdi oglu was born on February 24, 1962,
in the city of Khankandi of Azerbaijan Republic. He lived in the city
of Khojaly, before his missing. He joined the selfdefence group, as a
volunteer. He was an employee of the Police Department. He was a
serviceman. On the 26th of February, 1992 Hagverdiev Shahin Meshdi
oglu became a missing person, during the attack on Khojaly by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hagverdiev Shahin Meshdi oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the attack on Khojaly and
the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hagverdiev Shahin Meshdi oglu’s future fate.

Hagverdiev Vasif  Mirza oglu

Hagverdiev Vasif Mirza oglu was born on January 26, 1971, in
Gazakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dash
Salahly of Gazakh district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Gazakh district.
He was a serviceman. On the 2nd of March, 1993 Hagverdiev Vasif
Mirza oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of March, 1993 Hagverdiev Vasif Mirza oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of
Aghdere district. 

There is no information about Hagverdiev Vasif Mirza oglu’s future fate.

Hagverdiev Mehman Abulhasan oglu

Hagverdiev Mehman Abulhasan oglu was born on February 24, 1971,
in Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Garamanly of Neftchala district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Neftchala district. He was a serviceman. On the 26th of September, 1992
Hagverdiev Mehman Abulhasan oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of September, 1992 Hagverdiev

Mehman Abulhasan oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian ter
rorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
area of the village of Gulably of Aghdam district. 

There is no information about Hagverdiev Mehman Abulhasan oglu’s future fate.
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Harunov Khalil Hazrat oglu

Harunov Khalil Hazrat oglu was born on December 2, 1968, in
Gakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Gakh
district, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Gakh district. He was a serviceman. On
the 16th of June, 1992 Harunov Khalil Hazrat oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1992 Harunov Khalil Hazrat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Harunov Khalil Hazrat oglu’s future fate.

Harunov Elshad Alibaba oglu

Harunov Elshad Alibaba oglu was born on January 24, 1969, in
Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Haji
gaib of Guba district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Guba district. He was a
serviceman. On the 26th of March, 1993 Harunov Elshad Alibaba oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of March, 1993 Harunov Elshad Alibaba oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Harunov Elshad Alibaba oglu’s future fate.

Herdaev Isa Haji oglu

Herdaev Isa Haji oglu was born on February 3, 1974, in Balakan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sharif of Balakan
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Balakan district. He was a serviceman.
On the 2nd of April, 1993 Herdaev Isa Haji oglu became a missing per
son in the area of Kalbajar district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 2nd of April, 1993 Herdaev Isa Haji oglu remained on the battle
field, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Gamyshly of Kalbajar district. 

There is no information about Herdaev Isa Haji oglu’s future fate.



407

Heybatov Ilgar Heybatagha oglu

Heybatov Ilgar Heybatagha oglu was born on February 11, 1974, in
Devechi (current Shabran) district of Azerbaijan Republic. He lived in
the center of Siazan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Siazan district.
He was a serviceman. On the 17th of April, 1994 Heybatov Ilgar
Heybatagha oglu became a missing person in the area of Terter district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of April, 1994 Heybatov Ilgar Heybatagha oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sahlaabad of Terter district. 

There is no information about Heybatov Ilgar Heybatagha oglu’s future fate.

Heydarov Arzu Firudun oglu

Heydarov Arzu Firudun oglu was born on July 19, 1966, in Ab
sheron district of Azerbaijan Republic. He lived in Khyrdalan settle
ment (current city) of Absheron district, before the military service. He
joined the ranks of the National Army, as a volunteer. He was a servi 
ceman. On the 13th of June, 1992 Heydarov Arzu Firudun oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of June, 1992 Heydarov Arzu Firudun oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area named Garagaya of Aghdam district. 

There is no information about Heydarov Arzu Firudun oglu’s future fate.

Hetaev Suleyman Mollateyyub oglu

Hetaev Suleyman Mollateyyub oglu was born on July 28, 1973, in
Balakan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Talalar
of Balakan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
serviceman. On the 7th of November, 1992 Hetaev Suleyman Mollateyyub
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of November, 1992 Hetaev Suleyman Mollateyyub oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Gulably of Aghdam district.

There is no information about Hetaev Suleyman Mollateyyub oglu’s future fate.
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Heydarov Elchin Aghammad oglu

Heydarov Elchin Aghammad oglu was born on October 1, 1971, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Aghamammadli of Imishli district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Imishli district.
He was a serviceman. On the 12th of January, 1994 Heydarov Elchin
Aghammad oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of January, 1994 Heydarov Elchin Aghammad oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadly of
Fuzuli district. 

There is no information about Heydarov Elchin Aghammad oglu’s future fate.

Heydarov Azad Feytulla oglu

Heydarov Azad Feytulla oglu was born on May 25, 1975, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yukhary
Tulakaran of Guba district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Guba district.
He was a serviceman. On the 27th of April, 1994 Heydarov Azad Fey
tulla oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the mili tary operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of April, 1994 Heydarov Azad Feytulla oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Bash Garvand of Aghdam district. 

There is no information about Heydarov Azad Feytulla oglu’s future fate.

Heydarov Alizamin Nuhbala oglu

Heydarov Alizamin Nuhbala oglu was born on January 29, 1970, in
Devechi (current Shabran) district of Azerbaijan Republic. He lived in the
village of Aghalyg of Shabran district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Shabran
district. He was a serviceman. On the 7th of March, 1993 Heydarov Aliza
min Nuhbala oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 7th of March, 1993 Heydarov Alizamin Nuhbala oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Heydarov Alizamin Nuhbala oglu’s future fate.
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Heydarov Mushfig Alakbar  oglu

Heydarov Mushfig Alakbar oglu was born on January 4, 1970, in Aghsu
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ikindzhi
Aratkand of Aghsu district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghsu district.
He was a serviceman. On the 26th of January, 1994 Heydarov Mushfig
Alakbar oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 26th of January, 1994 Heydarov Mushfig Alakbar oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadly of Fuzuli district. 

There is no information about Heydarov Mushfig Alakbar oglu’s future fate.

Heydarov Samir Rauf oglu

Heydarov Samir Rauf oglu was born on August 8, 1974, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of the city
of Baku in Azerbaijan Republic, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khatai
district. He was a serviceman. On the 4th of July, 1993 Heydarov Samir
Rauf oglu became a missing person in the area of Khojaly district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of July, 1993 Heydarov Samir Rauf oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Kho
jaly district. 

There is no information about Heydarov Samir Rauf oglu’s future fate.

Heydarov Mahyaddin Alish oglu

Heydarov Mahyaddin Alish oglu was born on August 12, 1966, in
Vardenis (Basarkechar) district of the Republic of Armenia. He based in Khatai
district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after depor tation from the
native lands by Armenian nationalists. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Khatai district. He was a servi 
ceman. On the 7th of April, 1993 Heydarov Mahyaddin Alish oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 7th of April, 1993 Heydarov Mahyaddin Alish oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Shelli of Aghdam district. 

There is no information about Heydarov Mahyaddin Alish oglu’s future fate.
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Heydarov Sarvan Mutallim oglu

Heydarov Sarvan Mutallim oglu was born on October 8, 1975, in
Zardab district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Aghabaghy of Zardab district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Zardab district.
He was a serviceman. On the 10th of January, 1994 Heydarov Sarvan
Mutallim oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 10th of January, 1994 Heydarov Sarvan Mutallim oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Ashaghy Abdurahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Heydarov Sarvan Mutallim oglu’s future fate.

Heydarov Seymur Mahmud oglu

Heydarov Seymur Mahmud oglu was born on February 17, 1969, in
Astara district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Supe ri 
bagh of Astara district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Astara district. He was
a serviceman. On the 28th of March, 1994 Heydarov Seymur Mahmud
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1994 Heydarov Seymur Mahmud oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Garagashly of Aghdam district. 

There is no information about Heydarov Seymur Mahmud oglu’s future fate.

Heydarov Vugar Isbar oglu

Heydarov Vugar Isbar oglu was born on April 23, 1975, in Goranboy
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aghamaly 
oghlu of Goranboy district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Goranboy
district. He was a serviceman. On the 10th of April, 1994 Heydarov
Vugar Isbar oglu became a missing person in the area of Goranboy
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 10th of April, 1994 Heydarov Vugar Isbar oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Tap Garagoyunlu of Goranboy district. 

There is no information about Heydarov Vugar Isbar oglu’s future fate.
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Habibov Elnur Pasha oglu

Habibov Elnur Pasha oglu was born on December 21, 1973, in
Shamakhy district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Shamakhy district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamakhy district. He was
a serviceman. On the 26th of January, 1993 Habibov Elnur Pasha oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 26th of January, 1993 Habibov Elnur Pasha oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Farrukh in the area of Aghdam district. 

There is no information about Habibov Elnur Pasha oglu’s future fate.

Habibov Faig Valiaddin oglu

Habibov Faig Valiaddin oglu was born on December 29, 1974, in
Gabala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dashlyja
of Gabala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a
serviceman. On the 8th of February, 1993 Habibov Faig Valiaddin oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of February, 1993 Habibov Faig Valiaddin oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Drombon (cur
rent Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Habibov Faig Valiaddin oglu’s future fate.

Heydarov Zaur Mukhtar oglu

Heydarov Zaur Mukhtar oglu was born on June 1, 1973, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk Mar
janly of Jabrail district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Jabrail district. He was
a serviceman. On the 15th of August, 1993 Heydarov Zaur Mukhtar
oglu became a missing person in the area of Jabrail district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of August, 1993 Heydarov Zaur Mukhtar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Balyand of Jabrail district. 

There is no information about Heydarov Zaur Mukhtar oglu’s future fate.
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Habilov Mukhtar Isgandar oglu

Habilov Mukhtar Isgandar oglu was born on February 10, 1974, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kichik
Dahna of Sheki district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Sheki district. He was a
serviceman. On the 30th of March, 1993 Habilov Mukhtar Isgandar
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of March, 1993 Habilov Mukhtar Isgandar oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Habilov Mukhtar Isgandar oglu’s future fate.

Habibullaev Mehman Rafig oglu

Habibullaev Mehman Rafig oglu was born on December 22, 1973,
in Aghsu district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Aghsu district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Aghsu district. He was a service
man. On the 19th of June, 1992 Habibullaev Mehman Rafig oglu became
a missing person in the area of Asgaran district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
r ative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 19th of June, 1992 Habibullaev Mehman

Rafig oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Nakhchivanly of Asgaran district. 

There is no information about Habibullaev Mehman Rafig oglu’s future fate.

Hadiev Tarlan Mursal oglu

Hadiev Tarlan Mursal oglu was born on August 15, 1964, in the city
of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Haji Zeinalabdin
Taghiev settlement of Sumgait, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Sumgait. He
was a serviceman. On the 18th of February, 1994 Hadiev Tarlan Mursal
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 18th of February, 1994 Hadiev Tarlan Mursal oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Karimbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Hadiev Tarlan Mursal oglu’s future fate.
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Hamidov Araz Heybat oglu

Hamidov Araz Heybat oglu was born on November 25, 1975, in
Aghsu district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Khalilli of Aghsu district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghsu district.
He was a serviceman. On the 24th of April, 1994 Hamidov Araz Heybat
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 24th of April, 1994 Hamidov Araz Heybat

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Hamidov Araz Heybat oglu’s future fate.

Hamidov Ilgar Shahgeldi oglu

Hamidov Ilgar Shahgeldi oglu was born on April 17, 1965, in Lerik
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Livadirge of
Lerik district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Lerik district. He was a service
man. On the 2nd of October, 1992 Hamidov Ilgar Shahgeldi oglu be
came a missing person in the area of Lachin district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 2nd of October, 1992 Hamidov Ilgar Shahgeldi oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Safiyan of Lachin
district. 

There is no information about Hamidov Ilgar Shahgeldi oglu’s future fate.

Hamdiev Usman Hamdi oglu 

Hamdiev Usman Hamdi oglu was born on May 23, 1954, in
Izbaskand district of the Republic of Uzbekistan. He lived in the center
of Khojaly district of Azerbaijan Republic, before his missing. He was
a serviceman. On the 26th of February, 1992 Hamdiev Usman Hamdi
oglu became a missing person, during the attack on Khojaly by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hamdiev Usman

Hamdi oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hamdiev Usman Hamdi oglu’s future fate.
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Hamidov Kamran Eldar oglu

Hamidov Kamran Eldar oglu was born on February 11, 1972, in De
vechi (current Shabran) district of Azerbaijan Republic. He lived in the
village of Aghbash of Shabran district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Shabran
district. He was a serviceman. On the 28th of June, 1992 Hamidov Kam
ran Eldar oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the mili tary operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of June, 1992 Hamidov Kamran Eldar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysalli of Fuzuli district. 

There is no information about Hamidov Kamran Eldar oglu’s future fate.

Hamidov Ilyas Tapdig oglu

Hamidov Ilyas Tapdig oglu was born on May 22, 1960, in the city
of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Pirakashkul settlement
of Absheron district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Absheron district. He
was a serviceman. On the 23rd of October, 1993 Hamidov Ilyas Tapdig
oglu became a missing person in the area of Jabrail district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Hamidov Ilyas Tapdig oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Boyuk Marjanly of Jabrail district. 

There is no information about Hamidov Ilyas Tapdig oglu’s future fate.

Hamidov Natig Ali oglu

Hamidov Natig Ali oglu was born on March 23, 1975, in Shamkir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sabirkand of
Shamkir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was a
serviceman. On the 13th of February, 1994 Hamidov Natig Ali oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1994 Hamidov Natig Ali oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Hamidov Natig Ali oglu’s future fate.
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Hamidov Zaur Fakhraddin oglu

Hamidov Zaur Fakhraddin oglu was born on April 28, 1972, in Goy
chai district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shekili
of Goychai district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Goychai district. He was a
serviceman. On the 26th of February, 1994 Hamidov Zaur Fakhraddin
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1994 Hamidov Zaur Fakhraddin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Aghbulag of Kalbajar district. 

There is no information about Hamidov Zaur Fakhraddin oglu’s future fate.

Hamidova Kifayat Chyrag gizi

Hamidova Kifayat Chyrag gizi was born on June 1, 1956, in the vil
lage of Ardushlu of Lachin district in Azerbaijan Republic. She lived
in the center of Khojaly district, before her missing. She was a civilian.
On the 26th of February, 1992 Hamidova Kifayat Chyrag gizi became
a missing person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan,
and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hamidova Kifayat

Chyrag gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hamidova Kifayat Chyrag gizi’s future fate.

Hamidov Shamsi Mahammad oglu

Hamidov Shamsi Mahammad oglu was born on January 8, 1967, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dagh
tumas of Jabrail district, before the military service. He joined the self
defence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 25th of
August, 1993 Hamidov Shamsi Mahammad oglu became a missing
person in the area of Jabrail district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of August, 1993 Hamidov Shamsi Mahammad oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Daghtumas of Jabrail district. 

There is no information about Hamidov Shamsi Mahammad oglu’s future fate.
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Hamzaev Adil Didey oglu

Hamzaev Adil Didey oglu was born on June 24, 1974, in Zagatala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ashaghy Tala of
Zagatala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Zagatala district. He was a
serviceman. On the 12th of January, 1994 Hamzaev Adil Didey oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 12th of January, 1994 Hamzaev Adil Didey oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Yukhary Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Hamzaev Adil Didey oglu’s future fate.

Hamzatov Nazim Jarullaevich

Hamzatov Nazim Jarullaevich was born on February 13, 1967, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 30th of August, 1993 Hamzatov Nazim Jarullaevich became a
missing person in the area of Gubadly district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Hamzatov Nazim Jarullaevich became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Balasoltanly of Gubadly district. 

There is no information about Hamzatov Nazim Jarullaevich’s future fate.

Hamzaev Ilgar Yasin oglu

Hamzaev Ilgar Yasin oglu was born on June 1, 1965, in the city of
Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of Ganja, be
fore the military service. He was conscripted into the army by the Mili 
tary Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman. On the 19th

of January, 1993 Hamzaev Ilgar Yasin oglu became a missing person
in the area of Aghdere district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 19th of January, 1993 Hamzaev Ilgar Yasin oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Vaguas (current Gozlu) of Aghdere district. 

There is no information about Hamzaev Ilgar Yasin oglu’s future fate.
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Hamzaev Mirnajaf Muzaffar oglu

Hamzaev Mirnajaf Muzaffar oglu was born on May 29, 1955, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Yeni Ganja settlement
of Nizami district of Ganja, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Nizami district.
He was a serviceman. On the 10th of February, 1993 Hamzaev Mirnajaf
Muzaffar oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1993 Hamzaev Mirnajaf Muzaffar oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district.
There is no information about Hamzaev Mirnajaf Muzaffar oglu’s future fate.

Hanifaev Ismail Sayavush oglu

Hanifaev Ismail Sayavush oglu was born on July 1, 1967, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Lankaran district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 8th of May,
1992 Hanifaev Ismail Sayavush oglu became a missing person in the
area of Shusha district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Hanifaev Ismail Sayavush oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the city of Shusha. 

There is no information about Hanifaev Ismail Sayavush oglu’s future fate.

Hamzaev Kerem Bari oglu

Hamzaev Kerem Bari oglu was born on January 1, 1963, in Yevlakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garachala of
Salyan district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Salyan district. He was a serviceman.
On the 28th of December, 1993 Hamzaev Kerem Bari oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Hamzaev Kerem Bari oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Salahly of Aghdam district. 

There is no information about Hamzaev Kerem Bari oglu’s future fate.
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Hasanbalaev Eldaniz Aidyn oglu

Hasanbalaev Eldaniz Aidyn oglu was born on January 21, 1974, in
Siazan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Siazan
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Siazan district. He was a serviceman.
On the 3rd of March, 1994 Hasanbalaev Eldaniz Aidyn oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 3rd of March, 1994 Hasanbalaev Eldaniz Aidyn oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadli of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanbalaev Eldaniz Aidyn oglu’s future fate.

Hasanalieva Gulniyaz Mammadali gizi

Hasanalieva Gulniyaz Mammadali gizi was born on June 1, 1929,
in Zangilan district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Bartaz of Zangilan district, before her missing. She was a civilian. On
the 29th of October, 1993 Hasanalieva Gulniyaz Mammadali gizi be
came a missing person, during the occupation of Zangilan district by
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of October, 1993 Hasanalieva Gul

niyaz Mammadali gizi remained in the village of Bartaz, where she lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Zangilan district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanalieva Gulniyaz Mammadali gizi’s future fate.

Hasanguliev Iman Mehdigulu oglu

Hasanguliev Iman Mehdigulu oglu was born on September 10,
1967, in Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village
of Pirjahan of Lachin district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lachin district.
He was a serviceman. On the 19th of April, 1993 Hasanguliev Iman
Mehdigulu oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of April, 1993 Hasanguliev Iman Mehdigulu oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Dashbulag of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanguliev Iman Mehdigulu oglu’s future fate.
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Hasanguliev Shafan Mahammad oglu

Hasanguliev Shafan Mahammad oglu was born on June 17, 1970, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ughur
bayli of Barda district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Barda district. He was a
serviceman. On the 12th of February, 1994 Hasanguliev Shafan Maham 
mad oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 12th of February, 1994  Hasanguliev Shafan Mahammad oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanguliev Shafan Mahammad oglu’s future fate.

Hasanguliev Shirindil Javad oglu

Hasanguliev Shirindil Javad oglu was born on September 18, 1968,
in the village of Achakhlu of Gafan district in the Republic of Armenia. He
based in Binagadi district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Binagadi
district. He was a serviceman. On the 26th of January, 1992 Hasanguliev
Shirindil Javad oglu became a missing person in the area of Shusha
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of January, 1992 Hasanguliev Shirindil Javad oglu remained on the battle
field, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Hasanguliev Shirindil Javad oglu’s future fate.

Hasanguliev Sabir Huseyn oglu

Hasanguliev Sabir Huseyn oglu was born on January 1, 1950, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sa
farsha of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the
23rd of October, 1993 Hasanguliev Sabir Huseyn oglu became a missing
person, during the occupation of Jabrail district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Hasanguliev Sabir

Huseyn oglu remained in the area of the village of Maralyan, so became a missing person
under unknown circumstances and was taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Jabrail district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanguliev Sabir Huseyn oglu’s future fate.
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Hasanov Abil Nuraddin oglu

Hasanov Abil Nuraddin oglu was born on January 16, 1974, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ilyaslar of Kalbajar district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kalbajar district.
He was a serviceman. On the 3rd of April, 1993 Hasanov Abil Nuraddin
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of April, 1993 Hasanov Abil Nuraddin oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area named Meydanchai of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Abil Nuraddin oglu’s future fate.

Hasanguliev Vugar Mehdigulu oglu

Hasanguliev Vugar Mehdigulu oglu was born on June 1, 1974, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Pir
jahan of Lachin district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Lachin district. He was
a serviceman. On the 19th of April, 1993 Hasanguliev Vugar Mehdigulu
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 19th of April, 1993 Hasanguliev Vugar Mehdigulu oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Dashbulag of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanguliev Vugar Mehdigulu oglu’s future fate.

Hasanov Aghataghy Abdul oglu

Hasanov Aghataghy Abdul oglu was born on September 22, 1972,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Surakhany district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Surakhany district. He was a service
man. On the 4th of July, 1993 Hasanov Aghataghy Abdul oglu became
a missing person in the area of Khojaly district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of July, 1993 Hasanov Aghataghy Abdul oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly district.

There is no information about Hasanov Aghataghy Abdul oglu’s future fate.



421

Hasanov Asim Taghy oglu

Hasanov Asim Taghy oglu was born on March 2, 1969, in Samukh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kolair of
Samukh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Samukh district. He was a
serviceman. On the 2nd of January, 1994 Hasanov Asim Taghy oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of January, 1994  Hasanov Asim Taghy oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Asim Taghy oglu’s future fate.

Hasanov Atabala Huseyn oglu

Hasanov Atabala Huseyn oglu was born on September 6, 1973, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabail district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Sabail district. He was a serviceman. On
the 4th of July, 1993 Hasanov Atabala Huseyn oglu became a missing
person in the area of Khojaly district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of July, 1993 Hasanov Atabala Huseyn oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly
district. 

There is no information about Hasanov Atabala Huseyn oglu’s future fate.

Hasanov Asif Aghamirza oglu 

Hasanov Asif Aghamirza oglu was born on July 3, 1960, in Khoja
vand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ami
ranlar of Khojavand district, before the military service. He was an
employee of the Police Department of Khojavand district. He was a
serviceman. On the 29th of December, 1991 Hasanov Asif Aghamirza
oglu became a missing person in the area of Khojavand district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 29th of December, 1991 Hasanov Asif Aghamirza oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Amiranlar  of Khojavand district. 

There is no information about Hasanov Asif Aghamirza oglu’s future fate.



422

Hasanov Azer Telman oglu

Hasanov Azer Telman oglu was born on August 26, 1971, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Etyemazli of
Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 15th of June, 1992 Hasanov Azer Telman oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 15th of June, 1992 Hasanov Azer Telman oglu remained on the bat
tlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district.

There is no information about Hasanov Azer Telman oglu’s future fate.

Hasanov Azer Ikram oglu

Hasanov Azer Ikram oglu was born on August 26, 1975, in Shamkir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garagojaly
of Shamkir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was a
serviceman. On the 26th of April, 1994 Hasanov Azer Ikram oglu be
came a missing person in the area of Terter district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Hasanov Azer Ikram oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armeni 
an armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Hasanov Azer Ikram oglu’s future fate.

Hasanov Behbud Alfazil oglu

Hasanov Behbud Alfazil oglu was born on March 15, 1976, in
Aghsu district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Jalair
of Aghsu district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghsu district. He was a
serviceman. On the 26th of April, 1994 Hasanov Behbud Alfazil oglu
became a missing person in the area of Terter district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Hasanov Behbud Alfazil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Hasanov Behbud Alfazil oglu’s future fate.
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Hasanov Bakhtiar Abdulrahim oglu

Hasanov Bakhtiar Abdulrahim oglu was born on April 10, 1975, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Neftchala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Neftchala district. He was a
serviceman. On the 15th of April, 1994 Hasanov Bakhtiar Abdulrahim
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 15th of April, 1994 Hasanov Bakhtiar Abdulrahim oglu remained on
the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the center of Aghdam district.

There is no information about Hasanov Bakhtiar Abdulrahim oglu’s future fate.

Hasanov Bakhtiar Bairam oglu

Hasanov Bakhtiar Bairam oglu was born on September 1, 1970, in
Aghdash district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ikindzhi Aral of Aghdash district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdash
district. He was a serviceman. On the 17th of April, 1993 Hasanov
Bakhtiar Bairam oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of April, 1993 Hasanov Bakhtiar Bairam oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh in the area of Kalbajar
district.

There is no information about Hasanov Bakhtiar Bairam oglu’s future fate.

Hasanov Bahram Amirkhan oglu

Hasanov Bahram Amirkhan oglu was born on September 19, 1966,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman.
On the 17th of June, 1993 Hasanov Bahram Amirkhan oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of June, 1993 Hasanov Bahram Amirkhan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Bahram Amirkhan oglu’s future fate.
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Hasanov Binnat Najaf oglu

Hasanov Binnat Najaf oglu was born on December 31, 1959, in the
village of Chaikand of Krasnoselsk (Chambarak) district in the Republic
of Armenia. He based in Azizbayov (current Khazar) district of the city
of Baku in Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands
by Armenian nationalists. He was conscripted into the army by the Mili 
tary Commissariat of Khazar district. He was a serviceman. On the 28th

of December, 1993 Hasanov Binnat Najaf oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established, that
on the 28th of December, 1993 Hasanov Binnat Najaf oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Ilkhychylar of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Binnat Najaf oglu’s future fate.

Hasanov Bekir Isakhan oglu

Hasanov Bekir Isakhan oglu was born on January 3, 1972, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mughanly of
Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 27th of September, 1992 Hasanov Bekir Isakhan
oglu became a missing person in the area of Lachin district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of September, 1992 Hasanov Bekir Isakhan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the center of Lachin district. 

There is no information about Hasanov Bekir Isakhan oglu’s future fate.

Hasanov Jamal Aslan oglu

Hasanov Jamal Aslan oglu was born on January 2, 1974, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in Yardymly set
tlement of Yardymly district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Yardymly
district. He was a serviceman. On the 19th of September, 1992 Hasanov
Jamal Aslan oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of September, 1992 Hasanov Jamal Aslan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the village of Mandyly of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Jamal Aslan oglu’s future fate.
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Hasanov Cherkez Mukhtar oglu

Hasanov Cherkez Mukhtar oglu was born on February 21, 1966, in
Gazakh district of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of
the city of Ganja, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Kapaz district. He was a
serviceman. On the 19th of July, 1992 Hasanov Cherkez Mukhtar oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of July, 1992 Hasanov Cherkez Mukhtar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the village of Umudlu of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Cherkez Mukhtar oglu’s future fate.

Hasanov Elchin Aghasy oglu

Hasanov Elchin Aghasy oglu was born on September 20, 1974, in
Salyan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sarvan
of Salyan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Salyan district. He was a
serviceman. On the 6th of March, 1993 Hasanov Elchin Aghasy oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of March, 1993 Hasanov Elchin Aghasy oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the village of Gasapet (current Chyragly) of Aghdere
district. 

There is no information about Hasanov Elchin Aghasy oglu’s future fate.

Hasanov Javanshir Israfil oglu

Hasanov Javanshir Israfil oglu was born on April 16, 1967, in Bala 
kan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Hanifa
of Balakan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
serviceman. On the 12th of June, 1992 Hasanov Javanshir Israfil oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1992 Hasanov Javanshir Israfil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Javanshir Israfil oglu’s future fate.
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Hasanov Eldaniz Novruz oglu

Hasanov Eldaniz Novruz oglu was born on June 16, 1973, in Zangi
lan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Keleman
of Gadabay district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gadabay district. He
was a serviceman. On the 17th of February, 1994 Hasanov Eldaniz
Novruz oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1994 Hasanov Eldaniz Novruz oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Eldaniz Novruz oglu’s future fate.

Hasanov Eldaniz Ilyas oglu

Hasanov Eldaniz Ilyas oglu was born on December 17, 1969, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On
the 1st of January, 1993 Hasanov Eldaniz Ilyas oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on 1st of January, 1993 Hasanov Eldaniz Ilyas oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Farrukh in Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Eldaniz Ilyas oglu’s future fate.

Hasanov Elgun Uzeyir oglu

Hasanov Elgun Uzeyir oglu was born on August 15, 1973, in Za
gatala district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Zagatala
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Zagatala district. He was a service
man. On the 11th of February, 1994 Hasanov Elgun Uzeyir oglu became
a missing person in the area of Jabrail district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Hasanov Elgun Uzeyir oglu remained
on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the village of Mehdili
of Jabrail district. 

There is no information about Hasanov Elgun Uzeyir oglu’s future fate.
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Hasanov Elmar Shamil oglu

Hasanov Elmar Shamil oglu was born on May 14, 1975, in Gusar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chilegir of
Gusar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gusar district. He was a servi 
ceman. On the 15th of February, 1994 Hasanov Elmar Shamil oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 15th of February, 1994 Hasanov Elmar Shamil oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of Murovdagh in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Elmar Shamil oglu’s future fate.

Hasanov Emin Islam oglu

Hasanov Emin Islam oglu was born on April 2, 1974, in the village
of Gulluja of Amasia district in the Republic of Armenia. He based
in Sabunchu district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after
deportation from the native lands by Armenian nationalists. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabunchu
district. He was a serviceman. On the 22nd of August, 1993 Hasanov
Emin Islam oglu became a missing person in the area of Jabrail district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 22nd of August, 1993 Hasanov Emin Islam oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Havuslu of Jabrail district. 

There is no information about Hasanov Emin Islam oglu’s future fate.

Hasanov Elkhan Nadir oglu

Hasanov Elkhan Nadir oglu was born on August 4, 1964, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of the
city of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Garadagh district. He was a
servi ceman. On the 4th of January, 1994 Hasanov Elkhan Nadir oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them sepa rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Hasanov Elkhan Nadir oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the village of Buzlug of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Elkhan Nadir oglu’s future fate.
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Hasanov Ali Ismail oglu

Hasanov Ali Ismail oglu was born on August 20, 1957, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of the city
of Baku, before the military service. He was an employee of police
regiment of the Ministry of Internal Affairs in the Republic of Azer
baijan. He was a serviceman. On the 12th of June, 1993 Hasanov Ali
Ismail oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1993 Hasanov Ali Ismail oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the village of Jinli of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Ali Ismail oglu’s future fate.

Hasanov Ali Alakbar oglu

Hasanov Ali Alakbar oglu was born on March 27, 1961, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Shusha
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Shusha district. He was a serviceman.
On the 8th of May, 1992 Hasanov Ali Alakbar oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Hasanov Ali Alakbar oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the center of Shusha district. 

There is no information about Hasanov Ali Alakbar oglu’s future fate.

Hasanov Ali Maharramali oglu

Hasanov Ali Maharramali oglu was born on June 1, 1971, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Surakhany district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Surakhany district. He was a serviceman.
On the 21st of April, 1994 Hasanov Ali Maharramali oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 21st of April, 1994 Hasanov Ali Maharramali oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadli of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Ali Maharramali oglu’s future fate.
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Hasanov Asad Saiadulla oglu

Hasanov Asad Saiadulla oglu was born on March 4, 1974, in Jalila 
bad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Uzuntepe
of Jalilabad district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Jalilabad district. He
was a serviceman. On the 11th of February, 1994 Hasanov Asad Sa
iadulla oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Hasanov Asad Saiadulla oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Asad Saiadulla oglu’s future fate.

Hasanov Asadullah Nushirevan oglu

Hasanov Asadullah Nushirevan oglu was born on July 1, 1963, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Fer
jan of Gubadly district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gubadly district. He
was a serviceman. On the 17th of February, 1994 Hasanov Asadullah
Nushirevan oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1994 Hasanov Asadullah Nushirevan oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Hasanov Asadullah Nushirevan oglu’s future fate.

Hasanov Alibek Albanda oglu

Hasanov Alibek Albanda oglu was born on November 24, 1968, in
the city of Shirvan of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Shir
van, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Shirvan. He was a serviceman. On the
4th of November, 1992 Hasanov Alibek Albanda oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of November, 1992 Hasanov Alibek Albanda oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Vangli of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Alibek Albanda oglu’s future fate.
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Hasanov Faig Hasan oglu

Hasanov Faig Hasan oglu was born on May 17, 1969, in the city of
Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Min
gachevir, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On
the 28th of February, 1992 Hasanov Faig Hasan oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of February, 1992 Hasanov Faig Hasan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Umudlu of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Faig Hasan oglu’s future fate.

Hasanov Faig Ali oglu

Hasanov Faig Ali oglu was born on December 31, 1974, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Sugovushan of Sabirabad district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 9th of January, 1994 Hasanov
Faig Ali oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of January, 1994 Hasanov Faig Ali oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Yukhary Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Faig Ali oglu’s future fate.

Hasanov Feyruz Farman oglu

Hasanov Feyruz Farman oglu was born on May 25, 1956, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On the
11th of January, 1994 Hasanov Feyruz Farman oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of January, 1994 Hasanov Feyruz

Farman oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Akop Kamari (current Lulesaz) of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Feyruz Farman oglu’s future fate.
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Hasanov Fuad Sarhad oglu

Hasanov Fuad Sarhad oglu was born on July 13, 1973, in Masally
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Syghdash of
Masally district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 19th of July, 1992 Hasanov Fuad Sarhad oglu be
came a missing person in the area of Aghdere district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of July, 1992 Hasanov Fuad Sarhad oglu was taken pri 
soner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Aterk (current Hasanriz) of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Fuad Sarhad oglu’s future fate.

Hasanov Habil Yunis oglu

Hasanov Habil Yunis oglu was born on March 16, 1974, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of the
city of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Garadagh district. He was a servi 
ceman. On the 1st of September, 1993 Hasanov Habil Yunis oglu be
came a missing person in the area of Jabrail district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 1st of September, 1993 Hasanov Habil Yunis oglu remained on the bat
tlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military opera tions against
Armenian armed formations in the area of the village of Jojug Marjanly of Jabrail district. 

There is no information ffabout Hasanov Habil Yunis oglu’s future fate.

Hasanov Farhad Asildar oglu

Hasanov Farhad Asildar oglu was born on February 2, 1974, in Bala 
kan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mahamalar
of Balakan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
serviceman. On the 25th of January, 1993 Hasanov Farhad Asildar oglu
became a missing person in the area of Khojaly district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 25th of January, 1993 Hasanov Farhad Asildar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly district. 

There is no information about Hasanov Farhad Asildar oglu’s future fate.
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Hasanov Hasan İbrahim oglu

Hasanov Hasan İbrahim oglu was born on January 1, 1933, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanov Hasan İbrahim oglu became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanov Hasan

İbrahim oglu remained in the area of the village of Dahraz, being wounded, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against
the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Hasan İbrahim oglu’s future fate.

Hasanov Hamlet Feyruz oglu

Hasanov Hamlet Feyruz oglu was born on April 22, 1967, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khanarab of
Barda district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Barda district. He was a servi 
ceman. On the 7th of December, 1992 Hasanov Hamlet Feyruz oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of December, 1992 Hasanov Hamlet Feyruz oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shelli of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Hamlet Feyruz oglu’s future fate.

Hasanov Hidayat Siraj oglu

Hasanov Hidayat Siraj oglu was born on March 13, 1965, in Yevlakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district of the city
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Yasamal district. He was a serviceman.
On the 13th of February, 1994 Hasanov Hidayat Siraj oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1994 Hasanov Hidayat Siraj oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Hidayat Siraj oglu’s future fate.
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Hasanov Khayal Zeinal oglu

Hasanov Khayal Zeinal oglu was born on June 24, 1964, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gulluja of
Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 17th of February, 1992 Hasanov Khayal Zeinal oglu
became a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Hasanov Khayal Zeinal oglu remained
on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Garadaghly of Khojavand district. 

There is no information about Hasanov Khayal Zeinal oglu’s future fate.

Hasanov Ilham Gulmammad oglu

Hasanov Ilham Gulmammad oglu was born on September 24, 1974,
in Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Vladimirovka of Guba district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Guban district.
He was a serviceman. On the 31st of January, 1994 Hasanov Ilham Gul
mammad oglu became a missing person in the area of Khojavand district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of January, 1994 Hasanov Ilham Gulmammad oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the
area of Khojavand district. 

There is no information about Hasanov Ilham Gulmammad oglu’s future fate.

Hasanov Khasai Sabutai oglu

Hasanov Khasai Sabutai oglu was born on May 16, 1972, in Samukh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Govlarsary
of Samukh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Samukh district. He was a
serviceman. On the 28th of February, 1992 Hasanov Khasai Sabutai
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of February, 1992 Hasanov Khasai Sabutai oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Umudlu of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Khasai Sabutai oglu’s future fate.
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Hasanov Ilgar Ilham oglu

Hasanov Ilgar Ilham oglu was born on October 16, 1973, in the city
of Ali Bairamly (current Shirvan) of Azerbaijan Republic. He lived in
Shirvan, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Shirvan. He was a serviceman. On the
19th of September, 1992 Hasanov Ilgar Ilham oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of September, 1992 Hasanov Ilgar Ilham oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Khanabad of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Ilgar Ilham oglu’s future fate.

Hasanov Ilham Umud oglu
Hasanov Ilham Umud oglu was born on May 9, 1961, in Fuzuli

district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ahmadalilar
of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a
servi ceman. On the 23rd of August, 1993 Hasanov Ilham Umud oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
sepa rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Hasanov Ilham Umud oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of Horadiz settlement (current city) of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Ilham Umud oglu’s future fate.

Hasanov Islam Sahib oglu

Hasanov Islam Sahib oglu was born on October 26, 1973, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Gumbashy of Lankaran district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran
district. He was a serviceman. On the 14th of January, 1993 Hasanov
Islam Sahib oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of January, 1993 Hasanov Islam Sahib oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the center of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Islam Sahib oglu’s future fate.
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Hasanov Karlen Vali oglu

Hasanov Karlen Vali oglu was born on June 1, 1941, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Giyasly of
Aghdam district, before his missing. He was a civilian. On the 22nd of
July, 1993 Hasanov Karlen Vali oglu became a missing person, during
the occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 22nd of July, 1993 Hasanov Karlen Vali oglu

remained in the area of the village of Giyasly, where he lived, so became a missing person
under unknown circumstances and was taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Karlen Vali oglu’s future fate.

Hasanov Gafgaz Ali oglu

Hasanov Gafgaz Ali oglu was born on March 8, 1973, in the village
of Garagoyunlu (current Azizli) of Vardenis (Basarkechar) district in
the Republic of Armenia. He based in the village of Shahriyar of Khan
lar (current Goygol) district in Azerbaijan Republic, after deportation
from the native lands by Armenian nationalists. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Goygol district. He was
a serviceman. On the 23rd of August, 1993 Hasanov Gafgaz Ali oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them

separative illegitimate joint armed forces.
As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,

that on the 23rd of August, 1993 Hasanov Gafgaz Ali oglu was taken prisoner by Armenian
terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
village of Kurdmahmudlu of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Gafgaz Ali oglu’s future fate.

Hasanov Ismiyali Ismail oglu

Hasanov Ismiyali Ismail oglu was born on June 1, 1924, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alkhanly of
Fuzuli district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
August, 1993 Hasanov Ismiyali Ismail oglu became a missing person,
during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Hasanov Ismiyali

Ismail oglu remained in the area of the village of Alkhanly, where he lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Fuzuli district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Ismiyali Ismail oglu’s future fate.
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Hasanov Gurbat Akram oglu

Hasanov Gurbat Akram oglu was born on September 19, 1953, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ismailbayli of Aghdam district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam
district. He was a serviceman. On the 13th of January, 1994 Hasanov
Gurbat Akram oglu became a missing person, during the occupation
of Fuzuli district by Armenian Armed Forces and supporting them
sepa rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of January, 1994 Hasanov Gurbat Akram oglu was taken
a prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the village of Ashaghy Seidmahmudlu of Fuzuli district.

There is no information about Hasanov Gurbat Akram oglu’s future fate.

Hasanov Garib Muzaffar oglu

Hasanov Garib Muzaffar oglu was born on December 29, 1955, in
the city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Haji Zeinalab
din Taghiev settlement of Sumgait, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sumgait. He
was a serviceman. On the 17th of June, 1992 Hasanov Garib Muzaffar
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of June, 1992 Hasanov Garib Muzaffar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Garib Muzaffar oglu’s future fate.

Hasanov Mehdi Ramil (Kerem) oglu

Hasanov Mehdi Ramil oglu was born on April 6, 1973, in Khojaly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanov Mehdi Ramil oglu became a missing person, during the
attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanov Mehdi

Ramil oglu remained in the territory of the village of Dahraz, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against the civilian
population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Mehdi Ramil oglu’s future fate.
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Hasanov Mahammad Mammadgulu oglu

Hasanov Mahammad Mammadgulu oglu was born on June 1, 1930, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chai
tumas of Gubadly district, before his missing. He was a civilian. On the 30th

of August, 1993 Hasanov Mahammad Mammadgulu oglu became a mis 
sing person, during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 30th of August, 1993 Hasanov Mahammad
Mammadgulu oglu remained in the area of the village of Chaitumas,

where he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Mahammad Mammadgulu oglu’s future fate.

Hasanov Maharram Heydar oglu

Hasanov Maharram Heydar oglu was born on January 7, 1974, in
the city of Dushanbe of the Republic of Tajikistan. He lived in Kapaz
district of the city of Ganja of Azerbaijan Republic, before the military
service. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Kapaz district. He was a serviceman. On the 28th of January, 1994
Hasanov Maharram Heydar oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of January, 1994 Hasanov Maharram Heydar oglu re
mained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Levonarkh (current Goyarkh) of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Maharram Heydar oglu’s future fate.

Hasanov Madad Eldar oglu

Hasanov Madad Eldar oglu was born on December 28, 1967, in
Khanlar (current Goygol) district of Azerbaijan Republic. He lived in
the village of Shatyrly of Barda district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Barda
district. He was a serviceman. On the 30th of June, 1992 Hasanov
Madad Eldar oglu became a missing person in the area of Asgaran
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of June, 1992 Hasanov Madad Eldar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the village of  Nakhchivanly of Asgaran district. 

There is no information about Hasanov Madad Eldar oglu’s future fate.
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Hasanov Museib Huseyn oglu

Hasanov Museib Huseyn oglu was born on June 1, 1911, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khalfali of
Shusha district, before his missing. He was a civilian. On the 8th of
May, 1992 Hasanov Museib Huseyn oglu became a missing person,
during the occupation of Shusha district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Hasanov Museib

Huseyn oglu remained in the area of the village of Khalfali, where he lived, and was taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Shusha district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hasanov Museib Huseyn oglu’s future fate. 

Hasanov Mobil Gulam oglu

Hasanov Mobil Gulam oglu was born on December 10, 1972, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Chelebilar of Barda district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Barda district.
He was a serviceman. On the 23rd of January, 1994 Hasanov Mobil
Gulam oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of January, 1994 Hasanov Mobil

Gulam oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of the
upland of Buzlug in Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Mobil Gulam oglu’s future fate.

Hasanov Nadir Sermest oglu

Hasanov Nadir Sermest oglu was born on April 2, 1975, in Lerik
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Durghan of
Lerik district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Lerik district. He was a service
man. On the 20th of April, 1994 Hasanov Nadir Sermest oglu became
a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
sepa rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of April, 1994 Hasanov Nadir Sermest oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Nadir Sermest oglu’s future fate.
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Hasanov Natig Ayyub oglu

Hasanov Natig Ayyub oglu was born on April 2, 1969, in Yevlakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garamam
madli of Yevlakh district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Yevlakh district.
He was a serviceman. On the 15th of January, 1993 Hasanov Natig
Ayyub oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of January, 1993 Hasanov Natig Ayyub oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Vangli of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Natig Ayyub oglu’s future fate.

Hasanov Natig Ibrahim oglu

Hasanov Natig Ibrahim oglu was born on May 2, 1973, in Goranboy
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Nadirkand
of Goranboy district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Goranboy district. He
was a serviceman. On the 6th of March, 1994 Hasanov Natig Ibrahim
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of March, 1994 Hasanov Natig Ibrahim oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Natig Ibrahim oglu’s future fate.

Hasanov Namig Alyosha (Alish) oglu

Hasanov Namig Alyosha oglu was born on September 16, 1969, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Sabunchu district. He was a serviceman.
On the 28th of December, 1993 Hasanov Namig Alyosha oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of December, 1993 Hasanov Namig

Alyosha oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, du 
r ing the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Boyahmadli of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Namig Alyosha oglu’s future fate.
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Hasanov Niamaddin Sahib oglu

Hasanov Niamaddin Sahib oglu was born on January 2, 1975, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Narimankand of Sabirabad district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 14th of August, 1993 Hasanov
Niamaddin Sahib oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14thof August, 1993 Hasanov Niamaddin Sahib oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Hasanov Niamaddin Sahib oglu’s future fate.

Hasanov Nazim Shamran oglu

Hasanov Nazim Shamran oglu was born on April 21, 1971, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Kholgarabujag of Neftchala district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Hasanov
Nazim Shamran oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 4th of January, 1994 Hasanov Nazim Shamran

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the direction of the upland
of Cheyil, in the area of the village of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Hasanov Nazim Shamran oglu’s future fate.

Hasanov Rafig Turbanda oglu

Hasanov Rafig Turbanda oglu was born on August 27, 1974, in the
city of Khankandi of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Giamaddinli of Aghjabadi district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Hasanov
Rafig Turbanda oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Hasanov Rafig Turbanda oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the vil
lage of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Hasanov Rafig Turbanda oglu’s future fate.
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Hasanov Rashid Rzagulu oglu

Hasanov Rashid Rzagulu oglu was born on June 1, 1914, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mirzanaghyly
of Fuzuli district, before his missing.  He was a civilian. On the 23rd of
October, 1993 Hasanov Rashid Rzagulu oglu became a missing person,
during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Hasanov Rashid
Rzagulu oglu remained in the area of the village of Mirzanaghyly,

where he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was al
legedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district
by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Rashid Rzagulu oglu’s future fate.

Hasanov Rovshan Elman oglu

Hasanov Rovshan Elman oglu was born on October 2, 1969, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Etye
mazli of Aghdam district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam
district. He was a serviceman. On the 4th of September, 1992 Hasanov
Rovshan Elman oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of September, 1992 Hasanov Rovshan Elman oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Aranzamin of Aghdam
district. 

There is no information about Hasanov Rovshan Elman oglu’s future fate.

Hasanov Rauf Valigulu oglu

Hasanov Rauf Valigulu oglu was born on January 28, 1973, in Bey
lagan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Birindzhi Ashygly of Beylagan district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Beyla
gan district. He was a serviceman. On the 22nd of July, 1992 Hasanov
Rauf Valigulu oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 22nd of July, 1992 Hasanov Rauf Valigulu oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gazanchy of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Rauf Valigulu oglu’s future fate.
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Hasanov Rovshan Gachai oglu

Hasanov Rovshan Gachai oglu was born on November 6, 1958, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Kho
jaly district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Hasanov Rovshan Gachai oglu became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and suppor ting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanov Rovshan Gachai oglu became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy
against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanov Rovshan Gachai oglu’s future fate.

Hasanov Rovshan Ajdar oglu

Hasanov Rovshan Ajdar oglu was born on December 1, 1963, in the
city of Shusha of Azerbaijan Republic. He lived in Shusha, before the
military service. He joined Shusha selfdefence group, as a volunteer.
He was a serviceman. On the 8th of May, 1992 Hasanov Rovshan Ajdar
oglu became a missing person in the area of Shusha district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Hasanov Rovshan Ajdar

oglu was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Shusha. 

There is no information about Hasanov Rovshan Ajdar oglu’s future fate.

Hasanov Rovshan Gasym oglu 

Hasanov Rovshan Gasym oglu was born on October 11, 1973, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Sheki
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sheki district. He was a serviceman.
On the 27th of July, 1992 Hasanov Rovshan Gasym oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of July, 1992 Hasanov Rovshan Gasym oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mohratagh (current Kichik Garabay)
of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Rovshan Gasym oglu’s future fate.
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Hasanov Sabir Ahmad oglu

Hasanov Sabir Ahmad oglu was born on January 6, 1964, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gushchu of
Lachin district, before the military service. He joined Lachin selfde
fence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 18th of May,
1992 Hasanov Sabir Ahmad oglu became a missing person in the area
of Lachin district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Hasanov Sabir Ahmad

oglu was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the center of Lachin district. 

There is no information about Hasanov Sabir Ahmad oglu’s future fate.

Hasanov Seymur Saleh oglu 

Hasanov Seymur Saleh oglu was born on December 12, 1969, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 9th of February, 1993 Hasanov Seymur Saleh oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 9th of February, 1993 Hasanov Seymur Saleh oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere
district. 

There is no information about Hasanov Seymur Saleh oglu’s future fate.

Hasanov Ruman Ildirim oglu
Hasanov Ruman Ildirim oglu was born on August 27, 1975, in Ismailly

district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ismailly of
Ismailly district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Ismailly district. He was a
serviceman. On the 6th of March, 1994 Hasanov Ruman Ildirim oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 6thof March, 1994 Hasanov Ruman Ildirim

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh,
in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Ruman Ildirim oglu’s future fate.
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Hasanov Sadraddin Gardashkhan oglu

Hasanov Sadraddin Gardashkhan oglu was born on January 4, 1954, in
Vedi district of the Republic of Armenia. He based in Khatai district of the
city of Baku in Azerbaijan Republic, after deportation from the native
lands by Armenian nationalists. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On the 26th of
January, 1992 Hasanov Sadraddin Gardashkhan oglu became a missing
person in the area of Shusha district, during the military opera tions of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative illegi 
timate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of January, 1992 Hasanov Sadraddin Gardashkhan oglu
remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the
military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Hasanov Sadraddin Gardashkhan oglu’s future fate.

Hasanov Seyran Imran oglu

Hasanov Seyran Imran oglu was born on July 3, 1968, in Aghsu district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chiyni of Aghsu district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Aghsu district. He was a serviceman. On the
3th of February, 1994 Hasanov Seyran Imran oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military ope rations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 3th of February, 1994 Hasanov Seyran Imran oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Lev of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Seyran Imran oglu’s future fate.

Hasanov Suleyman Kochari oglu 

Hasanov Suleyman Kochari oglu was born on March 28, 1971, in
Gakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Turajly
of Gakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gakh district. He was a servi 
ceman. On the 28th of September, 1992 Hasanov Suleyman Kochari
oglu became a missing person in the area of Lachin district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of September, 1992 Hasanov Suleyman Kochari oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Safiyan of Lachin district. 

There is no information about Hasanov Suleyman Kochari oglu’s future fate.
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Hasanov Shukran Alikhan oglu

Hasanov Shukran Alikhan oglu was born on June 1, 1972, in the
village of Guzu of Amasia district in the Republic of Armenia. He based
in Sabunchu district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after
deportation from the native lands by Armenian nationalists. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabunchu
district. He was a serviceman. On the 2nd of April, 1993 Hasanov
Shukran Alikhan oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 2nd of April, 1993 Hasanov Shukran Alikhan

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the direction of the upland
of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Shukran Alikhan oglu’s future fate.

Hasanov Shukur Saleh oglu

Hasanov Shukur Saleh oglu was born on January 8, 1972, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Fuzuli district,
before the military service. He joined the ranks of the National Army,
as a volunteer. He was a serviceman. On the 14th of August, 1993
Hasanov Shukur Saleh oglu became a missing person in the area of
Fuzuli district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of August, 1993 Hasanov Shukur Saleh oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Gyzylgaya, in the area of Fuzuli
district.

There is no information about Hasanov Shukur Saleh oglu’s future fate.

Hasanov Shahin Jahangir oglu 

Hasanov Shahin Jahangir oglu was born on May 21, 1968, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in Mehdiabad settlement of
Absheron district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Absheron district. He was a
serviceman. On the 5th of July, 1992 Hasanov Shahin Jahangir oglu became
a missing person in the area of Asgaran district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of July, 1992 Hasanov Shahin Jahangir oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Nakhchivanly of Asgaran district. 

There is no information about Hasanov Shahin Jahangir oglu’s future fate.
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Hasanov Tarlan Mirzagha oglu

Hasanov Tarlan Mirzagha oglu was born on December 14, 1975, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Muzaffaroba of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 18th of April, 1994 Hasanov
Tarlan Mirzagha oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of April, 1994 Hasanov Tarlan Mirzagha oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Taghybayli of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Tarlan Mirzagha oglu’s future fate.

Hasanov Taleh Rustam oglu

Hasanov Taleh Rustam oglu was born on March 29, 1974, in Gadabay
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Novogo re 
lovka (current Artepe) of Gadabay district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of Gadabay
district. He was a serviceman. On the 7th of October, 1992 Hasanov
Taleh Rustam oglu became a missing person in the area of Gubadly
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of October, 1992 Hasanov Taleh Rustam oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Khandak of Gubadly district. 

There is no information about Hasanov Taleh Rustam oglu’s future fate.

Hasanov Turan Aladdin oglu

Hasanov Turan Aladdin oglu was born on August 10, 1975, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman.
On the 9th of May, 1994 Hasanov Turan Aladdin oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of May, 1994 Hasanov Turan Aladdin oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Garmirovan (current Gyzyloba) of
Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Turan Aladdin oglu’s future fate.
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Hasanov Vagif Isgandar oglu 

Hasanov Vagif Isgandar oglu was born on January 1, 1973, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mi
rashelli of Aghdam district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam
district. He was a serviceman. On the 27th of July, 1992 Hasanov Vagif
Isgandar oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27thof July, 1992 Hasanov Vagif Isgandar oglu was allegedly
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mohratagh (current Kichik Garabay)
of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Vagif Isgandar oglu’s future fate.

Hasanov Vali (Teyyub) Sarhad oglu

Hasanov Vali Sarhad oglu was born on July 1, 1953, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Naryshlar of
Lachin district, before his missing. He was a civilian. On the 17th of
May, 1992 Hasanov Vali Sarhad oglu became a missing person, during
the occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of May, 1992 Hasanov Vali Sarhad
oglu remained in the center of Lachin district and was taken hostage

by Armenian terrorist groups, during the occupation of the district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Hasanov Vali Sarhad oglu’s future fate.

  Hasanov Vagif Dedekishi oglu

Hasanov Vagif Dedekishi oglu was born on April 18, 1951, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Kechili of Shamkir district, before the military service. He was an em
ployee of the Police Department of the Ministry of Internal Affairs in the
Republic of Azerbaijan. He was a serviceman. On the 26th of June, 1993
Hasanov Vagif Dedekishi oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of June, 1993 Hasanov Vagif Dede 

kishi oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of the
upland of Godekburun, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Hasanov Vagif Dedekishi oglu’s future fate.

No 
photo
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Hasanov Vugar Charkaz oglu

Hasanov Vugar Charkaz oglu was born on September 15, 1969, in
Beylagan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ismailbayli of Aghdam district, before the military service. He was an
employee of the Police Department of the Ministry of Internal Affairs in
the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman. On the 4th of July, 1993
Hasanov Vugar Charkaz oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of July, 1993 Hasanov Vugar Charkaz oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ismailbayli of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Vugar Charkaz oglu’s future fate.

Hasanov Vurghun Mammad oglu

Hasanov Vurghun Mammad oglu was born on November11, 1969, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Neftchala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Neftchala district. He was a
serviceman. On the 28th of December, 1993 Hasanov Vurghun Mammad
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Hasanov

Vurghun Mammad oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian ter
rorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
area of the village of Salahly Kangarli of Aghdam district. 

There is no information about Hasanov Vurghun Mammad oglu’s future fate.

Hasanov Vugar Maharram oglu

Hasanov Vugar Maharram oglu was born on May 31, 1971, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hindarkh of Aghjabadi district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Hasanov
Vugar Maharram oglu became a missing person in the area of Khoja
vand district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of January, 1994 Hasanov Vugar Maharram oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Pirabulag, in the area of Khojavand district. 

There is no information about Hasanov Vugar Maharram oglu’s future fate.
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Hasanov Vugar Telman oglu

Hasanov Vugar Telman oglu was born on April 21, 1973, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Mughanganjali of Sabirabad district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Sabirabad district. He was a serviceman. On the 6th of August, 1993
Hasanov Vugar Telman oglu became a missing person in the area of
Fuzuli district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 6th of August, 1993 Hasanov Vugar Telman oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Uchtepe, in the area of Fuzuli district.

There is no information about Hasanov Vugar Telman oglu’s future fate.

Hasanov Zabit Ismail oglu

Hasanov Zabit Ismail oglu was born on January 5, 1970, in the vil
lage of Ashaghy Shorja of Vardenis (Basarkechar) district in the Re
public of Armenia. He based in the village of Yeni Goycha of Khanlar
(current Goygol) district in Azerbaijan Republic, after deportation from
the native lands by Armenian nationalists. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Goygol district. He was a servi 
ceman. On the 12thof February, 1994 Hasanov Zabit Ismail oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting

them separative illegitimate joint armed forces.
As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established, that

on the 12th of February, 1994 Hasanov Zabit Ismail oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the direction of the upland of Murovdagh in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Zabit Ismail oglu’s future fate.

Hasanov Vugar Mammad oglu

Hasanov Vugar Mammad oglu was born on September 9, 1975, in
the city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman.
On the 13th of June, 1994 Hasanov Vugar Mammad oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of June, 1994 Hasanov Vugar Mammad oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Aghgaya of Kalbajar district. 

There is no information about Hasanov Vugar Mammad oglu’s future fate.
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Hasanova Goychak Heydar gizi

Hasanova Goychak Heydar gizi was born on January 1, 1943, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanova Goychak Heydar gizi became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanova Goychak

Heydar gizi remained in the area of the village of Dahraz, being wounded, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against
the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Goychak Heydar gizi’s future fate.

Hasanova Fatma Huseyngulu gizi

Hasanova Fatma Huseyngulu gizi was born on June 1, 1933, in
Fuzuli district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Alkhanly of Fuzuli district, before her missing. She was a civilian. On the
23rd of August, 1993 Hasanova Fatma Huseyngulu gizi became a missing
person, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Hasanova Fatma
Huseyngulu gizi remained in the area of the village of Alkhanly, where

she lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Fatma Huseyngulu gizi’s future fate.

Hasanova Gunash Ali (Abdul) gizi

Hasanova Gunash Ali gizi was born on June 1, 1910, in Khojaly
district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanova Gunash Ali gizi became a missing person, during the
attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanova Gunash

Ali gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and
the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hasanova Gunash Ali gizi’s future fate.

No 
photo
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Hasanova (Huseynova) Gatiba Mirsiab gizi

Hasanova Gatiba Mirsiab gizi was born on March 15, 1952, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanova Gatiba Mirsiab gizi became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanova Gatiba

Mirsiab gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hasanova Gatiba Mirsiab gizi’s future fate.

Hasanova Latafat Hasan gizi

Hasanova Latafat Hasan gizi was born on January 1, 1976, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanova Latafat Hasan gizi became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanova Latafat

Hasan gizi remained in the area of the village of Dahraz, being wounded, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against
the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Latafat Hasan gizi’s future fate.

Hasanova Gafas Adyshirin gizi

Hasanova Gafas Adyshirin gizi was born on June 1, 1940, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Mahryzly of Gubadly district, before her missing. She was a civilian. On
the 30th of August, 1993 Hasanova Gafas Adyshirin gizi became a missing
person, during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Hasanova Gafas

Adyshirin gizi remained in the village of Mahryzly, where she lived, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Gafas Adyshirin gizi’s future fate.

No 
photo
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Hasanova Mastan Ibish gizi

Hasanova Mastan Ibish gizi was born on June 1, 1906, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. She lived in Horadiz settlement (current
city) of Fuzuli district, before her missing. She was a civilian. On the
3rd of September, 1993 Hasanova Mastan Ibish gizi became a missing
person, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of September, 1993 Hasanova Mastan

Ibish gizi remained in Horadiz settlement, where she lived, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Fuzuli district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Mastan Ibish gizi’s future fate.

Hasanova Makhmar Alakbar gizi

Hasanova Makhmar Alakbar gizi was born on June 1, 1942, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Hasanova Makhmar Alakbar gizi became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Hasanova

Makhmar Alakbar gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack
on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed
by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Makhmar Alakbar gizi’s future fate.

Hasanova (Aslanova) Mulaim Murshud gizi

Hasanova Mulaim Murshud gizi was born on June 1, 1904, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Shurtan of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On
the 1st  of April, 1993 Hasanova Mulaim Murshud gizi became a missing
person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Hasanova Mulaim Mur

shud gizi remained in the area of the village of Shurtan, where she lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Mulaim Murshud gizi’s future fate.

No 
photo

No 
photo
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Hasanova (Mahmudova) Telli Ismail gizi

Hasanova Telli Ismail gizi was born on June 1, 1941, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Ilyaslar of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Hasanova Telli Ismail gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Hasanova Telli Ismail
gizi remained in the area of the village of Ilyaslar, where she lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Hasanova Telli Ismail gizi’s future fate.

Hasanova Vazifa Adyshirin gizi

Hasanova Vazifa Adyshirin gizi was born on June 1, 1930, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Mughanly of Gubadly district, before her missing. She was a civilian.
On the 30th of August, 1993 Hasanova Vazifa Adyshirin gizi became a
missing person, during the occupation of Gubadly district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Hasanova Vazifa

Adyshirin gizi remained in the area of the village of Mughanly, where she lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Hasanova Vazifa Adyshirin gizi’s future fate.

Hasanova Sanam Ali gizi

Hasanova Sanam Ali gizi was born on June 1, 1938, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Chopurlu of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Hasanova Sanam Ali gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Hasanova Sanam Ali

gizi remained in the area of the village of Yanshag, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Hasanova Sanam Ali gizi’s future fate.

No 
photo
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Hasratov Akif Mohtaram oglu

Hasratov Akif Mohtaram oglu was born on November 25, 1970, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hajialibayli of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 5thof March, 1993 Hasratov Akif
Mohtaram oglu became a missing person in the area of Aghdere dist 
rict, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 5th of March, 1993 Hasratov Akif Mohtaram oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Magavuz (current Chardagly) of Aghdere district. 

There is no information about Hasratov Akif Mohtaram oglu’s future fate.

Hasanzadeh Ismail Yusif oglu

Hasanzadeh Ismail Yusif oglu was born on September 13, 1951, in
Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Khatai district. He was
a serviceman. On the 15th of June, 1992 Hasanzadeh Ismail Yusif oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1992 Hasanzadeh Ismail Yusif oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Hasanzadeh Ismail Yusif oglu’s future fate.

Hasratov Bahadur Ikram oglu

Hasratov Bahadur Ikram oglu was born on December 29, 1970, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Dedeli of Khachmaz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz dis
trict. He was a serviceman. On the 29th of April, 1993 Hasratov Bahadur
Ikram oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 29th of April, 1993 Hasratov Bahadur Ikram oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Gajar of Fuzuli district. 

There is no information about Hasratov Bahadur Ikram oglu’s future fate.
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Hasratov Murvat Mohubbat oglu

Hasratov Murvat Mohubbat oglu was born on August 1, 1974, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Havuslu of Jabrail district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Jabrail district.
He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Hasratov Murvat Mo
hubbat oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of July, 1993 Hasratov Murvat Mohubbat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Khalafsha of Fuzuli district. 

There is no information about Hasratov Murvat Mohubbat oglu’s future fate.

Hashimov Elbrus Charkaz oglu

Hashimov Elbrus Charkaz oglu was born on January 19, 1961, in
Oghuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Min
gachevir, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman.
On the 26th of April, 1994 Hashimov Elbrus Charkaz oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Hashimov Elbrus Charkaz oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadli of Fuzuli
district. 

There is no information about Hashimov Elbrus Charkaz oglu’s future fate.

Hasratov Mehman Dovlatkhan oglu

Hasratov Mehman Dovlatkhan  oglu was born on February 13,
1973, in Gusar district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Gusar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gusar district. He was a service
man. On the 7th of September, 1992 Hasratov Mehman Dovlatkhan
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 7th of September, 1992 Hasratov Mehman Dovlatkhan oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Hasratov Mehman Dovlatkhan oglu’s future fate.
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Hashimov Farhad Aghasalah oglu

Hashimov Farhad Aghasalah oglu was born on January 25, 1959, in
Absheron district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Digah of Absheron district, before the military service. He joined the
ranks of the National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the
3rd of July, 1992 Hashimov Farhad Aghasalah oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of July, 1992 Hashimov Farhad

Aghasalah oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Hashimov Farhad Aghasalah oglu’s future fate.

Hashimov Elman Ali oglu

Hashimov Elman Ali oglu was born on September 17, 1967, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Charkhy of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 23rd of July, 1992 Hashimov
Elman Ali oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of July, 1992 Hashimov Elman Ali oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Hashimov Elman Ali oglu’s future fate.

Hashimov Habil Mirza oglu

Hashimov Habil Mirza oglu was born on November 11, 1974, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Tukla
of Masally district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 11th of February, 1993 Hashimov Habil Mirza oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 11th of February, 1993 Hashimov Habil Mirza oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Hashimov Habil Mirza oglu’s future fate.



457

Hashimov Mahir Aghaddin oglu

Hashimov Mahir Aghaddin oglu was born on May 27, 1975, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Sumgait,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 12thof
February, 1994 Hashimov Mahir Aghaddin oglu became a missing per
son in the area of Aghdere district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1994 Hashimov Mahir Aghaddin oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Tonashen of Aghdere district. 

There is no information about Hashimov Mahir Aghaddin oglu’s future fate.

Hashimov Seymur Gulu oglu

Hashimov Seymur Gulu oglu was born on April 30, 1973, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in Liman settlement
(current city) of Lankaran district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran.
He was a serviceman. On the 9th of May, 1994 Hashimov Seymur Gulu
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of May, 1994 Hashimov Seymur Gulu oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military opera 
tions against Armenian armed formations in the area of the village of Margushevan (current
Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Hashimov Seymur Gulu oglu’s future fate.

Hashimov Kerem Ashraf oglu

Hashimov Kerem Ashraf oglu was born on November 4, 1968, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dere
gylyjly of Kalbajar, before the military service. He joined the ranks of
the National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 27th

of March, 1993 Hashimov Kerem Ashraf oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of March, 1993 Hashimov Kerem Ashraf oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Aghdaban of Kalbajar district. 

There is no information about Hashimov Kerem Ashraf oglu’s future fate.
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Haziev  Aladdin Hazi oglu

Haziev Aladdin Hazi oglu was born on March 29, 1973, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ishygly of
Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a serviceman.
On the 23rd of July, 1993 Haziev Aladdin Hazi oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of July, 1993 Haziev Aladdin Hazi oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Juvarly of Fuzuli district.

There is no information about Haziev Aladdin Hazi oglu’s future fate.

Hashimov Shahin Alman oglu

Hashimov Shahin Alman oglu was born on March 19, 1967, in
Fuzuli district of Azerbaijan Republic. He lived in Horadiz settlement
(current city) of Fuzuli district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Fuzuli district.
He was a serviceman. On the 4th of March, 1994 Hashimov Shahin
Alman oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of March, 1994 Hashimov Shahin Alman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadli of Fuzuli district.

There is no information about Hashimov Shahin Alman oglu’s future fate.

Haziev Firaddin Ashraf oglu

Haziev Firaddin Ashraf oglu was born on August 8, 1964, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk Bah
manli of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a
serviceman. On the 15th of August, 1993 Haziev Firaddin Ashraf oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of August, 1993 Haziev Firaddin Ashraf oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Yukhary Yaghlavand of Fuzuli district.

There is no information about Haziev Firaddin Ashraf oglu’s future fate.
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Hidayatov Etibar Jalair oglu

Hidayatov Etibar Jalair oglu was born on December 21, 1973, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 10th of May, 1993 Hidayatov Etibar Jalair
oglu became a missing person in the area of Lachin district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 10th of May, 1993 Hidayatov Etibar Jalair oglu was taken pri 
soner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Finga of Lachin district.

There is no information about Hidayatov Etibar Jalair oglu’s future fate.

Hidayatov Hikmat Maharram oglu

Hidayatov Hikmat Maharram oglu was born on September 23, 1973,
in Astara district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Kokolos of Astara district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Astara district.
He was a serviceman. On the 30th of March, 1993 Hidayatov Hikmat
Maharram oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of March, 1993 Hidayatov Hikmat Maharram oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Gamyshly of Kalbajar
district. 

There is no information about Hidayatov Hikmat Maharram oglu’s future fate.

Hazratguliev Fikrat Khanbuta oglu

Hazratguliev Fikrat Khanbuta oglu was born on January 27, 1975,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov
district of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Narimanov district. He was
a serviceman. On the 24th of June, 1993 Hazratguliev Fikrat Khanbuta
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of June, 1993 Hazratguliev Fikrat Khanbuta oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shahbulag of Aghdam district. 

There is no information about Hazratguliev Fikrat Khanbuta oglu’s future fate.
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Humbatov Dilsuz Huseyn oglu

Humbatov Dilsuz Huseyn oglu was born on March 7, 1971, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Aliaghaly of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 8th of July, 1993 Humbatov Dilsuz
Huseyn oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 8th of July, 1993 Humbatov Dilsuz Huseyn oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Shahbulag, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Humbatov Dilsuz Huseyn oglu’s future fate.

Humbatov Bakhtiar Alish oglu 

Humbatov Bakhtiar Alish oglu was born on August 7, 1974, in
Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Yevlakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 14th of February, 1994 Humbatov Bakhtiar Alish
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1994 Humbatov Bakhtiar Alish oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Humbatov Bakhtiar Alish oglu’s future fate.

Humbatov Elkhan Vali oglu

Humbatov Elkhan Vali oglu was born on January 1, 1970, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On the
7th of October, 1992 Humbatov Elkhan Vali oglu became a missing per
son in the area of Lachin district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of October, 1992 Humbatov Elkhan Vali oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Sus of Lachin district. 

There is no information about Humbatov Elkhan Vali oglu’s future fate.
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Humbatov Hatam Gurban oglu 

Humbatov Hatam Gurban oglu was born on January 28, 1961, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Mirzalybayli of Barda district, before his missing. He joined Khojaly
selfdefence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 26th

of February, 1992 Humbatov Hatam Gurban oglu became a missing
person in the area of the city of Khojaly, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Humbatov Hatam Gurban oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Khojaly.

There is no information about Humbatov Hatam Gurban oglu’s future fate.

Humbatov Humbat Soltan oglu

Humbatov Humbat Soltan oglu was born on January 1, 1973, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Namirli of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 28th of March, 1994 Humbatov Humbat
Soltan oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1994 Humbatov Humbat Soltan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Saryjaly of Aghdam district. 

There is no information about Humbatov Humbat Soltan oglu’s future fate.

Humbatov Ellaz Safar oglu 

Humbatov Ellaz Safar oglu was born on June 1, 1936, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chapli of
Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Humbatov Ellaz Safar oglu became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Humbatov Ellaz Safar

oglu remained in the area of the village of Yanshag, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Humbatov Ellaz Safar oglu’s future fate.
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Humbatov Khankishi Gara oglu

Humbatov Khankishi Gara oglu was born on June 1, 1913, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sheylanly of
Lachin district, before his missing. He was a civilian. On the 17th of
May, 1992 Humbatov Khankishi Gara oglu became a missing person,
during the occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of May, 1992 Humbatov Khankishi

Gara oglu remained in the area of the village of Sheylanly, where he lieved, so became a
missing person under unknown circumstances and was taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Humbatov Khankishi Gara oglu’s future fate.

Humbatov Khalid Ali oglu

Humbatov Khalid Ali oglu was born on May 20, 1961, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alchaly of
Kalbajar district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 7th of February, 1994 Humbatov Khalid Ali oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of February, 1994 Humbatov Khalid Ali oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Jamilli of Kalbajar district. 

There is no information about Humbatov Khalid Ali oglu’s future fate.

Humbatov Ilham Abbas oglu

Humbatov Ilham Abbas oglu was born on July 18, 1967, in Ab
sheron district of Azerbaijan Republic. He lived in Mehdiabad settle
ment of Absheron district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Absheron
district. He was a serviceman. On the 15th of August, 1993 Humbatov
Ilham Abbas oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of August, 1993 Humbatov Ilham Abbas oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Kurdmahmudlu of Fuzuli district. 

There is no information about Humbatov Ilham Abbas oglu’s future fate.

No 
photo
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Humbatov Ilyas Bilish oglu

Humbatov Ilyas Bilish oglu was born on January 31, 1964, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Soghanverdiler
of Barda district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 3th of April,
1993 Humbatov Ilyas Bilish oglu became a missing person in the area of
Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3th of April, 1993 Humbatov Ilyas Bilish

oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military opera
tions against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of
Kalbajar district. 

There is no information about Humbatov Ilyas Bilish oglu’s future fate. 

Humbatov İngilab Niftali oglu

Humbatov İngilab Niftali oglu was born on February 20, 1963, in
the village of Komur (current Akhta) of Azizbayov district in the Re
public of Armenia. He based in the village of Malibayli of Shusha
district in Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands
by Armenian nationalists. He joined the ranks of the National Army,
as a volunteer. He was a serviceman. On the 11th of February, 1992
Humbatov İngilab Niftali oglu became a missing person in the area of
Shusha district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 11th of February, 1992 Humbatov İngilab Niftali oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Malibayli of Shusha district. 

There is no information about Humbatov İngilab Niftali oglu’s future fate.

Humbatov Ilgar Ahad oglu
Humbatov Ilgar Ahad oglu was born on June 20, 1971, in the city of

Mingachevir district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of
Mingachevir, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Mingachevir. He was a service
man. On the 20th of September, 1992 Humbatov Ilgar Ahad oglu be
came a missing person in the area of Lachin district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of September, 1992 Humbatov Ilgar

Ahad oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of the
mountain of Sarybaba, in the area of Lachin district. 

There is no information about Humbatov Ilgar Ahad oglu’s future fate.
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Humbatov Israfil Khasai oglu

Humbatov Israfil Khasai oglu was born on July 1, 1958, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Minkand of
Lachin district, before his missing. He was a civilian. On the 17th of
May, 1992 Humbatov Israfil Khasai oglu became a missing person,
during the occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of May, 1992 Humbatov Israfil Khasai

oglu remained in the area of the village of Fatalipaya, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Humbatov Israfil Khasai oglu’s future fate.

Humbatov Isgandar Akif oglu

Humbatov Isgandar Akif oglu was born on August 1, 1963, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 28th of December, 1993 Humbatov Isgandar Akif oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Humbatov Isgandar Akif oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Marzili of Aghdam district. 

There is no information about Humbatov Isgandar Akif oglu’s future fate.

Humbatov Mughan Jalil oglu

Humbatov Mughan Jalil oglu was born on December 23, 1973, in
the city of Khankandi of Azerbaijan Republic. He lived in the center
of Khojaly district, before his missing. He was a civilian. On the 26th

of February, 1992 Humbatov Mughan Jalil oglu became a missing per
son, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Geno
cide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Humbatov

Mughan Jalil oglu was taken hostage, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed for
mations. 

There is no information about Humbatov Mughan Jalil oglu’s future fate.
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Humbatov Rizvan Meshedi oglu

Humbatov Rizvan Meshedi oglu was born on December 27, 1948, in
Tovuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Tovuz
district, before the military service. He was an employee of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman. On
the 14th of September, 1991 Humbatov Rizvan Meshedi oglu became
a missing person in the area of Goranboy district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of September, 1991 Humbatov Rizvan Meshedi oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the village of Buzlug of Goranboy district. 

There is no information about Humbatov Rizvan Meshedi oglu’s future fate.

Humbatov Sayavush Garash oglu

Humbatov Sayavush Garash oglu was born on July 29, 1974, in
Terter district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Huseynli of Terter district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Terter district.
He was a serviceman. On the 7th of February, 1994 Humbatov
Sayavush Garash oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 7th of February, 1994 Humbatov Sayavush Garash
oglu was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Buzlug of Kalbajar
district. 

There is no information about Humbatov Sayavush Garash oglu’s future fate.

Humbatov Nabi Abulfat oglu

Humbatov Nabi Abulfat oglu was born on June 1, 1972, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alakchi of
Lachin district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 29th of
March, 1993 Humbatov Nabi Abulfat oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 29th of March, 1993 Humbatov Nabi Abulfat oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Alagaya, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Humbatov Nabi Abulfat oglu’s future fate.
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Humbatov Talysh Isgandar oglu

Humbatov Talysh Isgandar oglu was born on October 1, 1926, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Kho
jaly district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Humbatov Talysh Isgandar oglu became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Humbatov Talysh

Isgandar oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Humbatov Talysh Isgandar oglu’s future fate.

Humbatov Shukur Jabbar oglu 

Humbatov Shukur Jabbar oglu was born on June 1, 1916, in Kalba
jar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Milli of
Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Humbatov Shukur Jabbar oglu became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Humbatov Shukur Jab
bar oglu remained in the area of the village of Milli, where he lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Humbatov Shukur Jabbar oglu’s future fate.

Humbatov Yolchu Ali oglu

Humbatov Yolchu Ali oglu was born on May 17, 1960, in the village
of Hallavar of Kirovakan (Boyuk Garakilsa) district in the Republic of
Armenia. He based in Narimanov district of the city of Baku in Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian nationa 
lists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Narimanov district. He was a serviceman. On the 13th of August,
1992 Humbatov Yolchu Ali oglu became a missing person in the area
of Aghdere district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 13th of August, 1992 Humbatov Yolchu Ali oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Arutyungomer (current Gyzylgaya) of Aghdere district. 

There is no information about Humbatov Yolchu Ali oglu’s future fate.

No 
photo
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Humbatova Simuzar Jalil gizi

Humbatova Simuzar Jalil gizi was born on December 18, 1976, in
Shusha district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Kho
jaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Humbatova Simuzar Jalil gizi became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Humbatova Simuzar

Jalil gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide
tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Humbatova Simuzar Jalil gizi’s future fate.

Humbatova Sudaba Rashid gizi

Humbatova Sudaba Rashid gizi was born on January 15, 1960, in
the city of Khankandi of Azerbaijan Republic. She lived in the center
of Khojaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th

of February, 1992 Humbatova Sudaba Rashid gizi became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Humbatova Sudaba

Rashid gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Humbatova Sudaba Rashid gizi’s future fate.

Humbatova (Abdullaeva) Firuza Musa gizi

Humbatova Firuza Musa gizi was born on June 1, 1934, in the city
of Khankandi of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Kho
jaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Humbatova Firuza Musa gizi became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Humbatova Firuza

Musa gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly geno
cide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Humbatova Firuza Musa gizi’s future fate.
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Huseynguliev Habil Hasanshah oglu

Huseynguliev Habil Hasanshah oglu was born on June 24, 1974, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Yerguj of Khachmaz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz. He
was a serviceman. On the 3rd of September, 1992 Huseynguliev Habil
Hasanshah oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 3rd of September, 1992 Huseynguliev Habil Hasanshah oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district.

There is no information about Huseynguliev Habil Hasanshah oglu’s future fate.

Hummatov Shamil Safarali oglu

Hummatov Shamil Safarali oglu was born on August 19, 1961, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman.
On the 15th of August, 1992 Hummatov Shamil Safarali oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of August, 1992 Hummatov Shamil Safarali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Garvand of Aghdam district. 

There is no information about Hummatov Shamil Safarali oglu’s future fate.

Huseynov Adygozal Feyzulla oglu

Huseynov Adygozal Feyzulla oglu was born on October 13, 1966,
in Aghsu district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garagoyunlu of Aghsu district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghsu district.
He was a serviceman. On the 3rd of July, 1992 Huseynov Adygozal
Feyzulla oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of July, 1992 Huseynov Adygozal Feyzulla oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Sarygaya in the area of
Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Adygozal Feyzulla oglu’s future fate.
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Huseynov Aghasi Rauf oglu

Huseynov Aghasi Rauf oglu was born on November 21, 1968, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of
the city of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Nasimi district. He was a
serviceman. On the 8th of May, 1992 Huseynov Aghasi Rauf oglu be
came a missing person in the area of Shusha district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Huseynov Aghasi Rauf oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Kosalar of Shusha district. 

There is no information about Huseynov Aghasi Rauf oglu’s future fate.

Huseynov Akif Firuz oglu

Huseynov Akif Firuz oglu was born on November 16, 1967, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of
the city of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sabunchu district. He was a
serviceman. On the 8thof May, 1992 Huseynov Akif Firuz oglu became
a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Huseynov Akif Firuz oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of Murovdagh in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Akif Firuz oglu’s future fate.

Huseynov Adil Gabil oglu

Huseynov Adil Gabil oglu was born on February 11, 1965, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a serviceman.
On the 10th of November, 1994 Huseynov Adil Gabil oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of November, 1994 Huseynov Adil Gabil oglu remained
on the battlefield, being wounded, so he was taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Adil Gabil oglu’s future fate.
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Huseynov Azad Mammadagha oglu

Huseynov Azad Mammadagha oglu was born on April 15, 1968, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Ali
Bairamly (current Shirvan), before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shirvan. He
was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Huseynov Azad Mam
madagha oglu became a missing person in the area of Khojavand dist 
rict, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of January, 1994 Huseynov Azad Mammadagha oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village
of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Azad Mammadagha oglu’s future fate.

Huseynov Aidyn Shamavil oglu 

Huseynov Aidyn Shamavil oglu was born on April 11, 1974, in Za
gatala district Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yengian
of Zagatala district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Zagatala district. He
was a serviceman. On the 19th of February, 1993 Huseynov Aidyn
Shamavil oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of February, 1993 Huseynov Aidyn Shamavil oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Zardakhach of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Aidyn Shamavil oglu’s future fate.

Huseynov Azad Polad oglu

Huseynov Azad Polad oglu was born on November 10, 1974, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of the
city of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Khatai district. He was a service
man. On the 4th of July, 1993 Huseynov Azad Polad oglu became a
missing person in the area of Khojaly district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of July, 1993 Huseynov Azad Polad oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly district. 

There is no information about Huseynov Azad Polad oglu’s future fate.
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Huseynov Bakir Mirsiab oglu

Huseynov Bakir Mirsiab oglu was born on June 21, 1956, in Khojaly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly district,
before his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992
Huseynov Bakir Mirsiab oglu became a missing person, during the attack
on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of
the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Bakir
Mirsiab oglu became a missing person under unknown circumstances,

during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against the civilian popu
lation, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Bakir Mirsiab oglu’s future fate.

Huseynov Bakhtiar Hidayat oglu

Huseynov Bakhtiar Hidayat oglu was born on January 30, 1973, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a servi 
ceman. On the 29th of March, 1993 Huseynov Bakhtiar Hidayat oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of March, 1993 Huseynov Bakhtiar Hidayat oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Charaktar of Kalbajar
district. 

There is no information about Huseynov Bakhtiar Hidayat oglu’s future fate.

Huseynov Bakhysh Shura oglu

Huseynov Bakhysh Shura oglu was born on January 5, 1970, in the
village of Gozaldere of Kirovakan (Boyuk Garakilsa) district in the Re
public of Armenia. He based in Narimanov district of the city of Baku
in Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Ar
menian nationalists. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Narimanov district. He was a serviceman. On the 4th of
July, 1993 Huseynov Bakhysh Shura oglu became a missing person in
the area of Kalbajar district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 4th of July, 1993 Huseynov Bakhysh Shura oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Khidirly of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Bakhysh Shura oglu’s future fate.
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Huseynov Jamaladdin Rustam oglu

Huseynov Jamaladdin Rustam oglu was born on June 1, 1962, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ilyaslar
of Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Huseynov Jamaladdin Rustam oglu became a missing per
son, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Huseynov Jamaladdin

Rustam oglu remained in the area of the village of Ilyaslar, where he lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Arme 
nian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed for
mations. 

There is no information about Huseynov Jamaladdin Rustam oglu’s future fate.

Huseynov Javanshir Arshad oglu

Huseynov Javanshir Arshad oglu was born on July 15, 1960, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Doshulu of
Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
October, 1993 Huseynov Javanshir Arshad oglu became a missing per
son, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of October, 1993 Huseynov Javanshir

Arshad oglu remained in the area of the village of Shukurbayli, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Fuzuli district by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Javanshir Arshad oglu’s future fate.

Huseynov Jamil Avaz oglu

Huseynov Jamil Avaz oglu was born on April 1, 1974, in Aghjabadi
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Hindarkh of
Aghjabadi district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghjabadi district. He was
a serviceman. On the 4th of January, 1994 Huseynov Jamil Avaz oglu
became a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Huseynov Jamil Avaz oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village of
Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Jamil Avaz oglu’s future fate.

No 
photo
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Huseynov Cherkez Garay oglu

Huseynov Cherkez Garay oglu was born on February 9, 1967, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Garadagh district. He
was a serviceman. On the 10th of February, 1993 Huseynov Cherkez
Garay oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1993 Huseynov Cherkez Garay oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Cherkez Garay oglu’s future fate.

Huseynov Chingiz Usub oglu 

Huseynov Chingiz Usub oglu was born on May 4 1955, in the city
of Khojaly of Azerbaijan Republic. He lived in Khojaly, before his
missing. He joined Khojaly selfdefence group, as a volunteer. He was
a serviceman. On the 26th of February, 1992 Huseynov Chingiz Usub
oglu became a missing person in the area of Khojaly, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Chingiz

Usub oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of Khojaly. 

There is no information about Huseynov Chingiz Usub oglu’s future fate.

Huseynov Jasarat Binnat oglu

Huseynov Jasarat Binnat oglu was born on November 1, 1973, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Uchoghlan of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 27th of October, 1992 Huseynov Jasarat
Binnat oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 27th of October, 1992 Huseynov Jasarat Binnat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Farrukh in the area of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Jasarat Binnat oglu’s future fate.
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Huseynov Damad Avazagha oglu

Huseynov Damad Avazagha oglu was born on September 19, 1971,
in Salyan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Salyan district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Salyan district. He was a servi 
ceman. On the 13th of June, 1993 Huseynov Damad Avazagha oglu be
came a missing person in the area of Aghdere district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of June, 1993 Huseynov Damad

Avazagha oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Madagiz of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Damad Avazagha oglu’s future fate.

Huseynov Daghystan Balaja oglu

Huseynov Daghystan Balaja oglu was born on October 1, 1970, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Agh
gaya of Kalbajar district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kalbajar
district. He was a serviceman. On the 27th of March, 1993 Huseynov
Daghystan Balaja oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of March, 1993 Huseynov Daghystan Balaja oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Aghgaya of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Daghystan Balaja oglu’s future fate.

Huseynov Elchin Eldar oglu

Huseynov Elchin Eldar oglu was born on September 3, 1971, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Aliaghaly of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 15th of June, 1992 Huseynov Elchin Eldar
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1992 Huseynov Elchin Eldar oglu remained on
the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Elchin Eldar oglu’s future fate.
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Huseynov Elfay Huseyn oglu

Huseynov Elfay Huseyn oglu was born on April 1, 1966, in the city
of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Haji Zeinalabdin
Taghiev settlement of Sumgait, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Sumgait. He
was a serviceman. On the 23rd of January, 1994 Huseynov Elfay
Huseyn oglu became a missing person in the area of Terter district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of January, 1994 Huseynov Elfay Huseyn oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Terter district. 

There is no information about Huseynov Elfay Huseyn oglu’s future fate.

Huseynov Elkhan Jabrail oglu

Huseynov Elkhan Jabrail oglu was born on September 9, 1963, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
the city of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Khatai district. He was a
serviceman. On the 8th of May, 1994 Huseynov Elkhan Jabrail oglu be
came a missing person in the area of Terter district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1994 Huseynov Elkhan Jabrail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area named 3rd Sovkhoz of Terter district. 

There is no information about Huseynov Elkhan Jabrail oglu’s future fate.

Huseynov Elchin Gurban oglu
Huseynov Elchin Gurban oglu was born on December 24, 1968, in

the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Yasamal district. He was a serviceman.
On the 23rd of October, 1993 Huseynov Elchin Gurban oglu became a
missing person in the area of Jabrail district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Huseynov Elchin

Gurban oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Shukurbayli of Jabrail district. 

There is no information about Huseynov Elchin Gurban oglu’s future fate.
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Huseynov Elman Shirinbala oglu

Huseynov Elman Shirinbala oglu was born on April 29, 1973, in
Hajigabul district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Hajigabul district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Hajigabul district. He was a
servi ceman. On the 27th of January, 1994 Huseynov Elman Shirinbala
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of January, 1994 Huseynov Elman Shirinbala oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Garvand of Fuzuli district.

There is no information about Huseynov Elman Shirinbala oglu’s future fate.

Huseynov Elman Huseyn oglu

Huseynov Elman Huseyn oglu was born on May 2, 1974, in Aghsu
district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chaparly of
Aghsu district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Aghsu district. He was a servi 
ceman. On the 19th of March, 1993 Huseynov Elman Huseyn oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of March, 1993 Huseynov Elman Huseyn oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Elman Huseyn oglu’s future fate.

Huseynov Elshan Bakhysh oglu

Huseynov Elshan Bakhysh oglu was born on October 24, 1975, in
the village of Shishgaya of Vardenis (Basarkechar) district in the Re
public of Armenia. He based in the village of Shaki of Sheki district in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Ar
menian nationalists. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sheki district. He was a serviceman. On the 24th of
April, 1994 Huseynov Elshan Bakhysh oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 24th of April, 1994 Huseynov Elshan Bakhysh oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Elshan Bakhysh oglu’s future fate.
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Huseynov Emin Aleksandr oglu

Huseynov Emin Aleksandr oglu was born on February 26, 1975, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynov Emin Aleksandr oglu became a missing person, during the
attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
sepa rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territo
rial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy,
committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Emin Alek

sandr oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide
tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Emin Aleksandr oglu’s future fate.

Huseynov Abulfat Mehman oglu

Huseynov Abulfat Mehman oglu was born on July 1, 1975, in Kho
javand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garadaghly of Khojavand district, before his missing. He was a civili 
an. On the 17th of February, 1992 Huseynov Abulfat Mehman oglu be
came a missing person, during the attacks on Khojavand district by
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Huseynov Abulfat

Mehman oglu remained in the area of the village of Garadaghly, where he lived, and was
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attacks on Khojavand district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Abulfat Mehman oglu’s future fate.

Huseynov Elshan Avaz oglu

Huseynov Elshan Avaz oglu was born on September 12, 1973, in
Khojavand district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Mughanly of Khojavand district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khojavand
district. He was a serviceman. On the 26th of January, 1994 Huseynov
Elshan Avaz oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1994 Huseynov Elshan Avaz oglu remained
on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Kuropatkino of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Elshan Avaz oglu’s future fate.
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Huseynov Aladdin Abil oglu

Huseynov Aladdin Abil oglu was born on September 28, 1968, in
the village of Shabadin of Gafan district in the Republic of Armenia.
He based in Khatai district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Khatai
district. He was a serviceman. On the 30th of August, 1993 Huseynov
Aladdin Abil oglu became a missing person in the area of Gubadly
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 30th of August, 1993 Huseynov Aladdin Abil oglu was taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Balasoltanly of Gubadly district. 

There is no information about Huseynov Aladdin Abil oglu’s future fate.

Huseynov (Mehdiev) Ajdar Hasi oglu

Huseynov Ajdar Hasi oglu was born on March 20, 1950, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Jaghazur of
Lachin district, before the military service. He joined the selfdefence
group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 14th of May, 1992
Huseynov Ajdar Hasi oglu became a missing person in the area of
Lachin district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of May, 1992 Huseynov Ajdar Hasi

oglu remained on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian
terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the
area of the village of Jaghazur of Lachin district. 

There is no information about Huseynov Ajdar Hasi oglu’s future fate.

Huseynov Ali Heydar oglu

Huseynov Ali Heydar oglu was born on August 13, 1968, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yukhary
Yaghlavand of Fuzuli district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Fuzuli district.
He was a serviceman. On the 6th of August, 1993 Huseynov Ali Heydar
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of August, 1993 Huseynov Ali Heydar oglu remained on
the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Huseynov Ali Heydar oglu’s future fate.
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Huseynov Amrah Abdulsum oglu

Huseynov Amrah Abdulsum oglu was born on May 25, 1954, in the
village of Kichik Mazra of Vardenis (Basarkechar) district in the Repub
lic of Armenia. He based in Surakhany district of the city of Baku in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian
nationalists. He was conscripted into the army by the Military Commis
sariat of Surakhany district. He was a serviceman. On the 26th of January,
1993 Huseynov Amrah Abdulsum oglu became a missing person in the
area of Khojaly district, during the military operations of the struggle for
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1993 Huseynov Amrah Abdulsum oglu re
mained on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly district. 

There is no information about Huseynov Amrah Abdulsum oglu’s future fate.

Huseynov Azizagha Mahammadali oglu

Huseynov Azizagha Mahammadali oglu was born on March 17,
1970, in Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village
of Hajily of Jabrail district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Jabrail district.
He was a serviceman. On the 10th of October, 1993 Huseynov Azizagha
Mahammadali oglu became a missing person in the area of Jabrail
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of October, 1993 Huseynov Azizagha Mahammadali
oglu was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Guijag of Jabrail
district. 

There is no information about Huseynov Azizagha Mahammadali oglu’s future fate.

Huseynov Alizaman Ali oglu
Huseynov Alizaman Ali oglu was born on January 10, 1969, in the

city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 27th of June, 1992 Huseynov Alizaman Ali oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 27th of June, 1992 Huseynov Alizaman Ali

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Alizaman Ali oglu’s future fate.
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Huseynov Famil Farhad oglu

Huseynov Famil Farhad oglu was born on April 1, 1958, in Aghstafa
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Gazakh district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Gazakh district. He was a serviceman. On
the 15th of January, 1994 Huseynov Famil Farhad oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military opera tions
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 15th of January, 1994 Huseynov Famil Farhad oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Famil Farhad oglu’s future fate.

Huseynov Famil Aghaverdi oglu

Huseynov Famil Aghaverdi oglu was born on July 1, 1974, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Nasimi district. He was
a serviceman. On the 17th of February, 1994 Huseynov Famil Aghaverdi
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1994 Huseynov Famil Aghaverdi oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Famil Aghaverdi oglu’s future fate.

Huseynov Fazil Huseyn oglu

Huseynov Fazil Huseyn oglu was born on June 22, 1970, in Kurdamir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garysairy
band of Kurdamir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kurdamir
district. He was a serviceman. On the 15th of August, 1993 Huseynov
Fazil Huseyn oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of August, 1993 Huseynov Fazil

Huseyn oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Yukhary Yaghlavand of Fuzuli district. 

There is no information about Huseynov Fazil Huseyn oglu’s future fate.
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Huseynov Fikrat Nusrat oglu

Huseynov Fikrat Nusrat oglu was born on July 23, 1970, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dovletyarly
of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a
serviceman. On the 19th of January, 1994 Huseynov Fikrat Nusrat oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 19th of January, 1994 Huseynov Fikrat Nusrat

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Gorgan of Fuzuli district. 

There is no information about Huseynov Fikrat Nusrat oglu’s future fate.

Huseynov Fuad Humbat oglu

Huseynov Fuad Humbat oglu was born on September 12, 1974, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sabunchu district. He was a service
man. On the 7th of February, 1993 Huseynov Fuad Humbat oglu be
came a missing person in the area of Aghdere district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of February, 1993 Huseynov Fuad Humbat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Fuad Humbat oglu’s future fate.

Huseynov Farman Aghahuseyn oglu

Huseynov Farman Aghahuseyn oglu was born on September 22,
1973, in Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in Liman
settlement (current city) of Lankaran district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Lankaran district. He was a serviceman. On the 29th of November, 1992
Huseynov Farman Aghahuseyn oglu became a missing person in the area
of Lachin district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of November, 1992 Huseynov Farman Aghahuseyn oglu
remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the
military operations against Armenian armed formations in the center of Lachin district. 

There is no information about Huseynov Farman Aghahuseyn oglu’s future fate.
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Huseynov Haji Jabrail oglu

Huseynov Haji Jabrail oglu was born on June 1, 1935, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Shusha district,
before his missing. He was a civilian. On the 8th of May, 1992
Huseynov Haji Jabrail oglu became a missing person, during the oc
cupation of Shusha district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Huseynov Haji Jabrail

oglu remained in the center of Shusha district and was taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of the district by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Haji Jabrail oglu’s future fate.

Huseynov Gulverdi Aghahuseyn oglu

Huseynov Gulverdi Aghahuseyn oglu was born on February 25,
1951, in Absheron district of Azerbaijan Republic. He lived in Gobu
settlement of Absheron district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Absheron
district. He was a serviceman. On the 26th of January, 1992 Huseynov
Gulverdi Aghahuseyn oglu became a missing person in the area of
Shusha district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of January, 1992 Huseynov Gulverdi

Aghahuseyn oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Huseynov Gulverdi Aghahuseyn oglu’s future fate.

Huseynov Heydar Ahmad oglu

Huseynov Heydar Ahmad oglu was born on July 2, 1959, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Sabunchu district. He was a serviceman. On
the 2nd of January, 1994 Huseynov Heydar Ahmad oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of January, 1994 Huseynov Heydar Ahmad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Salahly Kangarli of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Heydar Ahmad oglu’s future fate.
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Huseynov Huseyn Atash oglu

Huseynov Huseyn Atash oglu was born on October 10, 1922, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dash
Veysalli of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On
the 23rd of August, 1993 Huseynov Huseyn Atash oglu became a missing
person, during the occupation of Jabrail district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of August, 1993 Huseynov Huseyn
Atash oglu remained in the area of the village of Dash Veysalli, where

he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Huseyn Atash oglu’s future fate.

Huseynov Huseyn Ahmad oglu

Huseynov Huseyn Ahmad oglu was born on June 21, 1935, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Ganja, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman. On the 19th of
January, 1993 Huseynov Huseyn Ahmad oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of January, 1993 Huseynov Huseyn Ahmad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Agh
dam district. 

There is no information about Huseynov Huseyn Ahmad oglu’s future fate.

Huseynov Hilal Dovlat oglu

Huseynov Hilal Dovlat oglu was born on November 24, 1971, in
Lerik district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Svetlaya
Zarya (current Kazymabad) of Jalilabad district, before the military
service. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Jalilabad district. He was a serviceman. On the 5th of January, 1994
Huseynov Hilal Dovlat oglu became a missing person in the area of
Khojavand district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 5th of January, 1994 Huseynov Hilal Dovlat oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the area of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Hilal Dovlat oglu’s future fate.
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Huseynov Khagani Fazil oglu

Huseynov Khagani Fazil oglu was born on June 26, 1973, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in Kurgarabujag
settlement of Neftchala district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 5th of February, 1993 Huseynov
Khagani Fazil oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of February, 1993 Huseynov Khagani Fazil oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Khagani Fazil oglu’s future fate.

Huseynov Huseyn Ismail oglu 

Huseynov Huseyn Ismail oglu was born on June 1, 1930, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dashbulag
of Khojaly district, before his missing. He was a civilian. On the 26th

of February, 1992 Huseynov Huseyn Ismail oglu became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Huseyn

Ismail oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Huseyn Ismail oglu’s future fate.

Huseynov Khagani Saleh oglu

Huseynov Khagani Saleh oglu was born on June 10, 1970, in
Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of İs
mailabad of Yevlakh district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Yevlakh district.
He was a serviceman. On the 28th of October, 1992 Huseynov Khagani
Saleh oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of October, 1992 Huseynov Khagani Saleh oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Agh
dam district. 

There is no information about Huseynov Khagani Saleh oglu’s future fate.
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Huseynov Ibrahim Rasul oglu

Huseynov Ibrahim Rasul oglu was born on October 15, 1953, in
Gadabay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of İsaly
of Gadabay district, before his missing. He was a civilian. On the 30th

of January, 1990 Huseynov Ibrahim Rasul oglu became a missing per
son, during the attacks on Gadabay district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of January, 1990 Huseynov Ibrahim
Rasul oglu became a missing person under unknown circumstances in

the area of the village of Bashkand and was allegedly taken hostage, during the attacks on
Gadabay district by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynov Ibrahim Rasul oglu’s future fate.

Huseynov Ilham Tofig oglu

Huseynov Ilham Tofig oglu was born on August 5, 1955, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Garadagh district. He
was a serviceman. On the 27th of July, 1992 Huseynov Ilham Tofig
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of July, 1992 Huseynov Ilham Tofig oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mohratagh (current Kichik Garabay)
of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Ilham Tofig oglu’s future fate.

Huseynov Ibish Habib oglu

Huseynov Ibish Habib oglu was born on June 16, 1977, in Khoja
vand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garadaghly of Khojavand district, before his missing. He was a civilian.
On the 17th of February, 1992 Huseynov Ibish Habib oglu became a
missing person, during the attacks on Khojavand district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of February, 1992 Huseynov Ibish Habib oglu remained in the
area of the village of Garadaghly, where he lived, so became a missing person under unknown
circumstances, during the attacks on Khojavand district by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynov Ibish Habib oglu’s future fate.

No 
photo
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Huseynov Ilgar Islam oglu

Huseynov Ilgar Islam oglu was born on April 20, 1973, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Otuzikiler of
Barda district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman.
On the 23rd of January, 1994 Huseynov Ilgar Islam oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 23rd of January, 1994 Huseynov Ilgar Islam oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed 

There is no information about Huseynov Ilgar Islam oglu’s future fate.

Huseynov Ilham Yuriy oglu

Huseynov Ilham Yuriy oglu was born on February 17, 1970, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman.
On the 17th of June, 1993 Huseynov Ilham Yuriy oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of June, 1993 Huseynov Ilham Yuriy oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Huseynov Ilham Yuriy oglu’s future fate.

Huseynov Ilgar Rasim oglu

Huseynov Ilgar Rasim oglu was born on May 4, 1969, in Neftchala
district of Azerbaijan Republic. He lived in Boyuk Oriat settlement of
Neftchala district, before the military service. He was a serviceman.
On the 6th of February, 1993 Huseynov Ilgar Rasim oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of February, 1993 Huseynov Ilgar

Rasim oglu became a missing person under unknown circumstances during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of
Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Ilgar Rasim oglu’s future fate.
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Huseynov Imamverdi Tanriverdi oglu 

Huseynov Imamverdi Tanriverdi oglu was born on November 20,
1958, in the Republic of Kazakhstan. He lived in the village of Aghaly
of Bilasuvar district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Bilasuvar district. He
was a serviceman. On the 27thof July, 1992 Huseynov Imamverdi  Tan
riverdi oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 27th of July, 1992 Huseynov Imamverdi Tanriverdi oglu was taken prisoner
by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Mohratagh (current Kichik Garabay) of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Imamverdi Tanriverdi oglu’s future fate.

Huseynov Isa Sarkhai oglu

Huseynov Isa Sarkhai oglu was born on June 1, 1941, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Balyand of
Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the 17th of
August, 1993 Huseynov Isa Sarkhai oglu became a missing person,
during the attacks on Jabrail district by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of August, 1993 Huseynov Isa

Sarkhai oglu remained in the area of the village of Balyand, where he lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the attacks on Jabrail district by Armenian armed forma
tions. 

There is no information about Huseynov Isa Sarkhai oglu’s future fate.

Huseynov Imamaddin Mirzeagha oglu

Huseynov Imamaddin Mirzeagha oglu was born on October 10,
1973, in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai
district of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Khatai district. He was a
serviceman. On the 28th of January, 1994 Huseynov Imamaddin
Mirzeagha oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of January, 1994 Huseynov Imamaddin Mirzeagha oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the peak of Globus, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Imamaddin Mirzeagha oglu’s future fate.
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Huseynov Garoghlan Nasir oglu

Huseynov Garoghlan Nasir oglu was born on June 1, 1909, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Khanlig of Gubadly district, before his missing. He was a civilian. On
the 30th of August, 1993 Huseynov Garoghlan Nasir oglu became a
missing person, during the occupation of Gubadly district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Huseynov Garoghlan

Nasir oglu remained in the area of the village of Khanlig, where he lived, and was taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Huseynov Garoghlan Nasir oglu’s future fate.

Huseynov Ismat Mahammad oglu

Huseynov Ismat Mahammad oglu was born on June 1, 1974, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sari
jaly of Jabrail district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Jabrail district. He was a
serviceman. On the 12th of February, 1994 Huseynov Ismat Mahammad
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 12th of February, 1994 Huseynov Ismat Mahammad oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Ismat Mahammad oglu’s future fate.

Huseynov Gulu Gubad oglu

Huseynov Gulu Gubad oglu was born on June 17, 1974, in Ujar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gazyan of
Ujar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Ujar district. He was a service
man. On the 16th of June, 1993 Huseynov Gulu Gubad oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1993 Huseynov Gulu Gubad oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area named Khachinstroy of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Gulu Gubad oglu’s future fate.

No 
photo



489

Huseynov Mahir Safkhan oglu

Huseynov Mahir Safkhan oglu was born on March 10, 1974, in
Gadabay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Godakdere of Gadabay district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Gadabay
district. He was a serviceman. On the 4th of July, 1993 Huseynov Mahir
Safkhan oglu became a missing person in the area of Khojaly district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of July, 1993 Huseynov Mahir Safkhan oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly district. 

There is no information about Huseynov Mahir Safkhan oglu’s future fate.

Huseynov Mahir Tofig oglu

Huseynov Mahir Tofig oglu was born on January 20, 1968, in
Gabala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bum
of Gabala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a
servi ceman. On the 9th of February, 1993 Huseynov Mahir Tofig oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 9th of February, 1993 Huseynov Mahir Tofig oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere
district. 

There is no information about Huseynov Mahir Tofig oglu’s future fate.

Huseynov Mahir Barat oglu

Huseynov Mahir Barat oglu was born on January 4, 1975, in Saatly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sarijalar of
Saatly district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Saatly district. He was a servi 
ceman. On the 27th of March, 1993 Huseynov Mahir Barat oglu became
a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of March, 1993 Huseynov Mahir Barat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gamyshly of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Mahir Barat oglu’s future fate.
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Huseynov Mehdi Tarlan oglu

Huseynov Mehdi Tarlan oglu was born on November 7, 1975, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sabunchu district. He was a service
man. On the 1st of May, 1994 Huseynov Mehdi Tarlan oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of May, 1994 Huseynov Mehdi Tarlan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Bash Garvand of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Mehdi Tarlan oglu’s future fate.

Huseynov Magsud Oruj oglu

Huseynov Magsud Oruj oglu was born on June 1, 1935, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Jabrail district,
before his missing. He was a civilian. On the 26th of August, 1993
Huseynov Magsud Oruj oglu became a missing person, during the oc
cupation of Jabrail district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of August, 1993 Huseynov Magsud
Oruj oglu remained in the center of Jabrail district, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of the district by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Magsud Oruj oglu’s future fate.

Huseynov Mehman Huseyn oglu

Huseynov Mehman Huseyn oglu was born on October 31, 1972, in
the city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman.
On the 25th of October, 1992 Huseynov Mehman Huseyn oglu became
a missing person in the area of Lachin district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of October, 1992 Huseynov Mehman Huseyn oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Imanlar of Lachin district. 

There is no information about Huseynov Mehman Huseyn oglu’s future fate.
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Huseynov Mahsar Elxan oglu

Huseynov Mahsar Elxan oglu was born on February 2, 1990, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynov Mahsar Elxan oglu became a missing person, during the
attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy,
committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Mahsar

Elxan oglu was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Huseynov Mahsar Elxan oglu’s future fate.

Huseynov Mammadhuseyn Asgar oglu

Huseynov Mammadhuseyn Asgar oglu was born on June 1, 1935, in
Zangilan district of Azerbaijan Republic. He lived in Minjivan settlement
of Zangilan district, before his missing. He was a civilian. On the 29th of
October, 1993 Huseynov Mammadhuseyn Asgar oglu became a missing
person, during the occupation of Zangilan district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of October, 1993 Huseynov Mam
madhuseyn Asgar oglu remained in the area of Minjivan settlement,

where he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was al
legedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Zangilan
district by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Mammadhuseyn Asgar oglu’s future fate.

Huseynov Mehman Gambar oglu

Huseynov Mehman Gambar oglu was born on May 28, 1968, in
Gadabay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Novosaratovka of Gadabay district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Gadabay
district. He was a serviceman. On the 28th of March, 1993 Huseynov
Mehman Gambar oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1993 Huseynov Mehman Gambar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gylynjly of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Mehman Gambar oglu’s future fate.
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Huseynov Mirsiyab Hasratgulu oglu

Huseynov Mirsiyab Hasratgulu oglu was born on June 1, 1922, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynov Mirsiyab Hasratgulu oglu became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Mirsiyab Hasratgulu oglu
became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide
tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynov Mirsiyab Hasratgulu oglu’s future fate.

Huseynov Mazahir Teyyub oglu

Huseynov Mazahir Teyyub oglu was born on June 9, 1969, in
Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shadyly of Goranboy district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Goranboy
district. He was a serviceman. On the 27th of July, 1992 Huseynov
Mazahir Teyyub oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of July, 1992 Huseynov Mazahir

Teyyub oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Mohratagh
(current Kichik Garabay) of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Mazahir Teyyub oglu’s future fate.

Huseynov Musa Nizami oglu

Huseynov Musa Nizami oglu was born on October 19, 1975, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Binagadi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Binagadi district. He was a serviceman.
On the 24 of April, 1994 Huseynov Musa Nizami oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Huseynov Musa Nizami oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Musa Nizami oglu’s future fate.
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Huseynov Mudafat Haji oglu

Huseynov Mudafat Haji oglu was born on June 1, 1930, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Shusha
district, before his missing. He was a civilian. On the 27th of August,
1991 Huseynov Mudafat Haji oglu became a missing person, during
the occupation of the city of Khankandi by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of August, 1991 Huseynov Mudafat Haji oglu remained
in the area of Khankandi, and was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the
occupation of the city by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Mudafat Haji oglu’s future fate.

Huseynov Mushvig Rustam oglu 

Huseynov Mushvig Rustam oglu was born on September 26, 1975,
in Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Narimankand of Sabirabad district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 26th of April, 1994 Huseynov
Mushvig Rustam oglu became a missing person in the area of Terter
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Huseynov Mushvig Rustam oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter
district. 

There is no information about Huseynov Mushvig Rustam oglu’s future fate.

Huseynov Mubariz Sabaddin oglu

Huseynov Mubariz Sabaddin oglu was born on May 30, 1970, in the
village of Gyzyl Shafag of Kalinino district in the Republic of Armenia.
He based in Khatai district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationa lists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Khatai
district. He was a serviceman. On the 23rd of October, 1993 Huseynov
Mubariz Sabaddin oglu became a missing person in the area of Jabrail
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established, that
on the 23rd of October, 1993 Huseynov Mubariz Sabaddin oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the center of Jabrail district. 

There is no information about Huseynov Mubariz Sabaddin oglu’s future fate.
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Huseynov Nahid Adil oglu

Huseynov Nahid Adil oglu was born on November 13, 1971, in Khoja
vand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garadaghly
of Khojavand district, before the military service. He joined the selfdefence
group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 17th of February, 1992
Huseynov Nahid Adil oglu became a missing person in the area of Khoja
vand district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of February, 1992 Huseynov Nahid Adil oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Garadaghly of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Nahid Adil oglu’s future fate.

Huseynov Naghy Heydar oglu

Huseynov Naghy Heydar oglu was born on June 1, 1909, in Kalba
jar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shaplar
of Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 2 of
April, 1993 Huseynov Naghy Heydar oglu became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Huseynov Naghy
Heydar oglu remained in the area of the village of Shaplar, where he

lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Huseynov Naghy Heydar oglu’s future fate.

Huseynov Namig Araz oglu

Huseynov Namig Araz oglu was born on August 2, 1974, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Lachin district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Lachin district. He was a serviceman. On the
17th of April, 1994 Huseynov Namig Araz oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of April, 1994 Huseynov Namig Araz oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Namig Araz oglu’s future fate.

No 
photo
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Huseynov Natig Alihuseyn oglu

Huseynov Natig Alihuseyn oglu was born on January 11, 1973, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 27th of January,
1994 Huseynov Natig Alihuseyn oglu became a missing person in the
area of Khojavand district, during the military operations of the struggle for
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of January, 1994 Huseynov Natig

Alihuseyn oglu became a missing person under unknown circumstances, during the
military operations against Armenian armed formations in the direction of the upland of
Shishgaya, in the area of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Natig Alihuseyn oglu’s future fate.

Huseynov Natig Zulfugar oglu

Huseynov Natig Zulfugar oglu was born on January 2, 1974, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Gulustan settlement
of Kapaz district of Ganja, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kapaz district.
He was a serviceman. On the 27th of January, 1994 Huseynov Natig
Zulfugar oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of January, 1994 Huseynov Natig Zulfugar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the area of
Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Natig Zulfugar oglu’s future fate

Huseynov Namig Fakhraddin oglu

Huseynov Namig Fakhraddin oglu was born on February 23, 1975, in
Aghjabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hajibadalli of Aghjabadi district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Huseynov
Namig Fakhraddin oglu became a missing person in the area of Khoja
vand district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of January, 1994 Huseynov Namig Fakhraddin oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village of
Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Namig Fakhraddin oglu’s future fate.
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Huseynov Niftaly Bakir oglu

Huseynov Niftaly Bakir oglu was born on June 1, 1975, in Khoja
vand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garadaghly of Khojavand district, before his missing. He was a civi 
lian. On the 17th of February, 1992 Huseynov Niftaly Bakir oglu be
came a missing person, during the attacks on Khojavand district by
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Huseynov Niftaly

Bakir remained in the area of the village of Garadaghly, where he lived, so became a
mis_sing person under unknown circumstances, during the attacks on Khojavand district
by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Niftaly Bakir oglu’s future fate.

Huseynov Nasimi Sary oglu

Huseynov Nasimi Sary oglu was born on March 17, 1975, in
Gazakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gara
papag of Gazakh district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Gazakh district.
He was a serviceman. On the 30th of January, 1994 Huseynov Nasimi
Sary oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 30th of January, 1994 Huseynov Nasimi

Sary oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of the
peak of Globus, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Nasimi Sary oglu’s future fate.

Huseynov Niaz Varashil oglu

Huseynov Niaz Varashil oglu was born on January 13, 1966, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in Hindarkh settlement
of Aghjabadi district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi district. He
was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Huseynov Niaz Varashil
oglu became a missing person in the area of Khojavand district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Huseynov Niaz Varashil oglu remained
on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of the
upland of Cheyil, in the area of the village of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Niaz Varashil oglu’s future fate.

No 
photo
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Huseynov Nizami Amiraslan oglu 

Huseynov Nizami Amiraslan oglu was born on September 9, 1951,
in Gadabay district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Min
gachevir, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman.
On the 14th of April, 1994 Huseynov Nizami Amiraslan oglu became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of April, 1994 Huseynov Nizami Amiraslan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Nizami Amiraslan oglu’s future fate.

Huseynov Novruz Jabrail oglu 

Huseynov Novruz Jabrail oglu was born on February 26, 1962, in
Tovuz district of Azerbaijan Republic. He lived in Govlar settlement
of Tovuz district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Tovuz district. He was a servi 
ceman. On the 8th of February, 1993 Huseynov Novruz Jabrail oglu be
came a missing person in the area of Aghdere district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of February, 1993 Huseynov Novruz Jabrail oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere
district. 

There is no information about Huseynov Novruz Jabrail oglu’s future fate.

Huseynov Niazi Saleh oglu 

Huseynov Niazi Saleh oglu was born on November 5, 1969, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shikhba
baly of Aghdam district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was
a serviceman. On the 18th of April, 1994 Huseynov Niazi Saleh oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of April, 1994 Huseynov Niazi Saleh oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Javahirli of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Niazi Saleh oglu’s future fate.
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Huseynov Rafig Fazil oglu 

Huseynov Rafig Fazil oglu was born on January 3, 1970, in
Krasnodar Region of the Russian Federation. He lived in the city of
Sumgait of Azerbaijan Republic, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sumgait.
He was a serviceman. On the 12th of February, 1994 Huseynov Rafig
Fazil oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1994 Huseynov Rafig Fazil oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Rafig Fazil oglu’s future fate.

Huseynov Rafig Ashraf oglu

Huseynov Rafig Ashraf oglu was born on February 20, 1973, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Guzanly
of Aghdam district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was
a serviceman. On the 12th of February, 1993 Huseynov Rafig Ashraf
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1993 Huseynov Rafig

Ashraf oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Rafig Ashraf oglu’s future fate.

Huseynov Rafig Huseyn oglu

Huseynov Rafig Huseyn oglu was born on April 16, 1974, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Giyasly
of Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 15th of June, 1992 Huseynov Rafig Huseyn oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1992 Huseynov Rafig Huseyn oglu remained
on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Rafig Huseyn oglu’s future fate.
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Huseynov Rauf Ugaf oglu

Huseynov Rauf Ugaf oglu was born on June 15, 1975, in the city of Baku
of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of Baku, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman. On the 2nd of May,
1994 Huseynov Rauf Ugaf oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of May, 1994 Huseynov Rauf Ugaf

oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military opera
tions against Armenian armed formations in the area of the village of Bash Garvand of
Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Rauf Ugaf oglu’s future fate.

Huseynov Rajab Elkhan oglu

Huseynov Rajab Elkhan oglu was born on January 27, 1985, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynov Rajab Elkhan oglu became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Rajab

Elkhan oglu was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly
and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Huseynov Rajab Elkhan oglu’s future fate.

Huseynov Ramazan Huseynagha oglu

Huseynov Ramazan Huseynagha oglu was born on December 10, 1962,
in Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Yukhary Tulakaran of Guba district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Guba district.
He was a serviceman. On the 31st of January, 1994 Huseynov Ramazan
Huseynagha oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of January, 1994 Huseynov Ramazan Huseynagha oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the
area of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Ramazan Huseynagha oglu’s future fate.
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Huseynov Rovshan Atysh oglu

Huseynov Rovshan Atysh oglu was born on June 24, 1975, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 15th of January,
1994 Huseynov Rovshan Atysh oglu became a missing person in the area
of Fuzuli district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of January, 1994 Huseynov Rovshan Atysh oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Alkhanly of Fuzuli district. 

There is no information about Huseynov Rovshan Atysh oglu’s future fate.

Huseynov Rafael Talib oglu 

Huseynov Rafael Talib oglu was born on February 10, 1959, in
Zangilan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Saryl of Zangilan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Zangilan dist 
rict. He was a serviceman. On the 28th of December, 1993 Huseynov
Rafael Talib oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Huseynov Rafael Talib oglu
remained on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Papravand of Aghdam district.

There is no information about Huseynov Rafael Talib oglu’s future fate.

Huseynov Rovshan Nuru oglu 

Huseynov Rovshan Nuru oglu was born on April 14, 1975, in Gada 
bay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aghamaly
of Gadabay district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gadabay district. He
was a serviceman. On the 26th of December, 1993 Huseynov Rovshan
Nuru oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of December, 1993 Huseynov Rovshan Nuru oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Marzili of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Rovshan Nuru oglu’s future fate.
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Huseynov Sabir Yusif oglu

Huseynov Sabir Yusif oglu was born on October 5, 1969, in the city of
Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of Baku, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On the 14th of Feb
ruary, 1994 Huseynov Sabir Yusif oglu became a missing person in the area
of Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1994 Huseynov Sabir

Yusif oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area
of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Sabir Yusif oglu’s future fate.

Huseynov Sahib Maharram oglu 

Huseynov Sahib Maharram oglu was born on February 19, 1959, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Galaychylar of Aghdam district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam
district. He was a serviceman. On the 29th of April, 1994 Huseynov
Sahib Maharram oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of April, 1994 Huseynov Sahib Maharram oglu remained
on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Gyrmyzykand of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Sahib Maharram oglu’s future fate.

Huseynov Rustam Mahammad oglu 

Huseynov Rustam Mahammad oglu was born on June 1, 1920, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ilyaslar
of Kalbajar district, before his missing.  He was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Huseynov Rustam Mahammad oglu became a missing per
son, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Huseynov Rustam

Mahammad oglu remained in the area of the village of Ilyaslar, where he lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynov Rustam Mahammad oglu’s future fate.

No 
photo
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Huseynov Saleh Aslan oglu

Huseynov Saleh Aslan oglu was born on July 14, 1971, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of Baku,
before the military service. He was an employee of Military police of
The Internal Troops of the Ministry for Internal Affairs of Azerbaijan
Republic. He was a serviceman. On the 9th of February, 1993 Huseynov
Saleh Aslan oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 9th of February, 1993 Huseynov Saleh Aslan oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Saleh Aslan oglu’s future fate.

Huseynov Sakit Jalal oglu 

Huseynov Sakit Jalal oglu was born on October 17, 1972, in Jalil
abad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Sabirabad of Jalilabad district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Jalilabad
district. He was a serviceman. On the 24th of April, 1994 Huseynov
Sakit Jalal oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Huseynov Sakit Jalal oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Sakit Jalal oglu’s future fate.

Huseynov Saleh Balaja oglu 

Huseynov Saleh Balaja oglu was born on December 23, 1972, in
Fuzuli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dedeli
of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a
serviceman. On the 28th of June, 1992 Huseynov Saleh Balaja oglu be
came a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of June, 1992 Huseynov Saleh Balaja oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Tugh of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Saleh Balaja oglu’s future fate.
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Huseynov Shahin Abrik oglu

Huseynov Shahin Abrik oglu was born on April 11, 1958, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman. On the
8th of July, 1992 Huseynov Shahin Abrik oglu became a missing person
in the area of Aghdere district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 8th of July, 1992 Huseynov Shahin Abrik oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district.

There is no information about Huseynov Shahin Abrik oglu’s future fate.

Huseynov Shahin Alishan oglu

Huseynov Shahin Alishan oglu was born on June 26, 1974, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 21st of January,
1993 Huseynov Shahin Alishan oglu became a missing person in the
area of Aghdere district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 21st of January, 1993 Huseynov Shahin Alishan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Drombon (current Heyvaly) of
Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Shahin Alishan oglu’s future fate.

Huseynov Seidali Giyas oglu 

Huseynov Seidali Giyas oglu was born on June 2, 1964, in Khoja
vand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khelefli
of Jabrail district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Jabrail district. He was a
serviceman. On the 16th of July, 1992 Huseynov Seidali Giyas oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of July, 1992 Huseynov Seidali Giyas oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Umudlu of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Seidali Giyas oglu’s future fate.
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Huseynov Shakir Barat oglu

Huseynov Shakir Barat oglu was born on April 1, 1963, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Giyasly of
Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 12th of June, 1992 Huseynov Shakir Barat oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1992 Huseynov Shakir Barat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Janyatag of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Shakir Barat oglu’s future fate.

Huseynov Shahin Khankishi oglu

Huseynov Shahin Khankishi oglu was born on December 24, 1973,
in Tovuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Azaply of Tovuz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Tovuz district.
He was a serviceman. On the 16th of June, 1993 Huseynov Shahin
Khankishi oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1993 Huseynov Shahin Khankishi oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area named Khachinstroy of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Shahin Khankishi oglu’s future fate.

Huseynov Shakir Mahammad oglu

Huseynov Shakir Mahammad oglu was born on April 14, 1971, in
Tovuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Duz
Gyrygly of Tovuz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Tovuz district.
He was a serviceman. On the 2nd of October, 1992 Huseynov Shakir
Mahammad oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of October, 1992 Huseynov Shakir Mahammad oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Amiranlar of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Shakir Mahammad oglu’s future fate.
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Huseynov Taleh Surkhai oglu

Huseynov Taleh Surkhai oglu was born on December 9, 1968, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ilkhychylar of Aghdam district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam
district. He was a serviceman. On the 4th of July, 1993 Huseynov Taleh
Surkhai oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of July, 1993 Huseynov Taleh Surkhai oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ismailbayli of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Taleh Surkhai oglu’s future fate.

Huseynov Telman Mammadagha oglu

Huseynov Telman Mammadagha oglu was born on June 1, 1966, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 26th of January, 1992 Huseynov Telman Mammadagha oglu became
a missing person in the area of Shusha district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Huseynov Telman Mammadagha oglu
remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the
military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Huseynov Telman Mammadagha oglu’s future fate.

Huseynov Shakir Mustafa oglu

Huseynov Shakir Mustafa oglu was born on March 17, 1960, in the village
of Chivinli of Amasia district in the Republic of Armenia. He based in the
center of Khojaly district of Azerbaijan Republic, after deportation from the
native lands by Armenian nationalists. He joined Khojaly selfdefence group,
as a volunteer. He was a serviceman. On the 26th of February, 1992 Huseynov
Shakir Mustafa oglu became a missing person, during the attack on Khojaly
by Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 26thof February, 1992 Huseynov Shakir Mustafa oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide
tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Shakir Mustafa oglu’s future fate.
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Huseynov Teymur İslam oglu

Huseynov Teymur İslam oglu was born on August 1, 1973, in Kur
damir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shushun of Kurdamir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kurdamir dis
trict. He was a serviceman. On the 11th of January, 1994 Huseynov
Teymur İslam oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 11th of January, 1994 Huseynov Teymur İslam oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Akop Kamari (current Lulesaz) of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Teymur İslam oglu’s future fate.

Huseynov Telman Mirza oglu

Huseynov Telman Mirza oglu was born on December 4, 1973, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shykhlar of Masally district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Masally district.
He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Huseynov Telman
Mirza oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Huseynov Telman Mirza oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Perioghlular of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Telman Mirza oglu’s future fate.

Huseynov Vagif Shamil oglu

Huseynov Vagif Shamil oglu was born on May 5, 1971, in Gadabay
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of İnakboghan
of Gadabay district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gadabay district. He
was a serviceman. On the 4th of April, 1993 Huseynov Vagif Shamil
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4thof April, 1993 Huseynov Vagif Shamil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Huseynov Vagif Shamil oglu’s future fate.
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Huseynov Vidadi Allahverdi oglu

Huseynov Vidadi Allahverdi oglu was born on May 18, 1969, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Yerguj of Khachmaz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz dist 
rict. He was a serviceman. On the 7thof February, 1993 Huseynov
Vidadi Allahverdi oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7thof February, 1993 Huseynov Vidadi Allahverdi oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district.

There is no information about Huseynov Vidadi Allahverdi oglu’s future fate.

Huseynov Vugar Javanshir oglu

Huseynov Vugar Javanshir oglu was born on May 31, 1973, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Binagadi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Binagadi district. He was a serviceman.
On the 19th of September, 1992 Huseynov Vugar Javanshir oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of September, 1992 Huseynov Vugar Javanshir oglu
was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Agh
dam district. 

There is no information about Huseynov Vugar Javanshir oglu’s future fate.

Huseynov Vasif Vahid oglu

Huseynov Vasif Vahid oglu was born on May 19, 1974, in Ujar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gazyan of
Ujar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Ujar district. He was a service
man. On the 27th of April, 1994 Huseynov Vasif Vahid oglu became a
missing person in the area of Terter district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of April, 1994 Huseynov Vasif Vahid oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Jamilli of Terter district. 

There is no information about Huseynov Vasif Vahid oglu’s future fate.
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Huseynov Vugar Hilal oglu

Huseynov Vugar Hilal oglu was born on October 18, 1971, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynov Vugar Hilal oglu became a missing person, during the
attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26thof February, 1992 Huseynov Vugar Hilal oglu became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy
against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Vugar Hilal oglu’s future fate.

Huseynov Vugar Dargah oglu

Huseynov Vugar Dargah oglu was born on May 28, 1966, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shikhalyaghaly of Jabrail district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Jabrail
district. He was a serviceman. On the 23rd of October, 1993 Huseynov
Vugar Dargah oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Huseynov Vugar Dargah oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Fuzuli district.

There is no information about Huseynov Vugar Dargah oglu’s future fate.

Huseynov Vugar Tahir oglu

Huseynov Vugar Tahir oglu was born on July 9, 1973, in Siazan
district Azerbaijan Republic. He lived in the center of Siazan district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Siazan district. He was a serviceman. On the
25th of January, 1993 Huseynov Vugar Tahir oglu became a missing per
son in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against
Arme nian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 25th of January, 1993 Huseynov Vugar Tahir oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Vugar Tahir oglu’s future fate.
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Huseynov Yasin Yagub oglu

Huseynov Yasin Yagub oglu was born on September 14, 1975, in the
village of Yenikand of Vardenis (Basarkechar) district in the Republic
of Armenia. He based in the village of Yenikand of Goranboy district in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian
nationalists. He was conscripted into the army by the Military Commis
sariat of Goranboy district. He was a serviceman. On the 10th of April,
1994 Huseynov Yasin Yagub oglu became a missing person in the area
of Goranboy district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10thof April, 1994 Huseynov Yasin Yagub oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operation against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Kecheltapa, in the area of the
village of Gulustan of Goranboy district. 

There is no information about Huseynov Yasin Yagub oglu's future fate.

Huseynov Zaur Babahuseyn oglu 

Huseynov Zaur Babahuseyn oglu was born on October 3, 1975, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Govlar of Sabirabad district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad dist 
rict. He was a serviceman. On the 10th of January, 1994 Huseynov Zaur
Babahuseyn oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of January, 1994 Huseynov Zaur Babahuseyn oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli
district. 

There is no information about Huseynov Zaur Babahuseyn oglu’s future fate.

Huseynov Yalchin Yolchu oglu

Huseynov Yalchin Yolchu oglu was born on March 28, 1972, in
Aghjabadi district in Azerbaijan Republic. He lived in Hindarkh settle
ment of Aghjabadi district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi
district. He was a serviceman. On the 20th of November, 1992 Huseynov
Yalchin Yolchu oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of November, 1992 Huseynov Yalchin Yolchu oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Kuropatkino of Khojavand district. 

There is no information about Huseynov Yalchin Yolchu oglu’s future fate.
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Huseynov Zohrab (Tajir) Huseyn oglu

Huseynov Zohrab Huseyn oglu was born on June 1, 1973, in As
garan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dash
bulag of Khojaly district, before his missing. He was a civilian. On the
26th of February, 1992 Huseynov Zohrab Huseyn oglu became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynov Zohrab Huseyn oglu be
came a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by
Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy
against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynov Zohrab Huseyn oglu’s future fate.

Huseynov Zaur Emin oglu

Huseynov Zaur Emin oglu was born on January 6, 1975, in Aghsu
district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of İlkhychy of
Aghsu district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Aghsu district. He was a service
man. On the 26th of December, 1993 Huseynov Zaur Emin oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of December, 1993 Huseynov Zaur Emin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Marzili of Aghdam district. 

There is no information about Huseynov Zaur Emin oglu’s future fate.

Huseynov Zulfugar Huseyn oglu

Huseynov Zulfugar Huseyn oglu was born on August 10, 1970, in
Beylagan district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ah
madli of Beylagan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Beylagan
district. He was a serviceman. On the 28th of December, 1993 Huseynov
Zulfugar Huseyn oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Huseynov Zulfugar Huseyn oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Salahly Kangarli of Agh
dam district.

There is no information about Huseynov Zulfugar Huseyn oglu’s future fate.
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Huseynov Zulfugar Salim oglu

Huseynov Zulfugar Salim oglu was born on June 1, 1968, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Sabunchu district. He was a serviceman. On
the 15th of June, 1993 Huseynov Zulfugar Salim oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1993 Huseynov Zulfugar

Salim oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Vaguas (current Gozlu) of Aghdere district. 

There is no information about Huseynov Zulfugar Salim oglu’s future fate.

Huseynova Aghja Mardan gizi

Huseynova Aghja Mardan gizi was born on June 1, 1927, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Shusha district,
before her missing. She was a civilian. On the 8th of May, 1992
Huseynova Aghja Mardan gizi became a missing person, during the
occupation of Shusha district by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Huseynova Aghja
Mardan gizi remained in the area, where she lived, so became a mis 

sing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Arme 
nian terrorist groups, during the occupation of Shusha district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Huseynova Aghja Mardan gizi’s future fate.

Huseynov Zulfugar Huseyn oglu

Huseynov Zulfugar Huseyn oglu was born on June 11, 1973, in the
village of Tokhluja of Krasnoselsk (Chambarak) district in the Republic
of Armenia. He based in Khatai district of the city of Baku in Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian nationa 
lists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Khatai district. He was a serviceman. On the 27th of March, 1993
Huseynov Zulfugar Huseyn oglu became a missing person in the area of
Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 27th of March, 1993 Huseynov Zulfugar Huseyn oglu was taken prisoner by
Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Huseynov Zulfugar Huseyn oglu’s future fate.
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Huseynova (Alyshanova) Aziz Alysh gizi

Huseynova Aziz Alysh gizi was born on June 1, 1950, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Dashbulag
of Khojaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th

of February, 1992 Huseynova Aziz Alysh gizi became a missing per
son, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Geno
cide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Aziz

Alysh gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly geno
cide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Aziz Alysh gizi’s future fate.

Huseynova Atraba Jabrail gizi

Huseynova Atraba Jabrail gizi was born on June 1, 1978, in the vil
lage of Saravan of Azizbayov district in the Republic of Armenia. She
based in Khojaly district of Azerbaijan Republic, after deportation from
the native lands by Armenian nationalists. She was a civilian. On the
26th of February, 1992 Huseynova Atraba Jabrail gizi became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Atraba Jabrail gizi became
a missing person under unknown circumstances in the area of Katik forest and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Atraba Jabrail gizi’s future fate.

Huseynova Xoshbakht (Maral) Huseyn gizi

Huseynova Xoshbakht Huseyn gizi was born on June 1, 1963, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Dash
bulag of Khojaly district, before her missing. She was a civilian. On
the 26th of February, 1992 Huseynova Xoshbakht Huseyn gizi became
a missing person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan,
and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Xosh

bakht Huseyn gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Xoshbakht Huseyn gizi’s future fate.

No
photo
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Huseynova Mehriban Allahverdi gizi

Huseynova Mehriban Allahverdi gizi was born on March 6, 1964,
in Khojaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of
Khojaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of
February, 1992 Huseynova Mehriban Allahverdi gizi became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova

Mehriban Allahverdi gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups, during the at
tack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, com
mitted by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Mehriban Allahverdi gizi’s future fate.

Huseynova (Alasgarova) Makhmar Gurban gizi

Huseynova Makhmar Gurban gizi was born on March 20, 1949, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Kho
jaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Huseynova Makhmar Gurban gizi became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova

Makhmar Gurban gizi became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and
the Khojaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian
armed formations. 

There is no information about Huseynova Makhmar Gurban gizi’s future fate.

Huseynova Gyzbes Mardan gizi

Huseynova Gyzbes Mardan gizi was born on June 1, 1928, in
Shusha district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Kosa lar of Shusha district, before her missing. She was a civilian. On
the 9th of May, 1992 Huseynova Gyzbes Mardan gizi became a missing
person, during the occupation of Shusha district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of May, 1992 Huseynova Gyzbes

Mardan gizi remained in the area, where she lived, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, du 
ring the occupation of Shusha district by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Gyzbes Mardan gizi’s future fate. 

No
photo
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Huseynova Nasiba (Emma) Huseyn gizi

Huseynova Nasiba Huseyn gizi was born on June 1, 1983, in As
garan district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Dash
bulag of Khojaly district, before her missing. She was a civilian. On
the 26th of February, 1992 Huseynova Nasiba Huseyn gizi became a
missing person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan,
and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Nasiba

Huseyn gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynova Nasiba Huseyn gizi’s future fate.

Huseynova Mina (Minash) Jumshud gizi

Huseynova Mina Jumshud gizi was born on June 1, 1932, in Kho
jaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynova Mina Jumshud gizi became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Mina

Jumshud gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynova Mina Jumshud gizi’s future fate.

Huseynova (Alieva) Novrasta Farmail gizi

Huseynova Novrasta Farmail gizi was born on June 1, 1922, in the
village of Gabagly of Azizbayov district in the Republic of Armenia.
She based in Khojaly district of Azerbaijan Republic, after deportation
from the native lands by Armenian nationalists. She was a civilian. On
the 26th of February, 1992 Huseynova Novrasta Farmail gizi became a
missing person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan,
and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Novrasta Farmail gizi
became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide
tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Novrasta Farmail gizi’s future fate.
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Huseynova Sara Safar oglu

Huseynova Sara Safar oglu was born on June 20, 1964, in the village
of Ashaghy Nizami of Masis (Zangibasar) district in the Republic of
Armenia. She based in Khojaly district of Azerbaijan Republic, after
deportation from the native lands by Armenian nationalists. She was a
civilian. On the 26th of February, 1992 Huseynova Sara Safar oglu became
a missing person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan,
and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Sara Safar oglu became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against the
civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Sara Safar oglu’s future fate.

Huseynova Susan (Kamila) Huseyn gizi

Huseynova Susan Huseyn gizi was born on June 1, 1971, in Asgaran
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Dashbulag
of Khojaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th

of February, 1992 Huseynova Susan Huseyn gizi became a missing
person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and
the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Susan

Huseyn gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed forma
tions. 

There is no information about Huseynova Susan Huseyn gizi’s future fate.

Huseynova Rasmiyya Aleksandr gizi

Huseynova Rasmiyya Aleksandr gizi was born on July 1, 1968, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Khojaly
district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of February,
1992 Huseynova Rasmiyya Aleksandr gizi became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Rasmiyya

Aleksandr gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations.

There is no information about Huseynova Rasmiyya Aleksandr gizi’s future fate.
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Huseynova Tamara Saleh gizi

Huseynova Tamara Saleh gizi was born on March 10, 1970, in
Tovuz district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Asrik
Jyrdakhan of Tovuz district, before her missing. She was a civilian. On
the 26th of July, 1992 Huseynova Tamara Saleh gizi became a missing
person, during the attacks on Tovuz district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of July, 1992 Huseynova Tamara

Saleh gizi remained in the area of the village of Alibayli, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the attacks on Tovuz district by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Tamara Saleh gizi’s future fate.

Huseynova Shabnam (Sabina) Elkhan gizi

Huseynova Shabnam Elkhan gizi was born on June 15, 1986, in
Khojaly district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Kho
jaly district, before her missing. She was a civilian. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Huseynova Shabnam Elkhan gizi became a missing person,
during the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Huseynova Shab

nam Elkhan gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Huseynova Shabnam Elkhan gizi’s future fate.

Huseynova Telli Samad gizi

Huseynova Telli Samad gizi was born on June 1, 1928, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Ilyaslar of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 1st of
April, 1993 Huseynova Telli Samad gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Huseynova Telli Samad
gizi remained in the area of the village of Ilyaslar, where she lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Huseynova Telli Samad gizi’s future fate.

No 
photo
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Khaligov Sohrab Eldar oglu

Khaligov Sohrab Eldar oglu was born on October 9, 1974, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 26th of April, 1994
Khaligov Sohrab Eldar oglu became a missing person in the area of
Aghdam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Khaligov Sohrab Eldar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Namirli of Aghdam district. 

There is no information about Khaligov Sohrab Eldar oglu’s future fate.

Khamidulin Gelman Minullaevich 

Khamidulin Gelman Minullaevich was born on October 19, 1963,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov
district of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Narimanov district. He was
a serviceman. On the 12th of February, 1993 Khamidulin Gelman
Minullaevich became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1993 Khamidulin Gelman Minullaevich
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere
district. 

There is no information about Khamidulin Gelman Minullaevich’s future fate.

Khaligov Elman Aliheydar oglu

Khaligov Elman Aliheydar oglu was born on July 3, 1973, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in Mugtadir set
tlement of Khachmaz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 14th of April, 1993 Khaligov
Elman Aliheydar oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of April, 1993 Khaligov Elman Aliheydar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district.

There is no information about Khaligov Elman Aliheydar oglu’s future fate.
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Khamiev Vahid Yusif oglu

Khamiev Vahid Yusif oglu was born on October 8, 1972, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He joined the ranks of the National Army,
as a volunteer. He was a serviceman. On the 17th of May, 1992
Khamiev Vahid Yusif oglu became a missing person in the area of
Lachin district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 17th of May, 1992 Khamiev Vahid Yusif oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Galaderesi of Lachin district. 

There is no information about Khamiev Vahid Yusif oglu’s future fate.

Khamiev Rahim Jahib oglu

Khamiev Rahim Jahib oglu was born on January 1, 1971, in Masally
district of Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov district of the
city of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Narimanov district. He was a
serviceman. On the 17th of February, 1994 Khamiev Rahim Jahib oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1994 Khamiev Rahim Jahib oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Khamiev Rahim Jahib oglu’s future fate.

Khammadov Elchin Bairam oglu

Khammadov Elchin Bairam oglu was born on January 21, 1974, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Sarykhanly of Imishli district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Imishli district.
He was a serviceman. On the 7th of March, 1994 Khammadov Elchin
Bairam oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of March, 1994 Khammadov Elchin

Bairam oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Khammadov Elchin Bairam oglu’s future fate.
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Khamoev Farman Teymur oglu
Khamoev Farman Teymur oglu was born on May 21, 1966, in the

village of Hallavar of Kirovakan (Boyuk Garakilsa) district in the Republic
of Armenia. He based in Narimanov district of the city of Baku in Azer
baijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian na
tionalists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Narimanov district. He was a serviceman. On the 28th of December,
1993 Khamoev Farman Teymur oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Khamoev Farman

Teymur oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Boyahmadli of Aghdam district. 

There is no information about Khamoev Farman Teymur oglu’s future fate.

Khanahmadov Arif Farzali oglu

Khanahmadov Arif Farzali oglu was born on October 27, 1966, in
Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in Timiryazev settle
ment of Guba district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Guba district. He was a
serviceman. On the 6th of May, 1994 Khanahmadov Arif Farzali oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of May, 1994 Khanahmadov Arif Farzali oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Margushevan
(current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Khanahmadov Arif Farzali oglu’s future fate.

Khammadov Seiran Alasgar oglu

Khammadov Seiran Alasgar oglu was born on October 25, 1967, in
Bilasuvar district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Sum
gait, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the
6th of April, 1993 Khammadov Seiran Alasgar oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of April, 1993 Khammadov Seiran Alasgar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Khammadov Seiran Alasgar oglu’s future fate.
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Khankishiev Azer Jafar oglu

Khankishiev Azer Jafar oglu was born on June 9, 1973, in Neftchala
district of Azerbaijan Republic. He lived in Hasanabad settlement of
Neftchala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Neftchala district. He was a
serviceman. On the 12th of June, 1992 Khankishiev Azer Jafar oglu be
came a missing person in the area of Asgaran district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1992 Khankishiev Azer Jafar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area named Garagaya of Asgaran district. 

There is no information about Khankishiev Azer Jafar oglu’s future fate.

Khanaliev Namig Khanali oglu

Khanaliev Namig Khanali oglu was born on December 15, 1972, in
Zardab district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aly
janly of Zardab district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Zardab district. He was
a serviceman. On the 16th of August, 1993 Khanaliev Namig Khanali
oglu became a missing person in the area of Gubadly district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of August, 1993 Khanaliev Namig Khanali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of village of Basharat of Gubadly district. 

There is no information about Khanaliev Namig Khanali oglu’s future fate.

Khankishiev Jabbar Hasangulu oglu

Khankishiev Jabbar Hasangulu oglu was born on June 1, 1912, in
Zangilan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Malikli of Zangilan district, before his missing. He was a civilian. On
the 30th of October, 1993 Khankishiev Jabbar Hasangulu oglu became
a missing person, during the occupation of Zangilan district by Arme 
nian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of October, 1993 Khankishiev Jabbar

Hasangulu oglu remained in the area of the village of Malikli, where he lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Zangilan district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Khankishiev Jabbar Hasangulu oglu’s future fate.

No
photo
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Khankishiev Jamil Mammad oglu 

Khankishiev Jamil Mammad oglu was born on May 25, 1970, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 14th of April, 1994
Khankishiev Jamil Mammad oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of April, 1994 Khankishiev Jamil

Mammad oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the the area of the village of Chamanli
of Aghdam district. 

There is no information about Khankishiev Jamil Mammad oglu’s future fate.

Khankishiev Davud Manni oglu

Khankishiev Davud Manni oglu was born on January 1, 1975, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shikhlar of Sabirabad district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 26th of December, 1993 Khanki 
shiev Davud Manni oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of December, 1993 Khankishiev Davud Manni oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Marzili of Aghdam district. 

There is no information about Khankishiev Davud Manni oglu’s future fate.

Khankishiev Jahangir Rasul oglu 

Khankishiev Jahangir Rasul oglu was born on January 5, 1972, in the
city of Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in Garamanly set
tlement of Yevlakh district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 21st of October, 1992 Khankishiev Jahangir Rasul oglu
became a missing person in the area of Lachin district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them separa
tive illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 21st of October, 1992 Khankishiev Jahangir Rasul oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armeni 
an armed formations in the direction of the upland of Chaldash, in the area of Lachin district. 

There is no information about Khankishiev Jahangir Rasul oglu’s future fate.
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Khanmammadov Ilgar Pasha oglu

Khanmammadov Ilgar Pasha oglu was born on October 9, 1969, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk
Marjanly of Jabrail district, before the military service. He joined the
ranks of the National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On
the 23rd of October, 1993 Khanmammadov Ilgar Pasha oglu became a
missing person in the area of Jabrail district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Khanmammadov Ilgar Pasha oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Jabrail district. 

There is no information about Khanmammadov Ilgar Pasha oglu’s future fate.

Khanguliev Adalat Vafadar oglu

Khanguliev Adalat Vafadar oglu was born on August 10, 1972, in
Shamakhy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Pirbayli of Shamakhy district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shamakhy
district. He was a serviceman. On the 15th of December, 1992
Khanguliev Adalat Vafadar oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of December, 1992 Khanguliev Adalat Vafadar oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Khanguliev Adalat Vafadar oglu’s future fate.

Khasiev Elshan Nazarali oglu

Khasiev Elshan Nazarali oglu was born on April 8, 1968, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Sabunchu district. He was a serviceman. On
the 10th of February, 1994 Khasiev Elshan Nazarali oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1994 Khasiev Elshan Nazarali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Khasiev Elshan Nazarali oglu’s future fate.
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Khasmammadov Tahir Mubariz oglu

Khasmammadov Tahir Mubariz oglu was born on February 27, 1974,
in Gazakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gara
papag of Gazakh district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gazakh district. He was a
serviceman. On the 13th of February, 1994 Khasmammadov Tahir
Mubariz oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 13th of February, 1994 Khasmammadov Tahir Mubariz oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Khasmammadov Tahir Mubariz oglu’s future fate.

Khattaev Nariman Haji oglu

Khattaev Nariman Haji oglu was born on February 21, 1973, in Balakan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yeni Sharif
of Balakan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
serviceman. On the 16th of June, 1993 Khattaev Nariman Haji oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 16th of June, 1993 Khattaev Nariman Haji oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Agh
dam district. 

There is no information about Khattaev Nariman Haji oglu’s future fate.

Khasmammadov Agil Shomul oglu

Khasmammadov Agil Shomul oglu was born on December 5, 1964, in
Ujar district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the 4th

of January, 1994 Khasmammadov Agil Shomul oglu became a missing
person in the area of Khojavand district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Khasmammadov Agil Shomul oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village of
Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Khasmammadov Agil Shomul oglu’s future fate.
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Khalafov Faig Seidbaba oglu 

Khalafov Faig Seidbaba oglu was born on April 17, 1970, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Garadagh district. He was a serviceman. On
the 13th of February, 1994 Khalafov Faig Seidbaba oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the  13th of February, 1994 Khalafov Faig Seidbaba oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Khalafov Faig Seidbaba oglu’s future fate.

Khalafov Jahangir Mami oglu

Khalafov Jahangir Mami oglu was born on June 1, 1933, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dordchinar
of Fuzuli district, before his missing.  He was a civilian. On the 3rd of
September, 1993 Khalafov Jahangir Mami oglu became a missing per
son, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of September, 1993 Khalafov Jahangir
Mami oglu remained in the area of the village of Dordchinar, where he

lived, so became a missing person under unknown circumstances and was taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Khalafov Jahangir Mami oglu’s future fate.

Khalafov Garib (Musa) Telman oglu 

Khalafov Garib Telman oglu was born on October 26, 1974, in
Gazakh district. He lived in the village of Sadigly of Aghstafa district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Aghstafa district. He was a serviceman. On
the 24th of April, 1994 Khalafov Garib Telman oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Khalafov Garib Telman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Margushevan (current Shikharkh)
of Aghdere district. 

There is no information about Khalafov Garib Telman oglu’s future fate.
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Khalilov Elshan Aly oglu 

Khalilov Elshan Aly oglu was born on September 1, 1974, in
Gazakh district of Azerbaijan Republic. He lived in Saloghlu settlement
of Aghstafa district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghstafa district. He
was a serviceman. On the 23rd of October, 1993 Khalilov Elshan Aly
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Khalilov Elshan Aly oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Boyuk Bahmanli of Fuzuli district. 

There is no information about Khalilov Elshan Aly oglu’s future fate.

Khalilov Abil Kazym oglu

Khalilov Abil Kazym oglu was born on April 25, 1972, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar
district. He was a serviceman. On the 25th of October, 1992 Khalilov
Abil Kazym oglu became a missing person in the area of Lachin
district, during the military operations of the struggle for the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 25th of October, 1992 Khalilov Abil Kazym oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Finga of Lachin district. 

There is no information about Khalilov Abil Kazym oglu’s future fate.

Khalilov Elchin Nuhbala oglu

Khalilov Elchin Nuhbala oglu was born on June 12, 1967, in Salyan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Ali Bairamly (cur
rent Shirvan), before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Shirvan. He was a serviceman. On
the 23rd of July, 1993 Khalilov Elchin Nuhbala oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Khalilov Elchin Nuhbala oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ahmadavar of Aghdam district. 

There is no information about Khalilov Elchin Nuhbala oglu’s future fate.
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Khalilov Faig Aghakarim oglu 

Khalilov Faig Aghakarim oglu was born on May 1, 1970, in the city of
Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the military
service. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Sumgait. He was a serviceman. On the 13th of February, 1994 Khalilov
Faig Aghakarim oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1994 Khalilov Faig Aghakarim oglu became
a missing person under unknown circumstances in the direction of Murovdagh, in the area
of Kalbajar district, during the military operations against Armenian armed formations. 

There is no information about Khalilov Faig Aghakarim oglu’s future fate.

Khalilov Aliheydar Sadai oglu

Khalilov Aliheydar Sadai oglu was born on May 10, 1956, in Kur
damir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Karrar
of Kurdamir district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Kurdamir district. He
was a serviceman. On the 13th of August, 1993 Khalilov Aliheydar
Sadai oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of August, 1993 Khalilov Aliheydar Sadai oglu became
a missing person under unknown circumstances in the area named Equestrian factory of
Aghdam district, during the military operations against Armenian armed formations. 

There is no information about Khalilov Aliheydar Sadai oglu’s future fate.

Khalilov Hijran Pirmammad oglu

Khalilov Hijran Pirmammad oglu was born on January 20, 1965, in
the village of Yanig Paya of Krasnoselsk (Chambarak) district in the
Republic of Armenia. He based in the city of Sumgait of Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian natio 
nalists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Sumgait. He was a serviceman. On the 5th of July, 1992 Khalilov
Hijran Pirmammad oglu became a missing person in the area of As
garan district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 5thof July, 1992 Khalilov Hijran Pirmammad oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Nakhchivanly of Asgaran district.

There is no information about Khalilov Hijran Pirmammad oglu’s future fate.
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Khalilov Ismail Anatoli oglu 

Khalilov Ismail Anatoli oglu was born on February 19, 1973, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 20th of Novem
ber, 1992 Khalilov Ismail Anatoli oglu became a missing person in the
area of Aghdam district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of November, 1992 Khalilov Ismail Anatoli oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Khalilov Ismail Anatoli oglu’s future fate.

Khalilov Gudrat Isfandiar oglu

Khalilov Gudrat Isfandiar oglu was born on April 1, 1968, in Gakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Leleli of Gakh
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Gakh district. He was a serviceman.
On the 13th of January, 1994 Khalilov Gudrat Isfandiar oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 13th of January, 1994 Khalilov Gudrat Isfandiar oglu
was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysalli of Fuzuli
district. 

There is no information about Khalilov Gudrat Isfandiar oglu’s future fate.

Khalilov Khalil Gafarovich

Khalilov Khalil Gafarovich was born on December 21, 1975, in Ara van
district of the province of Osh in the Republic of Kyrgyzstan. He lived
in the village of Lak of Samukh district in Azerbaijan Republic, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Samukh district. He was a serviceman. On the 26th of April,
1994 Khalilov Khalil Gafarovich became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Khalilov Khalil Gafarovich became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Namirli of Aghdam district. 

There is no information about Khalilov Khalil Gafarovich’s future fate.
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Khalilov Mahammad Davud oglu

Khalilov Mahammad Davud oglu was born on January 3, 1971, in the
village of Meshlesh of Rutul district in the Russian Republic of Dagestan.
He lived in Zagatala district of Azerbaijan Republic, before the military
service. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Zagatala district. He was a serviceman. On the 14th of August, 1993
Khalilov Mahammad Davud oglu became a missing person in the area of
Fuzuli district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 14th of August, 1993 Khalilov Mahammad Davud oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the direction of the upland of Gyzylgaya, in the area of Fuzuli district. 

There is no information about Khalilov Mahammad Davud oglu’s future fate.

Khalilov Mehman Pasha oglu 

Khalilov Mehman Pasha oglu was born on February 27, 1974, in
Saatly district of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Sabunchu district. He
was a serviceman. On the 18th of February, 1994 Khalilov Mehman
Pasha oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of February, 1994 Khalilov Mehman Pasha oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Dastagul of Aghdere district.
There is no information about Khalilov Mehman Pasha oglu’s future fate.

Khalilov Murad Arif oglu 

Khalilov Murad Arif oglu was born on June 1, 1973, in Ujar district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gazyan of Ujar district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Ujar district. He was a serviceman. On the
29th of March, 1993 Khalilov Murad Arif oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29thth of March, 1993 Khalilov Murad Arif oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Charaktar of Kalbajar district. 

There is no information about Khalilov Murad Arif oglu’s future fate.
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Khalilov Natig Vagif oglu

Khalilov Natig Vagif oglu was born on March 17, 1974, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On the
24th of July, 1993 Khalilov Natig Vagif oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of July, 1993 Khalilov Natig Vagif oglu was taken pri 
soner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of Aghdam district. 

There is no information about Khalilov Natig Vagif oglu’s future fate.

Khalilov Ramiz Mollaali oglu

Khalilov Ramiz Mollaali oglu was born on June 1, 1971, in Zagatala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mukhakh of
Zagatala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Zagatala district. He was a
serviceman. On the 1st of June, 1994 Khalilov Ramiz Mollaali oglu be
came a missing person in the area of Aghdere district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of June, 1994 Khalilov Ramiz Mollaali oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Margushevan (current Shikharkh)
of Aghdere district. 

There is no information about Khalilov Ramiz Mollaali oglu’s future fate.

Khalilov Namig Rahim oglu

Khalilov Namig Rahim oglu was born on August 15, 1970, in Kalba
jar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Istibulag
of Kalbajar district, before the military service. He was an employee of
Police Department of Kalbajar district of the Ministry of Internal Affairs in
the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman. On the 12th of Febru
ary, 1994 Khalilov Namig Rahim oglu became a missing person in the
area of Kalbajar district, during the military ope rations of the struggle for
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them sep  a rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 12th of February, 1994 Khalilov Namig Rahim oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district.

There is no information about Khalilov Namig Rahim oglu’s future fate.
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Khalilov Rovshan Zakir oglu

Khalilov Rovshan Zakir oglu was born on June 15, 1973, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Narimanov district. He was a serviceman.
On the 28th of March, 1993 Khalilov Rovshan Zakir oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of March, 1993 Khalilov Rovshan Zakir oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Khalilov Rovshan Zakir oglu’s future fate.

Khalilov Rovshan Allahveran oglu

Khalilov Rovshan Allahveran oglu was born on June 13, 1970, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Yasamal district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Yasamal district. He was a serviceman.
On the 26th of January, 1992 Khalilov Rovshan Allahveran oglu became a
missing person in the area of Shusha district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Khalilov Rovshan Allahveran oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Khalilov Rovshan Allahveran oglu’s future fate.

Khalilov Vahid Ismail oglu

Khalilov Vahid Ismail oglu was born on March 18, 1956, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda district,
before the military service. He was an employee of the Ministry of In
ternal Affairs of the Republic of Azerbaijan.  He was a serviceman. On
the 24th of July, 1993 Khalilov Vahid Ismail oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24thh of July, 1993 Khalilov Vahid Ismail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Aghdam district. 

There is no information about Khalilov Vahid Ismail oglu’s future fate.
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Khalilov Vugar Tofig oglu 

Khalilov Vugar Tofig oglu was born on October 25, 1973, in Beyla
gan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Godaklar
of Beylagan district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Beylagan district. He
was a serviceman. On the 26th of January, 1994 Khalilov Vugar Tofig
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of January, 1994 Khalilov Vugar Tofig oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Khalilov Vugar Tofig oglu’s future fate.

Khalilov Yunis Abdulali oglu 

Khalilov Yunis Abdulali oglu was born on April 2, 1969, in Ujar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kuchakand
of Ujar district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Ujar district. He was a servi 
ceman. On the 15thof May, 1992 Khalilov Yunis Abdulali oglu became
a missing person in the area of Shusha district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of May, 1992 Khalilov Yunis Abdulali oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Turshsu of
Shusha district. 

There is no information about Khalilov Yunis Abdulali oglu’s future fate.

Khalilov Vagif Ismail oglu

Khalilov Vagif Ismail oglu was born on December 29, 1949, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda
district, before his missing. He was a civilian. On the 24th of July, 1993
Khalilov Vagif Ismail oglu became a missing person, during the occu
pation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of July, 1993 Khalilov Vagif Ismail

oglu became a missing person under unknown circumstances in the area of the village of
Sarijaly and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occu
pation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Khalilov Vagif Ismail oglu’s future fate.
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Khidirov Nuraddin Nuru oglu

Khidirov Nuraddin Nuru oglu was born on November 9, 1974, in
the village of Gursaly of Spitak (Hamamly) district in the Republic of
Armenia. He based in Azizbayov (current Khazar) district of the city of
Baku in Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by
Armenian nationalists. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Khazar district. He was a serviceman. On the 26th of June,
1993 Khidirov Nuraddin Nuru oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of June, 1993 Khidirov Nuraddin Nuru oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Khidirly of Aghdam district. 

There is no information about Khidirov Nuraddin Nuru oglu’s future fate.

Khalilullahov Aprel Ashraf oglu 

Khalilullahov Aprel Ashraf oglu was born on June 1, 1973, in Ujar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bargushad of
Ujar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Ujar district. He was a service
man. On the 20th of July, 1992 Khalilullahov Aprel Ashraf oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of July, 1992 Khalilullahov Aprel Ashraf oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Khalilullahov Aprel Ashraf oglu’s future fate.

Khikhilaev Jamal Ahmad oglu

Khikhilaev Jamal Ahmad oglu was born on December 11, 1974, in
Akkorgon district of Dashkand province in the Republic of Uzbekistan.
He lived in the village of Khatai of Aghstafa district in Azerbaijan Re
public, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Aghstafa district. He was a serviceman.
On the 16th of February, 1993 Khikhilaev Jamal Ahmad oglu became a mis 
sing person in the area of Aghdere district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of February, 1993 Khikhilaev Jamal Ahmad oglu re
mained on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Khikhilaev Jamal Ahmad oglu’s future fate.
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Khudaverdiev Gurban Bahram oglu

Khudaverdiev Gurban Bahram oglu was born on January 1, 1962, in the
village of Kotanly of Azizbayov district in the Republic of Armenia. He
based in Azizbayov (current Khazar) district of the city of Baku in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian
nationalists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Khazar district. He was a serviceman. On the 7th of January, 1994 Khu
daverdiev Gurban Bahram oglu became a missing person in the area of
Khojavand district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 7thof January, 1994 Khudaverdiev Gurban Bahram oglu became a missing per
son under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Kuropatkino of Khojavand district. 

There is no information about Khudaverdiev Gurban Bahram adi oglu’s future fate.

Khudaverdiev Taleh Yusif oglu 

Khudaverdiev Taleh Yusif oglu was born on April 28, 1974, in
Masally district in Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Masally district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 20thof April, 1994 Khudaverdiev Taleh Yusif oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of April, 1994 Khudaverdiev Taleh Yusif oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Khudaverdiev Taleh Yusif oglu’s future fate. 

Khudaverdiev Ahad Maharram oglu

Khudaverdiev Ahad Maharram oglu was born in 1936, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Shusha district,
before his missing. He was a civilian. On the 8th of May, 1992 Khu
daverdiev Ahad Maharram oglu became a missing person, during the
occupation of Shusha district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Khudaverdiev Ahad

Maharram oglu remained in the area, where he lived, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Shusha district by Armenian armed formations. 

There is no information about Khudaverdiev Ahad Maharram oglu’s future fate. 
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Khudiev Fuzuli Jamil oglu

Khudiev Fuzuli Jamil oglu was born on October 12, 1963, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shukurbayli
of Jabrail district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Jabrail district. He was a
serviceman. On the 26th of January, 1992 Khudiev Fuzuli Jamil oglu
became a missing person in the area of Shusha district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Khudiev Fuzuli Jamil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Khudiev Fuzuli Jamil oglu’s future fate.

Khudiev Ayyub Sharif oglu

Khudiev Ayyub Sharif oglu was born on June 1, 1905, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Suleymanly
of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd

of August, 1993 Khudiev Ayyub Sharif oglu became a missing per
son, during the occupation of Jabrail district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Khudiev Ayyub

Sharif oglu remained in the area of the village of Suleymanly, where he lived, and was
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by
Armenian armed formations. 

There is no information about Khudiev Ayyub Sharif oglu’s future fate.

Khudiev Mehman Mammadali oglu 

Khudiev Mehman Mammadali oglu was born on January 1, 1968,
in Beylagan district of Azerbaijan Republic. He lived in Gahramanly
settlement of Beylagan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Beylagan district.
He was a serviceman. On the 7th of March, 1994 Khudiev Mehman
Mammadali oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of March, 1994 Khudiev Mehman Mammadali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadly of Fuzuli district. 

There is no information about Khudiev Mehman Mammadali oglu’s future fate.
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Khurshudov Namig Ali oglu

Khurshudov Namig Ali oglu was born on August 9, 1974, in Za
gatala district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Zagatala
district, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Zagatala district. He was a serviceman. On
the 16th of February, 1993 Khurshudov Namig Ali oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 16th of February, 1993 Khurshudov Namig Ali oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Khurshudov Namig Ali oglu’s future fate.

Khurtov Alexey Ivanovich 

Khurtov Alexey Ivanovich was born on October 24, 1962, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman.
On the 2nd of March, 1993 Khurtov Alexey Ivanovich became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of March, 1993 Khurtov Alexey Ivanovich became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Vaguas (current Gozlu) of Aghdere
district. 

There is no information about Khurtov Alexey Ivanovich’s future fate.

Khurshudov Eldaniz Ali oglu

Khurshudov Eldaniz Ali oglu was born on August 8, 1974, in Gabala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Tuntul of Gabala
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Gabala district. He was a serviceman.
On the 8th of February, 1993 Khurshudov Eldaniz Ali oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 8th of February, 1993 Khurshudov Eldaniz Ali oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Khurshudov Eldaniz Ali oglu’s future fate.
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Ibadov Maarif Mahish oglu

Ibadov Maarif Mahish oglu was born on May 18, 1971, in Ujar district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Lak of Ujar district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Ujar district. He was a serviceman. On the
29th of September, 1992 Ibadov Maarif Mahish oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 29th of September, 1992 Ibadov Maarif Mahish oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Ibadov Maarif Mahish oglu’s future fate.

Ibadov Jamal Hajibaba oglu

Ibadov Jamal Hajibaba oglu was born on May 31, 1974, in Lankaran
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Lankaran district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Lankaran district. He was a serviceman. On
the 7th of October, 1992 Ibadov Jamal Hajibaba oglu became a mis sing
person in the area of Lachin district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 7th of October, 1992 Ibadov Jamal Hajibaba oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sus of Lachin district. 

There is no information about Ibadov Jamal Hajibaba oglu’s future fate.

Ibadov Mikail Gubad oglu

Ibadov Mikail Gubad oglu was born on August 16, 1963, in Lerik
district of Azerbaijan Republic. He lived in Surakhany district of the
city of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Surakhany district. He was a
serviceman. On the 2nd of September, 1992 Ibadov Mikail Gubad oglu
became a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 2nd of September, 1992 Ibadov Mikail Gubad oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Amiranlar  of Khoja
vand district. 

There is no information about Ibadov Mikail Gubad oglu’s future fate.
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Ibadov Shirin Tapdig oglu

Ibadov Shirin Tapdig oglu was born on January 1, 1932, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam
district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of July, 1993
Ibadov Shirin Tapdig oglu became a missing person, during the occu
pation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ibadov Shirin Tapdig
oglu remained in the area, where he lived, so became a missing person

under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibadov Shirin Tapdig oglu’s future fate.

Ibadov Shirzad Javanshir oglu

Ibadov Shirzad Javanshir oglu was born on January 17, 1970, in
Sheherjik settlement of Gafan district in the Republic of Armenia. He
based in Binagadi district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Bina
gadi district. He was a serviceman. On the 26th of January, 1992 Ibadov
Shirzad Javanshir oglu became a missing person in the area of Shusha
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of January, 1992 Ibadov Shirzad Javanshir oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district.

There is no information about Ibadov Shirzad Javanshir oglu’s future fate.

Ibadov Shahin Alisahib oglu

Ibadov Shahin Alisahib oglu was born on January 23, 1969, in Jalil
abad district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Jalilabad
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Jalilabad district. He was a serviceman.
On the 15th of June, 1992 Ibadov Shahin Alisahib oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of June, 1992 Ibadov Shahin Alisahib oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Ibadov Shahin Alisahib oglu’s future fate.
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Ibadullaev Elshan Muzaffar oglu 

Ibadullaev Elshan Muzaffar oglu was born on May 31, 1975, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shishtepe of Shamkir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shamkir district.
He was a serviceman. On the 26th of April, 1994 Ibadullaev Elshan
Muzaffar oglu became a missing person in the area of Terter district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of April, 1994 Ibadullaev Elshan Muzaffar oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Seysulan of Terter district.

There is no information about Ibadullaev Elshan Muzaffar oglu’s future fate.

Ibadova Sakina Salah gizi

Ibadova Sakina Salah gizi was born on June 1, 1900, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Asrik of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 3rd of
April, 1993 Ibadova Sakina Salah gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of April, 1993 Ibadova Sakina Salah
gizi remained in the area of the village of Asrik, where she lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Ibadova Sakina Salah gizi’s future fate.

Ibadullaev Nadir Mahammadali oglu

Ibadullaev Nadir Mahammadali oglu was born on June 25, 1971, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in Istisu settlement
of Kalbajar district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Kalbajar district. He
was a serviceman. On the 27th of March, 1993 Ibadullaev Nadir Ma
hammadali oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of March, 1993 Ibadullaev Nadir Mahammadali oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Naryshlar of Kalbajar district. 

There is no information about Ibadullaev Nadir Mahammadali oglu’s future fate.
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Ibishov Ilham Zohrab oglu

Ibishov Ilham Zohrab oglu was born on October 3, 1975, in Bilasu
var district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Bilasuvar
district, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Bilasuvar district. He was a serviceman.
On the 20th of April, 1994 Ibishov Ilham Zohrab oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of April, 1994 Ibishov Ilham Zohrab oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Ilkhychylar of Aghdam district. 

There is no information about Ibishov Ilham Zohrab oglu’s future fate.

Ibishov Madat Avaz oglu

Ibishov Madat Avaz oglu was born in 1942, in Lachin district of
Azerbaijan Republic. He lived in the village of Katos of Lachin district,
before his missing. He was a civilian. On the 18th of May, 1992 Ibishov
Madat Avaz oglu became a missing person, during the occupation of
Lachin district by Armenian Armed Forces and supporting them sepa
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 18th of May, 1992 Ibishov Madat
Avaz oglu remained in the area of the village of Fatalipaya, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Lachin district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Ibishov Madat Avaz oglu’s future fate.

Ibishov Chingiz Regem oglu

Ibishov Chingiz Regem oglu was born on October 22, 1968, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On the
28th of January, 1994 Ibishov Chingiz Regem oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of January, 1994 Ibishov Chingiz Regem oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Akop Kamari (current Lulesaz) of Aghdere district. 

There is no information about Ibishov Chingiz Regem oglu’s future fate.
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Ibrahimkhalilov Zaur Akif oglu

Ibrahimkhalilov Zaur Akif oglu was born on November 14, 1975,
in Goychai district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Jairli of Goychai district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Goychai district.
He was a serviceman. On the 18th of September, 1994 Ibrahimkhalilov
Zaur Akif oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 18th of September, 1994 Ibrahimkhalilov Zaur Akif oglu became a missing per
son under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Boyuk Bahmanli of Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimkhalilov Zaur Akif oglu’s future fate.

Ibishova Elyana Madat gizi

Ibishova Elyana Madat gizi was born on June 1, 1973, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Katos of
Lachin district, before her missing. She was a civilian. On the 18th of
May, 1992 Ibishova Elyana Madat gizi became a missing person, during
the occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Ibishova Elyana Madat
gizi became a missing person under unknown circumstances in the area

of the village of Fatalipaya and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibishova Elyana Madat gizi’s future fate.

Ibrahimov Adil Ibrahim oglu

Ibrahimov Adil Ibrahim oglu was born on October 23, 1965, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ikindzhi
Garaly of Neftchala district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala district.
He was a serviceman. On the 19th of April, 1994 Ibrahimov Adil
Ibrahim oglu became a missing person in the area of Terter district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of April, 1994 Ibrahimov Adil Ibrahim oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area named 3rd Sovkhoz of Terter district.

There is no information about Ibrahimov Adil Ibrahim oglu’s future fate.

No 
photo
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Ibrahimov Arif Amir oglu

Ibrahimov Arif Amir oglu was born on October 22, 1975, in Agh
dash district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yenija
of Aghdash district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghdash district. He
was a serviceman. On the 25th of April, 1994 Ibrahimov Arif Amir oglu
became a missing person in the area of Terter district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of April, 1994 Ibrahimov Arif Amir oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area named 3rd Sovkhoz of Terter district. 

There is no information about Ibrahimov Arif Amir oglu’s future fate.

Ibrahimov Arzu Rafig oglu

Ibrahimov Arzu Rafig oglu was born on July 18, 1973, in the city
of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gylynjbayli
of Shamkir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was a
serviceman. On the 16th of February, 1994 Ibrahimov Arzu Rafig oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of February, 1994 Ibrahimov Arzu Rafig oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Ibrahimov Arzu Rafig oglu’s future fate.

Ibrahimov Aghashirin Teymur oglu 

Ibrahimov Aghashirin Teymur oglu was born on April 19, 1962, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Oghuldere of Lachin district, before his missing. He was a civilian. On
the 3rd of April, 1993 Ibrahimov Aghashirin Teymur oglu became a
missing person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of April, 1993 Ibrahimov Aghashirin Teymur oglu was
taken hostage by Armenian terrorist groups in the area of the village of Chaikand, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Aghashirin Teymur oglu’s future fate.



542

Ibrahimov Bakir Aligulu oglu

Ibrahimov Bakir Aligulu oglu was born on July 24, 1973, in the village
of Khoznavar of Sunik district in the Republic of Armenia. He based
in the village of Gushchu of Lachin district in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Lachin district.
He was a serviceman. On the 18th of May, 1992 Ibrahimov Bakir Aligulu
oglu became a missing person in the area of Lachin district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 18th of May, 1992 Ibrahimov Bakir Aligulu oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Gushchu of Lachin district. 

There is no information about Ibrahimov Bakir Aligulu oglu’s future fate.

Ibrahimov Aidyn Rashid oglu

Ibrahimov Aidyn Rashid oglu was born on July 25, 1973, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On
the 26th of April, 1994 Ibrahimov Aidyn Rashid oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Ibrahimov Aidyn Rashid oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Ibrahimov Aidyn Rashid oglu’s future fate.

Ibrahimov Bakhtiar Sabir oglu

Ibrahimov Bakhtiar Sabir oglu was born on August 16, 1972, in
Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Yevlakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 23rd of February, 1994 Ibrahimov Bakhtiar Sabir
oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of February, 1994 Ibrahimov Bakhtiar Sabir oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Ibrahimov Bakhtiar Sabir oglu’s future fate.
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Ibrahimov Jalal Gurbanali oglu 

Ibrahimov Jalal Gurbanali oglu was born on August 31, 1973, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aranly
of Imishli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Imishli district. He was a
serviceman. On the 29th of March, 1993 Ibrahimov Jalal Gurbanali oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of March, 1993 Ibrahimov Jalal Gurbanali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Charaktar of Kalbajar district. 

There is no information about Ibrahimov Jalal Gurbanali oglu’s future fate.

Ibrahimov Jamaladdin Ibad oglu

Ibrahimov Jamaladdin Ibad oglu was born on November 29, 1959,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 19th of January, 1994 Ibrahimov Jamaladdin Ibad oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of January, 1994 Ibrahimov Jamaladdin Ibad oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yukhary Seidahmadly of
Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimov Jamaladdin Ibad oglu’s future fate.

Ibrahimov Javanshir Zeinal oglu

Ibrahimov Javanshir Zeinal oglu was born on November 1, 1961,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 26th of January, 1992 Ibrahimov Javanshir Zeinal oglu became
a missing person in the area of Shusha district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Ibrahimov Javanshir Zeinal oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Ibrahimov Javanshir Zeinal oglu’s future fate.
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Ibrahimov Chingiz Matlab oglu

Ibrahimov Chingiz Matlab oglu was born on February 10, 1957, in
Saatly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Nov 
ruzlu of Saatly district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Saatly district. He was
a serviceman. On the 22nd of May, 1993 Ibrahimov Chingiz Matlab oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 22nd of May, 1993 Ibrahimov Chingiz Matlab oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimov Chingiz Matlab oglu’s future fate.

Ibrahimov Jamil Mahmud oglu

Ibrahimov Jamil Mahmud oglu was born in 1935, in Shusha district
of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Shusha district, before
his missing. He was a civilian. On the 8th of May, 1992 Ibrahimov Jamil
Mahmud oglu became a missing person, during the occupation of
Shusha district by Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Ibrahimov Jamil Mah
mud oglu remained in the area, where he lived, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Shusha district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Jamil Mahmud oglu’s future fate. 

Ibrahimov Dayanat Arif oglu

Ibrahimov Dayanat Arif oglu was born on October 29, 1974, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Chilegir of Khachmaz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz dist 
rict. He was a serviceman. On the 23rd of April, 1994 Ibrahimov
Dayanat Arif oglu became a missing person in the area of Fuzuli
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of April, 1994 Ibrahimov Dayanat Arif oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mollalar of Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimov Dayanat Arif oglu’s future fate.
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Ibrahimov Elmir Zevdat oglu

Ibrahimov Elmir Zevdat oglu was born on April 2, 1954, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam
district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of July, 1993
Ibrahimov Elmir Zevdat oglu became a missing person, during the
occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Elmir
Zevdat oglu remained in the area, where he lived, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Elmir Zevdat oglu’s future fate.

Ibrahimov Faig Shahmaly oglu

Ibrahimov Faig Shahmaly oglu was born on April 3, 1974, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kurdlar
of Aghjabadi district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi district. He
was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Ibrahimov Faig Shah
maly oglu became a missing person in the area of Khojavand district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Ibrahimov Faig Shahmaly oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the vil
lage of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Ibrahimov Faig Shahmaly oglu’s future fate.

Ibrahimov Dilgam Israfil oglu

Ibrahimov Dilgam Israfil oglu was born on April 11, 1966, in Tovuz
district of Azerbaijan Republic. He lived in Govlar settlement of Tovuz
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Tovuz district. He was a serviceman.
On the 9th of May, 1994 Ibrahimov Dilgam Israfil oglu became a missing
person in the area of Terter district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of May, 1994 Ibrahimov Dilgam Israfil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area named 3rd Sovkhoz of Terter district. 

There is no information about Ibrahimov Dilgam Israfil oglu’s future fate.
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Ibrahimov Firuz Mammad oglu

Ibrahimov Firuz Mammad oglu was born on March 17, 1975, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 14th of August, 1993 Ibrahimov Firuz
Mammad oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of August, 1993 Ibrahimov Firuz Mammad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Govshatly of Fuzuli district.

There is no information about Ibrahimov Firuz Mammad oglu’s future fate.

Ibrahimov Fattah Miri oglu

Ibrahimov Fattah Miri oglu was born on June 1, 1941, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dedeli of
Fuzuli district, before his missing.  He was a civilian. On the 23rd of
August, 1993 Ibrahimov Fattah Miri oglu became a missing person,
during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Ibrahimov Fattah
Miri oglu remained in the area of the village of Dedeli, where he lived,

so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Fattah Miri oglu’s future fate.

Ibrahimov Khagani Mammad oglu

Ibrahimov Khagani Mammad oglu was born on March 26, 1972, in
the village of Shirak of Amasia district in the Republic of Armenia. He
based in the city of Sumgait of Azerbaijan Republic, after deportation
from the native lands by Armenian nationalists. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sumgait. He was a servi ceman. On
the 6th of March, 1994 Ibrahimov Khagani Mammad oglu became a mis 
sing person in the area of Kalbajar district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 6th of March, 1994 Ibrahimov Khagani Mammad oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ibrahimov Khagani Mammad oglu’s future fate. 
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Ibrahimov Ilham Abdulla oglu

Ibrahimov Ilham Abdulla oglu was born on December 12, 1964, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On the
31st of December, 1993 Ibrahimov Ilham Abdulla oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military ope rations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 31st of December, 1993 Ibrahimov Ilham Abdulla oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of the village of Salahly Kangarli of Aghdam district.

There is no information about Ibrahimov Ilham Abdulla oglu’s future fate.

Ibrahimov Ilgar Ali oglu

Ibrahimov Ilgar Ali oglu was born on April 20, 1968, in Zagatala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mughanly
of Zagatala district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Zagatala district. He
was a serviceman. On the 1st of April, 1993 Ibrahimov Ilgar Ali oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 1st of April, 1993 Ibrahimov Ilgar Ali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Gamyshly of Kalbajar district. 

There is no information about Ibrahimov Ilgar Ali oglu’s future fate.

Ibrahimov Ibrahim Hasan oglu

Ibrahimov Ibrahim Hasan oglu was born on June 1, 1917, in Zangi
lan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bartaz of
Zangilan district, before his missing. He was a civilian. On the 28th of
October, 1993 Ibrahimov Ibrahim Hasan oglu became a missing person,
during the occupation of Zangilan district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28thof October, 1993 Ibrahimov Ibrahim

Hasan oglu remained in the area of the village of Bartaz, where he lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Zangilan district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Ibrahim Hasan oglu’s future fate.
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Ibrahimov Isgandar Kamran oglu

Ibrahimov Isgandar Kamran oglu was born on January 7, 1973, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Seidli of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Isgandar
Kamran oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Isgandar Kamran oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Muradbayli of Aghdam district. 

There is no information about Ibrahimov Isgandar Kamran oglu’s future fate.

Ibrahimov Ilgar Salah oglu

Ibrahimov Ilgar Salah oglu was born on February 23, 1970, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 14th of February, 1994 Ibrahimov Ilgar Salah oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1994 Ibrahimov Ilgar Salah oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area named Meydanchai duzu in Kalbajar district.

There is no information about Ibrahimov Ilgar Salah oglu’s future fate.

Ibrahimov Ismail Mahammad oglu

Ibrahimov Ismail Mahammad oglu was born on June 1, 1914, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Khanlyg of Gubadly district, before his missing. He was a civilian. On
the 30th of August, 1993 Ibrahimov Ismail Mahammad oglu became a
missing person, during the occupation of Gubadly district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Ibrahimov Ismail

Mahammad oglu remained in the area of the village of Khanlyg, where he lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Ibrahimov Ismail Mahammad oglu’s future fate.
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Ibrahimov Gudrat Safigulu oglu

Ibrahimov Gudrat Safigulu oglu was born on June 1, 1941, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Gushchu of Lachin district, before his missing. He was a civilian. On
the 18th of May, 1992 Ibrahimov Gudrat Safigulu oglu became a missing
person, during the occupation of Lachin district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 18th of May, 1992 Ibrahimov Gudrat Safigulu

oglu remained in the area of the village of Aghanus and was taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Gudrat Safigulu oglu’s future fate.

Ibrahimov Mammad Shahid oglu

Ibrahimov Mammad Shahid oglu was born on June 22, 1968, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Sheki
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sheki district. He was a serviceman.
On the 8thof May, 1992 Ibrahimov Mammad Shahid oglu became a
missing person in the area of Shusha district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Ibrahimov Mammad Shahid oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the center of Shusha district.

There is no information about Ibrahimov Mammad Shahid oglu’s future fate.

Ibrahimov Kerem Humbat oglu

Ibrahimov Kerem Humbat oglu was born on May 5, 1972, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gi
amaddinli of Aghjabadi district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi
district. He was a serviceman. On the 28th of October, 1992 Ibrahimov
Kerem Humbat oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of October, 1992 Ibrahimov Kerem Humbat oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Ibrahimov Kerem Humbat oglu’s future fate.
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Ibrahimov Mirza Misir oglu 

Ibrahimov Mirza Misir oglu was born on February 3, 1974, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khidirly
of Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Mirza Misir oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Mirza Misir oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ahmadavar of Aghdam district. 

There is no information about Ibrahimov Mirza Misir oglu’s future fate.

Ibrahimov Mikail Malikshah oglu 

Ibrahimov Mikail Malikshah oglu was born on May 7, 1975, in Bey
lagan district of Azerbaijan Republic. He lived in Turklar settlement
of Beylagan district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Beylagan district. He
was a serviceman. On the 18th of April, 1994, Ibrahimov Mikail
Malikshah oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 18th of April, 1994 Ibrahimov Mikail Malikshah oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysally of Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimov Mikail Malikshah oglu’s future fate.

Ibrahimov Mohtabar Dadash oglu

Ibrahimov Mohtabar Dadash oglu was born on July 1, 1954, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Oghuldere of Lachin district, before his missing. He was a civilian. On
the 3rd of April, 1993 Ibrahimov Mohtabar Dadash oglu became a
missing person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 3rd of April, 1993 Ibrahimov

Mohtabar Dadash oglu was taken hostage in the area of the village of Chaikand by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Ibrahimov Mohtabar Dadash oglu’s future fate.
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Ibrahimov Nasib Yusif oglu 

Ibrahimov Nasib Yusif oglu was born on October 30, 1967, in Terter
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Husanli of
Terter district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Terter district. He was a servi 
ceman. On the 16th of May, 1994 Ibrahimov Nasib Yusif oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of May, 1994 Ibrahimov Nasib Yusif oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area named Vyshka Karyer of Aghdere district. 

There is no information about Ibrahimov Nasib Yusif oglu’s future fate.

Ibrahimov Nusrat Vali oglu

Ibrahimov Nusrat Vali oglu was born on February 12, 1973, in
Gada bay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Keleman of Gadabay district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Gadabay district.
He was a serviceman. On the 22nd of February, 1994 Ibrahimov Nusrat
Vali oglu became a missing person in the area of Kalbajar district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 22nd of February, 1994 Ibrahimov Nusrat Vali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ibrahimov Nusrat Vali oglu’s future fate.

Ibrahimov Museib Tapdyg oglu

Ibrahimov Museib Tapdyg oglu was born on May 1, 1924, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hamzaly of Gubadly district, before his missing. He was a civilian. On the
30th of August, 1993 Ibrahimov Museib Tapdyg oglu became a missing
person, during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Ibrahimov Museib

Tapdyg oglu became a missing person under unknown circumstances in the area of the
village of Khanlyg and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimov Museib Tapdyg oglu’s future fate.
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Ibrahimov Sahil Nuraddin oglu

Ibrahimov Sahil Nuraddin oglu was born on July 23, 1970, in the village
of Chivinli of Amasia district in the Republic of Armenia. He based in
Surakhany district of the city of Baku in Azerbaijan Republic, after depor
tation from the native lands by Armenian nationalists. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Surakhany district. He was
a serviceman. On the 9th of February, 1993 Ibrahimov Sahil Nuraddin oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them separa
tive illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established, that
on the 9th of February, 1993 Ibrahimov Sahil Nuraddin oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Ibrahimov Sahil Nuraddin oglu’s future fate.

Ibrahimov Ramiz Avaz oglu

Ibrahimov Ramiz Avaz oglu was born on September 1, 1965, in
Salyan district of Azerbaijan Republic. He lived in Duzanlik settlement
of Salyan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Salyan district. He was a
serviceman. On the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Ramiz Avaz oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ibrahimov Ramiz Avaz oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Saryjaly of Aghdam district. 

There is no information about Ibrahimov Ramiz Avaz oglu’s future fate.

Ibrahimov Samir Madat oglu

Ibrahimov Samir Madat oglu was born on October 27, 1974, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman.
On the 11th of February, 1994 Ibrahimov Samir Madat oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Ibrahimov Samir Madat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district.

There is no information about Ibrahimov Samir Madat oglu’s future fate.
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Ibrahimov Shahin Ali oglu

Ibrahimov Shahin Ali oglu was born on March 27, 1973, in Balakan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gaisa of Balakan
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Balakan district. He was a serviceman.
On the 26th of January, 1994 Ibrahimov Shahin Ali oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military opera tions of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1994 Ibrahimov Shahin Ali oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Horadiz settlement (current city) of Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimov Shahin Ali oglu’s future fate.

Ibrahimov Sharif Fakhraddin oglu

Ibrahimov Sharif Fakhraddin oglu was born on November 19, 1971, in
the village of Salah of Ijevan (Karvansara) district in the Republic of Ar
menia. He based in the village of Jalud of Oghuz district in Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian nationalists.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Oghuz district. He was a serviceman. On the 30th of January, 1994
Ibrahimov Sharif Fakhraddin oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 30th of January, 1994 Ibrahimov Sharif Fakhraddin oglu became a missing per
son under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction named the upland of Globus, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Ibrahimov Sharif Fakhraddin oglu’s future fate.

Ibrahimov Sarvar Rashid oglu

Ibrahimov Sarvar Rashid oglu was born on August 16, 1970, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Daghtumas
of Jabrail district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Jabrail district. He was a
serviceman. On the 25th of August, 1993 Ibrahimov Sarvar Rashid oglu
became a missing person in the area of Jabrail district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 25th of August, 1993 Ibrahimov Sarvar Rashid oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Daghtumas of Jabrail district. 

There is no information about Ibrahimov Sarvar Rashid oglu’s future fate.
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Ibrahimov Vagif Aziz oglu

Ibrahimov Vagif Aziz oglu was born on June 1, 1973, in Ujar district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bargushad of Ujar
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Ujar district. He was a serviceman.
On the 12th of May, 1994 Ibrahimov Vagif Aziz oglu became a missing
person in the area of Terter district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 12th of May, 1994 Ibrahimov Vagif Aziz oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Ibrahimov Vagif Aziz oglu’s future fate.

Ibrahimov Teymur Zulfugar oglu

Ibrahimov Teymur Zulfugar oglu was born in 1923, in Lachin district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Oghuldere of Lachin
district, before his missing. He was a civilian. On the 3rd of April, 1993
Ibrahimov Teymur Zulfugar oglu became a missing person, during the
occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of April, 1993 Ibrahimov Teymur
Zulfugar oglu was taken hostage in the area of the village of

Chaikand by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by
Armenian armed formations.

There is no information about Ibrahimov Teymur Zulfugar oglu’s future fate.

Ibrahimov Vali Ibrahim oglu

Ibrahimov Vali Ibrahim oglu was born on July 17, 1961, in Gubadly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Hamzaly of
Gubadly district, before his missing. He was a civilian. On the 30th of
August, 1993 Ibrahimov Vali Ibrahim oglu became a missing person,
during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Ibrahimov Vali
Ibrahim oglu remained in the area of the village of Khanlyg, so became

a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Ibrahimov Vali Ibrahim oglu’s future fate.
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Ibrahimov Vilayat Hasanbala oglu

Ibrahimov Vilayat Hasanbala oglu was born on February 25, 1974,
in Hajigabul district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Navahy of Hajigabul district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Hajigabul
district. He was a serviceman. On the 12th of March, 1993 Ibrahimov
Vilayat Hasanbala oglu became a missing person in the area of Terter
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of March, 1993 Ibrahimov Vilayat Hasanbala oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Terter district. 

There is no information about Ibrahimov Vilayat Hasanbala oglu’s future fate.

Ibrahimov Yahya Fatish oglu

Ibrahimov Yahya Fatish oglu was born in 1928, in Gubadly district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garajally of Gubadly
district, before his missing. He was a civilian. On the 30th of August,
1993 Ibrahimov Yahya Fatish oglu became a missing person, during
the occupation of Gubadly district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 30th of August, 1993 Ibrahimov
Yahya Fatish oglu became a missing person under unknown circum

stances in the area of the village of Khanlyg and was allegedly taken hostage by Ar
menian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Ibrahimov Yahya Fatish oglu’s future fate.

Ibrahimov Valyaddin Sahrab oglu

Ibrahimov Valyaddin Sahrab oglu was born on April 7, 1971, in
Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in Aran settlement
of Yevlakh district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Yevlakh district. He was a
serviceman. On the 19th of January, 1994 Ibrahimov Valyaddin Sahrab
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of January, 1994 Ibrahimov Valyaddin Sahrab oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Ibrahimov Valyaddin Sahrab oglu’s future fate.
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Ibrahimov Zaur Khalil oglu

Ibrahimov Zaur Khalil oglu was born on March 18, 1975, in Goy
chai district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Goychai
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Goychai district. He was a serviceman.
On the 31st of January, 1994 Ibrahimov Zaur Khalil oglu became a
missing person in the area of Khojavand district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 31st of January, 1994 Ibrahimov Zaur Khalil oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the area of Khojavand district. 

There is no information about Ibrahimov Zaur Khalil oglu’s future fate.

Ibrahimov Zabil Alipasha oglu

Ibrahimov Zabil Alipasha oglu was born on October 12, 1975, in
Hajigabul district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Navahy of Hajigabul district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Hajigabul
district. He was a serviceman. On the 20th of March, 1994 Ibrahimov
Zabil Alipasha oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of March, 1994 Ibrahimov Zabil Alipasha oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ibrahimov Zabil Alipasha oglu’s future fate.

Ibrahimov Zaur Zakir oglu

Ibrahimov Zaur Zakir oglu was born on June 10, 1975, in the city of
Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the mili 
tary service. He was conscripted into the army by the Military Com
missariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 26th of April, 1994
Ibrahimov Zaur Zakir oglu became a missing person in the area of
Terter district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Ibrahimov Zaur Zakir

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Seysulan of Terter district. 

There is no information about Ibrahimov Zaur Zakir oglu’s future fate.
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Ibrahimova Fatma Madat gizi

Ibrahimova Fatma Madat gizi was born on June 1, 1958, in Marneuli
district of the Republic of Georgia. She lived in the center of Khojaly
district of Azerbaijan Republic, before her missing. She was a civilian.
On the 26th of February, 1992 Ibrahimova Fatma Madat gizi became a
missing person, during the attack on Khojaly by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan,
and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Ibrahimova Fatma

Madat gizi became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly geno
cide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimova Fatma Madat gizi’s future fate.

Ibrahimova Nabat Salman gizi

Ibrahimova Nabat Salman gizi was born on June 1, 1913, in Zangi
lan district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Malikli
of Zangilan district, before her missing. She was a civilian. On the 30th

of October, 1993 Ibrahimova Nabat Salman gizi became a missing per
son, during the occupation of Zangilan district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of October, 1993 Ibrahimova Nabat

Salman gizi remained in the area of the village of Malikli, where she lived, so became a
missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Arme 
nian terrorist groups, during the occupation of Zangilan district by Armenian armed for
mations. 

There is no information about Ibrahimova Nabat Salman gizi’s future fate.

Ibrahimova Asmar Mahammad gizi

Ibrahimova Asmar Mahammad gizi was born on June 1, 1919, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Ilyaslar of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the
1st of April, 1993 Ibrahimova Asmar Mahammad gizi became a missing
person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Ibrahimova Asmar Ma

hammad gizi became a missing person under unknown circumstances in the area of the
village of Yanshag and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimova Asmar Mahammad gizi’s future fate.
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Ibrahimova Shovkat Shukur gizi

Ibrahimova Shovkat Shukur gizi was born on June 1, 1948, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of Kho
jaly district, before her missing. She was a civilian. On the 11th of No
vember, 1989 Ibrahimova Shovkat Shukur gizi became a missing
person, during the attacks on Asgaran district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of November, 1989 Ibrahimova Shovkat Shukur gizi
became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage,
during the attacks on Asgaran district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimova Shovkat Shukur gizi’s future fate.

Ibrahimova (Javadova) Saranjam Avaz gizi

Ibrahimova Saranjam Avaz gizi was born on June 1, 1926, in the
village of Aghdu of Sisyan district in the Republic of Armenia. He
based in the village of Khandak of Gubadly district in Azerbaijan Re
public, after deportation from the native lands by Armenian nationa 
lists. She was a civilian. On the 30th of August, 1993 Ibrahimova
Saranjam Avaz gizi became a missing person, during the occupation
of Gubadly district by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Ibrahimova Saranjam Avaz gizi re
mained in the area of the village of Yusifbayli, and was taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimova Saranjam Avaz gizi’s future fate.

Ibrahimova Zulfinaz Gurban gizi

Ibrahimova Zulfinaz Gurban gizi was born on June 1, 1932, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Garaghaj of Gubadly district, before her missing. She was a civilian.
On the 30th of August, 1993 Ibrahimova Zulfinaz Gurban gizi became
a missing person, during the occupation of Gubadly district by Armeni 
an Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Ibrahimova Zulfinaz

Gurban gizi became a missing person under unknown circumstances in the area of the vil
lage of Balasoltanly and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ibrahimova Zulfinaz Gurban gizi’s future fate.
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photo
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Ilyasov Ilyas Veysal oglu

Ilyasov Ilyas Veysal oglu was born on January 12, 1972, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Soyugbulag
of Lachin district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Lachin district. He was a
serviceman. On the 1st of April, 1993 Ilyasov Ilyas Veysal oglu became
a missing person in the area of Lachin district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Ilyasov Ilyas Veysal oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Tezekand of Lachin district. 

There is no information about Ilyasov Ilyas Veysal oglu’s future fate.

Ilyasov Isag Hasan oglu

Ilyasov Isag Hasan oglu was born in 1915, in Kalbajar district of
Azerbaijan Republic. He lived in the village of Otagly of Kalbajar
district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd of April, 1993
Ilyasov Isag Hasan oglu became a missing person, during the occupa
tion of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ilyasov Isag Hasan
oglu remained in the area of the village of Otagly, where he lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Ilyasov Isag Hasan oglu’s future fate.

Ilyasov Ahmad Mammad oglu 

Ilyasov Ahmad Mammad oglu was born on March 25, 1968, in Gala ba
district of the Republic of Uzbekistan. He lived in Khojaly district of Azer
baijan Republic, before his missing. He was an employee of the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan. He joined the selfdefence
group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 26th of February, 1992
Ilyasov Ahmad Mammad oglu became a missing person, during the attack
on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Ilyasov Ahmad Mammad oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Ilyasov Ahmad Mammad oglu’s future fate.
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Ilyasov Mahammad Ilyas oglu

Ilyasov Mahammad Ilyas oglu was born on January 15, 1943, in the
Republic of Georgia. He lived in Khojaly district of Azerbaijan Repub
lic, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992
Ilyasov Mahammad Ilyas oglu became a missing person, during the at
tack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy,
committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Ilyasov Mahammad

Ilyas oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly geno
cide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Ilyasov Mahammad Ilyas oglu’s future fate.

Ilyasov Gambar Hamza oglu

Ilyasov Gambar Hamza oglu was born on April 28, 1973, in Gusar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yasaboba of
Gusar district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gusar district. He was a servi 
ceman. On the 24th of January, 1994 Ilyasov Gambar Hamza oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of January, 1994 Ilyasov Gambar Hamza oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Ganlykand of Kalbajar district. 

There is no information about Ilyasov Gambar Hamza oglu’s future fate.

Ilyasov Mogbil Aliar oglu

Ilyasov Mogbil Aliar oglu was born on December 15, 1966, in
Siazan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Galasikhi of Siazan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Siazan district.
He was a serviceman. On the 26th of April, 1994 Ilyasov Mogbil Aliar
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Ilyasov Mogbil Aliar oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Ilyasov Mogbil Aliar oglu’s future fate.
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Ilyasova Gozal Isag gizi

Ilyasova Gozal Isag gizi was born in 1918, in Kalbajar district of
Azerbaijan Republic. She lived in the village of Otaghly of Kalbajar
district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of April,
1993 Ilyasova Gozal Isag gizi became a missing person, during the oc
cupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 2nd of April, 1993 Ilyasova Gozal Isag gizi
remained in the area of the village of Otaghly, where she lived, so became

a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ilyasova Gozal Isag gizi’s future fate.

Ilyasova Sachly (Novrasta) Gadim gizi

Ilyasova Sachly Gadim gizi was born in 1920, in Kalbajar district
of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Vang (current Ha
jidunyamalylar) of Kalbajar district, before her missing. She was a
civilian. On the 2nd of April, 1993 Ilyasova Sachly Gadim gizi became
a missing person, during the occupation of Kalbajar district by Arme 
nian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic
of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ilyasova Sachly Gadim

gizi became a missing person under unknown circumstances in the area of the village of
Milli and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation
of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ilyasova Sachly Gadim gizi’s future fate.

Ilyasov Natig Adil oglu 

Ilyasov Natig Adil oglu was born on October 12, 1975, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On the
18th of February, 1994 Ilyasov Natig Adil oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of February, 1994 Ilyasov Natig Adil oglu became a
missing person under unknown circumstances in the direction of Murovdagh, in the area
of Kalbajar district, during the military operations against Armenian armed formations. 

There is no information about Ilyasov Natig Adil oglu’s future fate.

No
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Imamaliev Arif Alakbar oglu 

Imamaliev Arif Alakbar oglu was born on June 13, 1960, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the Mili 
tary Commissariat of Sabunchu district. He was a serviceman. On the 15th

of February, 1994 Imamaliev Arif Alakbar oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 15th of February, 1994 Imamaliev Arif Alakbar oglu remained on
the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Imamaliev Arif Alakbar oglu’s future fate.

Ilyazov Tehran Farrukh oglu

Ilyazov Tehran Farrukh oglu was born on December 14, 1975, in
Oghuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bayan
of Oghuz district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Oghuz district. He was a
serviceman. On the 24th of April, 1994 Ilyazov Tehran Farrukh oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of April, 1994 Ilyazov Tehran Farrukh oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Ilyazov Tehran Farrukh oglu’s future fate.

Imamaliev Fariz Farhad oglu 

Imamaliev Fariz Farhad oglu was born on July 1, 1970, in Goychai
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Goychai
district, before the military service. He was an employee of Special Poli 
cy Group of the Ministry of Internal Affairs in the Republic of Azer
baijan. He was a serviceman. On the 22nd of March, 1994 Imamaliev
Fariz Farhad oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 22nd of March, 1994 Imamaliev Fariz Farhad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Garakhanbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Imamaliev Fariz Farhad oglu’s future fate.
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Imamguliev Imamgulu Abbas oglu 

Imamguliev Imamgulu Abbas oglu was born on June 1, 1923, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Vang
(current Hajidunyamalylar) of Kalbajar district, before his missing. He
was a civilian. On the 2nd of April, 1993 Imamguliev Imamgulu Abbas
oglu became a missing person, during the occupation of Kalbajar
district by Armenian Armed Forces and supporting them separative il
legitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 2nd of April, 1993 Imamguliev Imamgulu

Abbas oglu remained in the area of the village of Hajidunyamalylar, where he lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Imamguliev Imamgulu Abbas oglu’s future fate.

Imamguliev Mushfig Allahverdi oglu

Imamguliev Mushfig Allahverdi oglu was born on July 17, 1979, in the
village of Jil of Krasnoselsk (Chambarak) district in the Republic of Ar
menia. He based in the village of Gushchu of Dashkasan district in Azer
baijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian
nationalists. He was conscripted into the army by the Military Commis
sariat of Dashkasan district. He was a serviceman. On the 17th of July, 1999
Imamguliev Mushfig Allahverdi oglu became a missing person in the area
of Aghdam district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 17th of July, 1999 Imamguliev Mushfig Allahverdi oglu became a missing per
son under unknown circumstances, during the attacks, commited by Armenian armed for
mations in the area of the village of Ashaghy Garvand of Aghdam district. 

There is no information about Imamguliev Mushfig Allahverdi oglu’s future fate.

Imamguliev Elshan Zahid oglu 

Imamguliev Elshan Zahid oglu was born on September 8, 1973, in
the city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman. On
the 2nd of April, 1993 Imamguliev Elshan Zahid oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative illegi 
timate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Imamguliev Elshan Zahid oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Gajar of Fuzuli district. 

There is no information about Imamguliev Elshan Zahid oglu’s future fate.
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Imamgulieva (Huseynova) Saadat Mahmud gizi 

Imamgulieva Saadat Mahmud gizi was born on June 1, 1928, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Vang (current Hajidunyamalylar) of Kalbajar district, before her missing.
She was a civilian. On the 2nd of April, 1993 Imamgulieva Saadat Mah
mud gizi became a missing person, during the occupation of Kalbajar
district by Armenian Armed Forces and supporting them separative il
legitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 2nd of April, 1993 Imamgulieva Saadat Mah

mud gizi remained in the area of the village of Hajidunyamalylar, where she lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Imamgulieva Saadat Mahmud gizi’s future fate.

Imamgulieva Maral Imamgulu gizi 

Imamgulieva Maral Imamgulu gizi was born on June 1, 1965, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Vang (current Hajidunyamalylar) of Kalbajar district, before her missing.
She was a civilian. On the 2nd of April, 1993 Imamgulieva Maral
Imamgulu gizi became a missing person, during the occupation of
Kalbajar district by Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 2nd of April, 1993 Imamgulieva Maral Imamgulu gizi

remained in the area of the village of Hajidunyamalylar, where she lived, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations.

There is no information about Imamgulieva Maral Imamgulu gizi’s future fate.

Imamgulieva Sakina Imamgulu gizi 

Imamgulieva Sakina Imamgulu gizi was born on June 1, 1963, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of
Vang (current Hajidunyamalylar) of Kalbajar district, before her missing.
She was a civilian. On the 2nd of April, 1993 Imamgulieva Sakina
Imamgulu gizi became a missing person, during the occupation of
Kalbajar district by Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces, that enroached on the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Imamgulieva Sakina

Imamgulu gizi remained in the area of the village of Hajidunyamalylar, where she lived,
so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Imamgulieva Sakina Imamgulu gizi’s future fate.
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Imanov Araz Ali oglu

Imanov Araz Ali oglu was born on September 24, 1975, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Narimanov district. He was a serviceman.
On the 17th of April, 1994 Imanov Araz Ali oglu became a missing per
son in the area of Aghdere district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of April, 1994 Imanov Araz Ali oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Janyatag of Aghdere district. 

There is no information about Imanov Araz Ali oglu’s future fate.

Imanov Fariz Ispar oglu

Imanov Fariz Ispar oglu was born on June 1, 1970, in Sabirabad
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Moranly of
Sabirabad district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sabirabad district. He was a
serviceman. On the 8th of February, 1993 Imanov Fariz Ispar oglu be
came a missing person in the area of Khojaly district, during the mili
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of February, 1993 Imanov Fariz Ispar oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Khramort (current Pirlar) of Khojaly
district. 

There is no information about Imanov Fariz Ispar oglu’s future fate.

Imamverdieva (Shirinova) Khasa Madat gizi 

Imamverdieva Khasa Madat gizi was born on June 1, 1930, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Zar
of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd

of April, 1993 Imamverdieva Khasa Madat gizi became a missing per
son, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Imamverdieva Khasa

Madat gizi remained in the area of the village of Zar, where she lived, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Imamverdieva Khasa Madat gizi’s future fate.
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Imanov Gahraman Shirinali oglu

Imanov Gahraman Shirinali oglu was born on January 25, 1970, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 18th of February, 1994 Imanov Gahraman
Shirinali oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of February, 1994 Imanov Gahraman

Shirinali oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Dostahir (current Dastagul) of Aghdere district. 

There is no information about Imanov Gahraman Shirinali oglu’s future fate.

Imanov Habil Ali oglu

Imanov Habil Ali oglu was born on March 30, 1974, in Imishli district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shahverdili of Imishli
district, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Imishli district. He was a serviceman. On the
26th of January, 1994 Imanov Habil Ali oglu became a missing person
in the area of Fuzuli district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of January, 1994 Imanov Habil Ali oglu

remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown
circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the
military operations against Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy
Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Imanov Habil Ali oglu’s future fate.

Imanov Ragif Sabir oglu

Imanov Ragif Sabir oglu was born on March 23, 1974, in the city
of Ali Bairamly (current Shirvan) of Azerbaijan Republic. He lived in
Shirvan, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Shirvan district. He was a serviceman.
On the 31st of January, 1994 Imanov Ragif Sabir oglu became a missing
person in the area of Khojavand district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of January, 1994 Imanov Ragif Sabir

oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military opera
tions against Armenian armed formations in the direction of the upland of Shishgaya, in
the area of Khojavand district. 

There is no information about Imanov Ragif Sabir oglu’s future fate.
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Imanov Yashar Yusif oglu 

Imanov Yashar Yusif oglu was born on December 3, 1964, in Salyan
district of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of the city
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman.
On the 26th of January, 1993 Imanov Yashar Yusif oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1993 Imanov Yashar Yusif oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Papravand of Aghdam district. 

There is no information about Imanov Yashar Yusif oglu’s future fate.

Imanov Ziad Famil oglu

Imanov Ziad Famil oglu was born on September 3, 1966, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Araiatly of
Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a servi 
ceman. On the 3rd of September, 1993 Imanov Ziad Famil oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of September, 1993 Imanov Ziad Famil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Horadiz settlement (current city) of Fuzuli
district. 

There is no information about Imanov Ziad Famil oglu’s future fate.

Imanov Razim Ildyrym oglu

Imanov Razim Ildyrym oglu was born on January 1, 1969, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in Hindarkh settlement
of Aghjabadi district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi district. He
was a serviceman. On the 8th of May, 1992 Imanov Razim Ildyrym oglu
became a missing person in the area of Shusha district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Imanov Razim Ildyrym oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Shusha district. 

There is no information about Imanov Razim Ildyrym oglu’s future fate.
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Imanova Gozal Mehdi gizi 

Imanova Gozal Mehdi gizi was born on October 20, 1971, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Boyuk Mar
janly of Jabrail district, before her missing. She was a civilian. On the
23rd of October, 1993 Imanova Gozal Mehdi gizi became a missing per
son, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Imanova Gozal

Mehdi gizi became a missing person under unknown circumstances in the area of the vil
lage of Gazakhlar and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Fuzuli district by Armenian armed formations. 

There is no information about Imanova Gozal Mehdi gizi’s future fate.

Imanov Zohrali Isgandar oglu

Imanov Zohrali Isgandar oglu was born on November 18, 1973, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Muradkhanly of Imishli district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Imishli district.
He was a serviceman. On the 26th of January, 1994 Imanov Zohrali
Isgandar oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1994 Imanov Zohrali Isgandar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Imanov Zohrali Isgandar oglu’s future fate.

Imoeva Asli Alamshah gizi 

Imoeva Asli Alamshah gizi was born on June 1, 1914, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Alolar of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Imoeva Asli Alamshah gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Imoeva Asli Alamshah
gizi remained in the area of the village of Alolar, where she lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Imoeva Asli Alamshah gizi’s future fate.

No
photo
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Imranov Nasir Nuraddin oglu

Imranov Nasir Nuraddin oglu was born on April 20, 1970, in Gakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Zayam of
Gakh district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gakh district. He was a service
man. On the 17th of February, 1992 Imranov Nasir Nuraddin oglu be
came a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Imranov Nasir Nuraddin oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Garadaghly of Khojavand district. 

There is no information about Imranov Nasir Nuraddin oglu’s future fate.

Imranova Nabat Alish gizi 

Imranova Nabat Alish gizi was born in 1948, in Lachin district of
Azerbaijan Republic. She lived in the village of Aghbulag of Lachin
district, before her missing. She was a civilian. On the 18th of May,
1992 Imranova Nabat Alish gizi became a missing person, during the
occupation of Lachin district by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Imranova Nabat Alish
gizi was taken hostage by Armenian terrorist groups in the area of the

village of Soltanlar, during the occupation of Lachin district by Armenian armed forma
tions. 

There is no information about Imranova Nabat Alish gizi’s future fate.

Imranov Imran Salim oglu

Imranov Imran Salim oglu was born in 1935, in Lachin district of
Azerbaijan Republic. He lived in the village of Aghbulag of Lachin
district, before his missing. He was a civilian. On the 18th of May, 1992
Imranov Imran Salim oglu became a missing person, during the occu
pation of Lachin district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Imranov Imran Salim

oglu was taken hostage by Armenian terrorist groups in the area of the village of Soltanlar,
during the occupation of Lachin district by Armenian armed formations. 

There is no information about Imranov Imran Salim oglu’s future fate.
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Isakhanov Alasgar Gadim oglu

Isakhanov Alasgar Gadim oglu was born on August 18, 1957, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Gushchu of Lachin district, before the military service. He joined the
selfdefence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 18th

of May, 1992 Isakhanov Alasgar Gadim oglu became a missing person
in the area of Lachin district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of May, 1992 Isakhanov Alasgar Gadim oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Gushchu of Lachin district. 

There is no information about Isakhanov Alasgar Gadim oglu’s future fate.

Injuvatov Vladimir Sergeevich 

Injuvatov Vladimir Sergeevich was born on November 13, 1967, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 31st of March, 1993 Injuvatov Vladimir Sergeevich became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of March, 1993 Injuvatov Vladimir Sergeevich became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Injuvatov Vladimir Sergeevich’s future fate.

Isagov Dilbazi Dadash oglu

Isagov Dilbazi Dadash oglu was born on July 22, 1974, in the village
of Murkhuz of Sisyan (Garakilsa) district in the Republic of Armenia.
He based in the city of Mingachevir of Azerbaijan Republic, after de
portation from the native lands by Armenian nationalists. He joined the
ranks of the National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On
the 3rd of April, 1993 Isagov Dilbazi Dadash oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 3rd of April, 1993 Isagov Dilbazi Dadash oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions, in the area of the village of Chaikand of Kalbajar district. 

There is no information about Isagov Dilbazi Dadash oglu’s future fate.
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Isagov Zakir Nusrat oglu

Isagov Zakir Nusrat oglu was born on November 19, 1958, in
Zardab district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Tezekand of Zardab district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Zardab district.
He was a serviceman. On the 24th of September, 1992 Isagov Zakir
Nusrat oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of September, 1992 Isagov Zakir Nusrat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Isagov Zakir Nusrat oglu’s future fate.

Isaev Adil Padar oglu

Isaev Adil Padar oglu was born on April 19, 1975, in Zagatala district
of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Zagatala district, be
fore the military service. He was conscripted into the army by the Mili 
tary Commissariat of Zagatala district. He was a serviceman. On the
25th of April, 1994 Isaev Adil Padar oglu became a missing person in
the area of Aghdam district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of April, 1994 Isaev Adil Padar oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Namirli of Aghdam district. 

There is no information about Isaev Adil Padar oglu’s future fate.

Isagov Elbrus Isag oglu

Isagov Elbrus Isag oglu was born on August 23, 1966, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk Mar
janly of Jabrail district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Jabrail district. He was
a serviceman. On the 11th of February, 1994 Isagov Elbrus Isag oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Isagov Elbrus Isag oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Isagov Elbrus Isag oglu’s future fate.
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Isaev Jahid Murad oglu

Isaev Jahid Murad oglu was born on January 5, 1974, in Sabirabad
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Buldug of
Sabirabad district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sabirabad district. He was a
serviceman. On the 31st of August, 1993 Isaev Jahid Murad oglu be
came a missing person in the area of Gubadly district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of August, 1993 Isaev Jahid Murad oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Aliguluushaghy of Gubadly district. 

There is no information about Isaev Jahid Murad oglu’s future fate.

Isaev Bakhtiar Safar oglu

Isaev Bakhtiar Safar oglu was born on September 2, 1974, in Kalba
jar district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Kalbajar
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Kalbajar district. He was a service
man. On the 10th of April, 1994 Isaev Bakhtiar Safar oglu became a
missing person in the area of Terter district, during the military opera
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of April, 1994 Isaev Bakhtiar Safar oglu was taken
priso ner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Talysh of Terter district. 

There is no information about Isaev Bakhtiar Safar oglu’s future fate.

Isaev Elkhan Galib oglu 

Isaev Elkhan Galib oglu was born on December 11, 1972, in the city
of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On the
20th  of January, 1993 Isaev Elkhan Galib oglu became a missing person
in the area of Aghdere district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of January, 1993 Isaev Elkhan Galib oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Isaev Elkhan Galib oglu’s future fate.
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Isaev Etibar Eldar oglu

Isaev Etibar Eldar oglu was born on March 25, 1970, in Gadabay
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Sumgait, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 17th of February,
1994 Isaev Etibar Eldar oglu became a missing person in the area of
Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1994 Isaev Etibar Eldar
oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian ter
rorist groups, during the military operations against Armenian armed formations in the di
rection of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Isaev Etibar Eldar oglu’s future fate.

Isaev Abdulali Salim oglu 

Isaev Abdulali Salim oglu was born in 1890, in Kalbajar district of
Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bashlybel of Kalbajar
district, before his missing. He was a civilian. On the 1st of April, 1993
Isaev Abdulali Salim oglu became a missing person, during the occu
pation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Isaev Abdulali Salim
oglu became a missing person under unknown circumstances in the

area of the village of Gylynjly and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Isaev Abdulali Salim oglu’s future fate.

Isaev Elshad Yashar oglu

Isaev Elshad Yashar oglu was born on May 10, 1974, in Masally
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Goyachol of
Masally district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 1st of April, 1993 Isaev Elshad Yashar oglu became
a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them se 
parative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Isaev Elshad Yashar oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Isaev Elshad Yashar oglu’s future fate.

No 
photo
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Isaev Fuzuli Isa oglu

Isaev Fuzuli Isa oglu was born on March 13, 1971, in Guba district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Zardabi of Guba
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Guba district. He was a serviceman.
On the 14th of January, 1993 Isaev Fuzuli Isa oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of January, 1993 Isaev Fuzuli Isa oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Isaev Fuzuli Isa oglu’s future fate.

Isaev Asgar Ismail (Tamraz) oglu

Isaev Asgar Ismail oglu was born on January 1, 1974, in the village
of Lembeli of Noyemberyan (Barana) district in the Republic of Ar
menia. He based in the village of Pirili of Gazakh district in Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian natio 
nalists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Gazakh district. He was a serviceman. On the 10th of February, 1993
Isaev Asgar Ismail oglu became a missing person in the area of Gubadly
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 10th of February, 1993 Isaev Asgar Ismail oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the direction of the upland of Balligaya, in the area of Gubadly district. 

There is no information about Isaev Asgar Ismail oglu’s future fate.

Isaev Heybullah Bairam oglu

Isaev Heybullah Bairam oglu was born on February 9, 1971, in
Bala kan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Katekh of Balakan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Balakan district.
He was a serviceman. On the 9th of February, 1993 Isaev Heybullah
Bairam oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the mili tary operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of February, 1993 Isaev Heybullah Bairam oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

is no information about Isaev Heybullah Bairam oglu’s future fate.
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Isaev Isa Vahid oglu 

Isaev Isa Vahid oglu was born on November 25, 1974, in Zangilan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kechikli of
Zangilan district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 23rd of
August, 1993 Isaev Isa Vahid oglu became a missing person in the area
of Jabrail district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Isaev Isa Vahid oglu

became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the center of Jabrail district. 

There is no information about Isaev Isa Vahid oglu’s future fate.

Isaev Gulu Mirza oglu

Isaev Gulu Mirza oglu was born on February 6, 1966, in Tovuz
district of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of the city
of Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman.
On the 31st of August, 1993 Isaev Gulu Mirza oglu became a missing
person in the area of Gubadly district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 31st of August, 1993 Isaev Gulu Mirza oglu became
a mis sing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Mahmudlu of
Gubadly district. 

There is no information about Isaev Gulu Mirza oglu’s future fate.

Isaev Ilham Nizami oglu

Isaev Ilham Nizami oglu was born on October 10, 1974, in Sheki
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bash Laiski
of district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sheki district. He was a serviceman.
On the 26th of June, 1993 Isaev Ilham Nizami oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of June, 1993 Isaev Ilham Nizami oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Boyahmadli of Aghdam district. 

There is no information about Isaev Ilham Nizami oglu’s future fate.
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Isaev Mammadrasul Alisgandar oglu

Isaev Mammadrasul Alisgandar oglu was born on August 20, 1963,
in Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Kungut of Sheki district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sheki district.
He was a serviceman. On the 8th of May, 1992 Isaev Mammadrasul
Alisgandar oglu became a missing person in the area of Shusha district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Isaev Mammadrasul Alisgandar oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Nabilar of Shusha district. 

There is no information about Isaev Mammadrasul Alisgandar oglu’s future fate.

Isaev Maarif Ahmad oglu

Isaev Maarif Ahmad oglu was born on September 23, 1967, in the
village of Jivikhly of Krasnoselsk (Chambarak) district in the Republic
of Armenia. He based in Sabail district of the city of Baku in Azerbaijan
Republic, after deportation from the native lands by Armenian nationa 
lists. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Sabail district. He was a serviceman. On the 7th of April, 1993 Isaev
Maarif Ahmad oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 7th of April, 1993 Isaev Maarif Ahmad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Isaev Maarif Ahmad oglu’s future fate.

Isaev Mubariz Hajibala oglu 

Isaev Mubariz Hajibala oglu was born on March 3, 1975, in Jalil
abad district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Uchtepe
of Jalilabad district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Jalilabad district. He
was a serviceman. On the 14th of February, 1994 Isaev Mubariz Ha
jibala oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1994 Isaev Mubariz Hajibala oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Isaev Mubariz Hajibala oglu’s future fate. 
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Isaev Rovshan Kamaladdin oglu

Isaev Rovshan Kamaladdin oglu was born on March 4, 1973, in
Bala kan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Bala 
kan district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a servi 
ceman. On the 13th of March, 1993 Isaev Rovshan Kamaladdin oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of March, 1993 Isaev Rovshan Kamaladdin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Muradbayli of Aghdere district. 

There is no information about Isaev Rovshan Kamaladdin oglu’s future fate.

Isaev Rovshan Garash oglu

Isaev Rovshan Garash oglu was born on October 28, 1970, in the city
of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the
military service. He was an employee of Sumgait Police of the Ministry
of Internal Affairs in the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman.
On the 8th of May, 1992 Isaev Rovshan Garash oglu became a missing
person in the area of Shusha district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Isaev Rovshan Garash oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of Shusha district. 

There is no information about Isaev Rovshan Garash oglu’s future fate.

Isaev Rasim Sadi oglu

Isaev Rasim Sadi oglu was born on July 8, 1974, in Goychai district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kurdamish of Goychai
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Goychai district. He was a serviceman.
On the 31st of August, 1993 Isaev Rasim Sadi oglu became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 31st of August, 1993 Isaev Rasim Sadi oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Yukhary Kurdmahmudlu of Fuzuli district. 

There is no information about Isaev Rasim Sadi oglu’s future fate.
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Isaev Shamil Isa oglu

Isaev Shamil Isa oglu was born on January 4, 1974, in Balakan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sharif of
Bala kan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
servi ceman. On the 5th of February, 1993 Isaev Shamil Isa oglu became
a missing person in the area of Aghdere district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of February, 1993 Isaev Shamil Isa oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Isaev Shamil Isa oglu’s future fate.

Isaev Sahib Aghahuseyn oglu

Isaev Sahib Aghahuseyn oglu was born on May 7, 1972, in Zardab
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Dekkeoba of
Zardab district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Zardab district. He was a servi 
ceman. On the 26th of January, 1994 Isaev Sahib Aghahuseyn oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of January, 1994 Isaev Sahib Aghahuseyn oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Shukurbayli of Fuzuli district. 

There is no information about Isaev Sahib Aghahuseyn oglu’s future fate.

Isaev Teymur Tofig oglu

Isaev Teymur Tofig oglu was born on June 25, 1973, in the city of
Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in Mingachevir, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the 10th of
December, 1992 Isaev Teymur Tofig oglu became a missing person in
the area of Aghdere district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of December, 1992 Isaev Teymur Tofig oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Gyzylgaya, in the area of
Aghdere district. 

There is no information about Isaev Teymur Tofig oglu’s future fate.
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Isaeva Sanam Hasan gizi

Isaeva Sanam Hasan gizi was born on June 1, 1948, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in Istisu settlement of Kalba
jar district, before her missing. She was a civilian. On the 4th of April,
1993 Isaeva Sanam Hasan gizi became a missing person, during the
occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 4th of April, 1993 Isaeva Sanam Hasan gizi
remained in the area of Istisu settlement, where she lived, so became a

missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations.

There is no information about Isaeva Sanam Hasan gizi’s future fate.

Isgandarov Azad Eivaz oglu 

Isgandarov Azad Eivaz oglu was born on May 9, 1975, in Goranboy
district Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ashaghy Balli
gaya of Goranboy district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Goranboy
district. He was a serviceman. On the 1st of February, 1994 Isgandarov
Azad Eivaz oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of February, 1994 Isgandarov Azad Eivaz oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Novruzlu of
Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Azad Eivaz oglu’s future fate.

Isaeva Gizbes Fattah gizi

Isaeva Gizbes Fattah gizi was born on June 1, 1900, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Bashlybel
of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 1st

of April, 1993 Isaeva Gizbes Fattah gizi became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Isaeva Gizbes Fattah

gizi became a missing person under unknown circumstances in the village of Gylynjly
and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of
Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Isaeva Gizbes Fattah gizi’s future fate.

No 
photo
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Isgandarov Azer Hasrat oglu

Isgandarov Azer Hasrat oglu was born on July 20, 1973, in Khanlar
(current Goygol) district of Azerbaijan Republic. He lived in the village
of Balchyly of Goygol district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Goygol district.
He was a serviceman. On the 5th of February, 1993 Isgandarov Azer
Hasrat oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of February, 1993 Isgandarov Azer Hasrat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Isgandarov Azer Hasrat oglu’s future fate.

Isgandarov Azer Ahmadali oglu 

Isgandarov Azer Ahmadali oglu was born on June 22, 1974, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 25th of January, 1993 Isgandarov Azer Ahmadali oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 25th of January, 1993 Isgandarov Azer Ahmadali oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the Sarsang water reservoir, in the area of Aghdere district.

There is no information about Isgandarov Azer Ahmadali oglu’s future fate.

Isgandarov Elbrus Shahadat oglu

Isgandarov Elbrus Shahadat oglu was born on September 1, 1974, in
the village of Kasaman of Vardenis (Basarkechar) district in the Republic
of Armenia. He based in the village of Gunashli of Shamkir district in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian
nationalists. He was conscripted into the army by the Military Commis
sariat of Shamkir district. He was a serviceman. On the 16th of June, 1993
Isgandarov Elbrus Shahadat oglu became a missing person in the area of
Aghdam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 16th of June, 1993 Isgandarov Elbrus Shahadat oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Alimadadli of Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Elbrus Shahadat oglu’s future fate.
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Isgandarov Adil Imran oglu 

Isgandarov Adil Imran oglu was born in 1907, in Kalbajar district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Hajikand of Kalbajar
district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd of April, 1993
Isgandarov Adil Imran oglu became a missing person, during the oc
cupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and support
ing them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Isgandarov Adil Imran
oglu remained in the area of the village of Hajikand, where he lived,

so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Isgandarov Adil Imran oglu’s future fate.

Isgandarov Alasgar Asgar oglu

Isgandarov Alasgar Asgar oglu was born on October 16, 1962, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Javahirli of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 10th of August, 1994 Isgandarov Alasgar
Asgar oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and
supporting them separative them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 10th of August, 1994 Isgandarov Alasgar Asgar oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Sarijaly of Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Alasgar Asgar oglu’s future fate.

Isgandarov Elkhan Rza oglu 

Isgandarov Elkhan Rza oglu was born on February 15, 1975, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Surakhany district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Surakhany district. He was a serviceman.
On the 21st of May, 1994 Isgandarov Elkhan Rza oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 21st of May, 1994 Isgandarov Elkhan Rza oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Papravand of Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Elkhan Rza oglu’s future fate.
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Isgandarov Fuad Muslum oglu

Isgandarov Fuad Muslum oglu was born on March 17, 1976, in Ujar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kuchekand
of Ujar district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Ujar district. He was a servi 
ceman. On the 6th of May, 1994 Isgandarov Fuad Muslum oglu became
a missing person in the area of Terter district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of May, 1994 Isgandarov Fuad Muslum oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gapanly of Terter district. 

There is no information about Isgandarov Fuad Muslum oglu’s future fate.

Isgandarov Alisgandar Abdulahad oglu

Isgandarov Alisgandar Abdulahad oglu was born on July 23, 1973, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nasimi district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nasimi district. He was a serviceman.
On the 5th of August, 1992 Isgandarov Alisgandar Abdulahad oglu be
came a missing person in the area of Aghdere district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of August, 1992 Isgandarov Alisgandar Abdulahad oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Mohratagh (current Kichik
Garabay) of Aghdere district. 

There is no information about Isgandarov Alisgandar Abdulahad oglu’s future fate.

Isgandarov Ilham Isgandar oglu

Isgandarov Ilham Isgandar oglu was born on September 27, 1975,
in Terter district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Huseynli of Terter district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Terter district.
He was a serviceman. On the 10th of January, 1994 Isgandarov Ilham
Isgandar oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 10th of January, 1994 Isgandarov Ilham Isgandar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armeni 
an armed formations in the area of the village of Yukhary Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Isgandarov Ilham Isgandar oglu’s future fate.
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Isgandarov Gudrat Gurbat oglu

Isgandarov Gudrat Gurbat oglu was born on September 26, 1970, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Garadagh district. He was a service
man. On the 11th of February, 1994 Isgandarov Gudrat Gurbat oglu be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of February, 1994 Isgandarov Gudrat Gurbat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Isgandarov Gudrat Gurbat oglu’s future fate.

Isgandarov Mehman Adil oglu 

Isgandarov Mehman Adil oglu was born on February 1, 1970, in
Davachi (current Shabran) district in Azerbaijan Republic. He lived in
the village of Beynalmilal of Shabran district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Shabran district. He was a serviceman. On the 5th of April, 1993
Isgandarov Mehman Adil oglu became a missing person in the area of
Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of April, 1993 Isgandarov Mehman Adil oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Isgandarov Mehman Adil oglu’s future fate. 

Isgandarov Gabil Bandali oglu

Isgandarov Gabil Bandali oglu was born on March 8, 1974, in the
village of Dere of Vardenis (Basarkechar) district in the Republic of
Armenia. He based in the village of Boyuk Hamya of Siazan district
in Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Ar
menian nationalists. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Siazan district. He was a serviceman. On the 26th of April,
1994 Isgandarov Gabil Bandali oglu became a missing person in the area
of Terter district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of April, 1994 Isgandarov Gabil Bandali oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Isgandarov Gabil Bandali oglu’s future fate.
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Isgandarov Mirza Khalil oglu

Isgandarov Mirza Khalil oglu was born on November 27, 1972, in
Lachin district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Alkhasly of Lachin district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lachin district.
He was a serviceman. On the 18th of April, 1994 Isgandarov Mirza
Khalil oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of April, 1994 Isgandarov Mirza Khalil oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Mirza Khalil oglu’s future fate.

Isgandarov Mahammad Burkhan oglu

Isgandarov Mahammad Burkhan oglu was born on December 4,
1963, in Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village
of Boyuk Marjanly of Jabrail district, before his missing. He was a
civilian. On the 24th of October, 1993 Isgandarov Mahammad Burkhan
oglu became a missing person, during the occupation of the village of
Boyuk Marjanly of Jabrail district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 24th of October, 1993 Isgandarov

Mahammad Burkhan oglu became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of the
village of Boyuk Marjanly by Armenian armed formations. 

There is no information about Isgandarov Mahammad Burkhan oglu’s future fate.

Isgandarov Mutallim Kazym oglu

Isgandarov Mutallim Kazym oglu was born on May 1, 1969, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Poladly
of Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 24th of September, 1992 Isgandarov Mutallim
Kazym oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of September, 1992 Isgandarov Mutallim Kazym oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Gulably of Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Mutallim Kazym oglu’s future fate.
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Isgandarov Samandar Gani oglu

Isgandarov Samandar Gani oglu was born on August 2, 1966, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ali 
madadli of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 8th of July, 1993 Isgandarov Samandar
Gani oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of July, 1993 Isgandarov Samandar Gani oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shahbulag of Aghdam district. 

There is no information about Isgandarov Samandar Gani oglu’s future fate.

Isgandarov Tabriz Novruz oglu

Isgandarov Tabriz Novruz oglu was born on April 12, 1939, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shykhaliaghaly of Jabrail district, before his missing. He was a civilian.
On the 23rd  of December, 1993 Isgandarov Tabriz Novruz oglu became
a missing person, during the occupation of the city of Khankandi by
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of December, 1993 Isgandarov

Tabriz Novruz oglu became a missing person under unknown circumstances and was al
legedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Khankandi
by Armenian armed formations. 

There is no information about Isgandarov Tabriz Novruz oglu’s future fate.

Isgandarov Rasim Yolchu oglu

Isgandarov Rasim Yolchu oglu was born on July 26, 1976, in Jabrail
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk Mar
janly of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On the
23rd of October, 1993 Isgandarov Rasim Yolchu oglu became a missing
person, during the occupation of the village of Gazakhlar of Fuzuli
district by Armenian Armed Forces and supporting them separative il
legitimate joint armed forces, that enroached on the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 23rd of October, 1993 Isgandarov Rasim Yolchu oglu became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of the village of Gazakhlar by Armenian armed formations. 

There is no information about Isgandarov Rasim Yolchu oglu’s future fate.
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Isgandarov Yusif Nuraddin oglu

Isgandarov Yusif Nuraddin oglu was born on April 1, 1974, in
Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Delimammadli of Goranboy district, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Goran
boy district. He was a serviceman. On the 9th of May, 1994 Isgandarov
Yusif Nuraddin oglu became a missing person in the area of Terter
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of May, 1994 Isgandarov Yusif Nuraddin oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Gyrmyzykand of Terter district. 

There is no information about Isgandarov Yusif Nuraddin oglu’s future fate.

Isgandarov Vagif Abulfaz oglu

Isgandarov Vagif Abulfaz oglu was born on January 22, 1968, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Min
gachevir, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman.
On the 25th of January, 1994 Isgandarov Vagif Abulfaz oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of January, 1994 Isgandarov Vagif

Abulfaz oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the direction
of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Isgandarov Vagif Abulfaz oglu’s future fate.

Isgandarova Yasemen Isa gizi

Isgandarova Yasemen Isa gizi was born on June 1, 1931, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Seidlar of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Isgandarova Yasemen Isa gizi became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Isgandarova Yasemen
Isa gizi remained in the area of the village of Seidlar, where she lived,

so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Isgandarova Yasemen Isa gizi’s future fate.

No 
photo
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Islamov Sarvan Sadulla oglu

Islamov Sarvan Sadulla oglu was born on March 28, 1975, in Goy
chai district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yalman
of Goychai district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Goychai district. He was a
serviceman. On the 30th of April, 1994 Islamov Sarvan Sadulla oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of April, 1994 Islamov Sarvan Sadulla oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Islamov Sarvan Sadulla oglu’s future fate.

Ismailov Arif Nizamaddin oglu

Ismailov Arif Nizamaddin oglu was born on November 2, 1975, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Murugoba of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 17th of April, 1994 Ismailov Arif
Nizamaddin oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of April, 1994 Ismailov Arif Nizamaddin oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Janyatag of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Arif Nizamaddin oglu’s future fate.

Islamov Mammadkarim Abdulla oglu 

Islamov Mammadkarim Abdulla oglu was born on December 18,
1972, in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai
district of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Khatai district. He was a
serviceman. On the 8thof May, 1992 Islamov Mammadkarim Abdulla
oglu became a missing person in the area of Shusha district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Islamov Mammadkarim Abdulla oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Shusha district. 

There is no information about Islamov Mammadkarim Abdulla oglu’s future fate.
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Ismailov Jeyhun Fakhraddin oglu

Ismailov Jeyhun Fakhraddin oglu was born on May 25, 1974, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 12th of March, 1993 Ismailov Jeyhun Fakhraddin oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of March, 1993 Ismailov Jeyhun Fakhraddin oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Jeyhun Fakhraddin oglu’s future fate.

Ismailov Aslan Teymur oglu

Ismailov Aslan Teymur oglu was born on June 1, 1915, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gajar of
Fuzuli district, before his missing.  He was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Ismailov Aslan Teymur oglu became a missing person,
during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ismailov Aslan Teymur
oglu remained in the area of the village of Gajar, where he lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Ismailov Aslan Teymur oglu’s future fate.

Ismailov Jafar Gulmammad oglu 

Ismailov Jafar Gulmammad oglu was born on June 1, 1924, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in Istisu settlement
of Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 9th of
April, 1993 Ismailov Jafar Gulmammad oglu became a missing per
son, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of April, 1993 Ismailov Jafar Gul

mammad oglu was taken hostage by Armenian terrorist groups in the area of the village
of Soyugbulag, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Jafar Gulmammad oglu’s future fate.
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Ismailov Eldaniz Latif oglu

Ismailov Eldaniz Latif oglu was born on December 27, 1960, in
Shamkir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Tezekand of Shamkir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shamkir district.
He was a serviceman. On the 6th of February, 1993 Ismailov Eldaniz
Latif oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 6th of February, 1993 Ismailov Eldaniz Latif oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Margushevan (current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Eldaniz Latif oglu’s future fate.

Ismailov Elman Ismail oglu

Ismailov Elman Ismail oglu was born on January 17, 1969, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ayag
Garvand of Aghdam district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam district.
He was a serviceman. On the 30th of October, 1992 Ismailov Elman Is
mail oglu became a missing person in the area of Khojaly district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of October, 1992 Ismailov Elman Ismail oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Khanabad of Khojaly district. 

There is no information about Ismailov Elman Ismail oglu’s future fate.

Ismailov Davud Ismail oglu 

Ismailov Davud Ismail oglu was born on June 29, 1974, in Zardab
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Otmanoba of
Zardab district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Zardab district. He was a service
man. On the 17th of August, 1993 Ismailov Davud Ismail oglu became
a missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 17th of August, 1993 Ismailov Davud Ismail oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Ismailov Davud Ismail oglu’s future fate.
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Ismailov Elshad Pasha oglu

Ismailov Elshad Pasha oglu was born on December 11, 1962, in
Bilasuvar district of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of the city of Baku, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Nizami district. He was
a serviceman. On the 28th of June, 1992 Ismailov Elshad Pasha oglu
became a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of June, 1992 Ismailov Elshad Pasha oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Gyrmyzy Bazaar settlement of Khojavand district. 

There is no information about Ismailov Elshad Pasha oglu’s future fate.

Ismailov Elman Novruz oglu

Ismailov Elman Novruz oglu was born on September 29, 1963, in
the city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of Ganja of Azerbaijan Republic, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Nizami
district. He was a serviceman. On the 28th of January, 1994 Ismailov
Elman Novruz oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of January, 1994 Ismailov Elman Novruz oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Levonarkh (current Goyarkh) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Elman Novruz oglu’s future fate.

Ismailov Elshad Yagub oglu

Ismailov Elshad Yagub oglu was born on August 14, 1971, in Kras
noselsk (Chambarak) district of the Republic of Armenia. He based in
Kapaz district of the city of Ganja in Azerbaijan Republic, after depor
tation from the native lands by Armenian nationalists. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kapaz district.
He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Ismailov Elshad Yagub
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Elshad Yagub oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the center of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Elshad Yagub oglu’s future fate.
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Ismailov Elshan Misir oglu 

Ismailov Elshan Misir oglu was born on May 7, 1972, in the city of
Navai of the Republic of Uzbekistan. He lived in Nizami district of the
city of Ganja of Azerbaijan Republic, before the military service. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Nizami
district. He was a serviceman. On the 13th of February, 1994 Ismailov
Elshan Misir oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1994 Ismailov Elshan Misir oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Elshan Misir oglu’s future fate.

Ismailov Emil Yagub oglu

Ismailov Emil Yagub oglu was born on September 14, 1973, in Agh
stafa district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Tatly of
Aghstafa district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghstafa district. He was a
serviceman. On the 15th of February, 1992 Ismailov Emil Yagub oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of February, 1992 Ismailov Emil Yagub oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Vaguas (current Gozlu) of Aghdere
district. 

There is no information about Ismailov Emil Yagub oglu’s future fate.

Ismailov Elshan Mammad oglu

Ismailov Elshan Mammad oglu was born on June 8, 1974, in Sheki
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bash Laiski
of Sheki district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sheki district. He was a
servi ceman. On the 28th of September, 1992 Ismailov Elshan Mammad
oglu became a missing person in the area of Aghdam district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of September, 1992 Ismailov Elshan Mammad oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district.

There is no information about Ismailov Elshan Mammad oglu’s future fate.
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Ismailov Fuzuli Khudayat oglu 

Ismailov Fuzuli Khudayat oglu was born on March 28, 1974, in
Gadabay district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Shu
rakand (current Shahdagh) of Gadabay district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Gadabay district. He was a serviceman. On the 12th of January, 1994
Ismailov Fuzuli Khudayat oglu became a missing person in the area of
Beylagan district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of January, 1994 Ismailov Fuzuli Khudayat oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area named Harami plain of Beylagan district. 

There is no information about Ismailov Fuzuli Khudayat oglu’s future fate.

Ismailov Fikrat Zeynalabid oglu

Ismailov Fikrat Zeynalabid oglu was born on March 6, 1968, in Balakan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Talalar of
Balakan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
serviceman. On the 16th of June, 1992 Ismailov Fikrat Zeynalabid oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1992 Ismailov Fikrat Zeynalabid oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Fikrat Zeynalabid oglu’s future fate.

Ismailov Guloghlan Sayyad oglu

Ismailov Guloghlan Sayyad oglu was born on August 31, 1971, in
the city of Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in Min
gachevir, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman.
On the 4th of January, 1994 Ismailov Guloghlan Sayyad oglu became
a missing person in the area of Khojavand district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Ismailov Guloghlan Sayyad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the vil
lage of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Ismailov Guloghlan Sayyad oglu’s future fate.
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Ismailov Habil Oruj oglu

Ismailov Habil Oruj oglu was born on May 26, 1975, in Lankaran
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kargalan of
Lankaran district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Lankaran district. He was a
serviceman. On the 27th of January, 1994 Ismailov Habil Oruj oglu be
came a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 27th of January, 1994 Ismailov Habil Oruj oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the area of Khojavand district.

There is no information about Ismailov Habil Oruj oglu’s future fate.

Ismailov Hafiz Shamshad oglu

Ismailov Hafiz Shamshad oglu was born on December 12, 1975, in
Tovuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Asrik
Jyrdakhan of Tovuz district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Tovuz district.
He was a serviceman. On the 14th of August, 1993 Ismailov Hafiz
Shamshad oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of August, 1993 Ismailov Hafiz Shamshad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Horadiz settlement (current city) of Fuzuli
district. 

There is no information about Ismailov Hafiz Shamshad oglu’s future fate.

Ismailov Gunduz Jalal oglu

Ismailov Gunduz Jalal oglu was born on December 12, 1973, in
Dashkasan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Dashkasan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Dashkasan district. He was
a serviceman. On the 31st of August, 1993 Ismailov Gunduz Jalal oglu
became a missing person in the area of Gubadly district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st  of August, 1993 Ismailov Gunduz Jalal oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Mahmudlu of Gubadly district. 

There is no information about Ismailov Gunduz Jalal oglu’s future fate.
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Ismailov Huseyn Eldar oglu 

Ismailov Huseyn Eldar oglu was born on October 7, 1963, in Shusha
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Shusha district,
before his missing. He was a civilian. On the 23rd of August, 1990
Ismailov Huseyn Eldar oglu became a missing person, during the at
tacks on the city of Shusha by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1990 Ismailov Huseyn

Eldar oglu remained in the area, where he lived, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the attacks on Shusha by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Huseyn Eldar oglu’s future fate.

Ismailov Hidayat Masim oglu 

Ismailov Hidayat Masim oglu was born in 1929, in Kalbajar district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Lev of Kalbajar
district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd of April, 1993
Ismailov Hidayat Masim oglu became a missing person, during the oc
cupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ismailov Hidayat
Masim oglu remained in the area of the village of Lev, where he lived,

so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Ismailov Hidayat Masim oglu’s future fate.

Ismailov Khagani Garyaghdy oglu

Ismailov Khagani Garyaghdy oglu was born on June 19, 1969, in
Yevlakh district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hajimahmudlu of Yevlakh district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Yevlakh
district. He was a serviceman. On the 17th of November, 1992 Ismailov
Khagani Garyaghdy oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of November, 1992 Ismailov Khagani Garyaghdy oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Khagani Garyaghdy oglu’s future fate.

No 
photo
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Ismailov Ilham Farrukh oglu

Ismailov Ilham Farrukh oglu was born on December 16, 1973, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mol
laly of Gubadly district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Gubadly district. He
was a serviceman. On the 27th of August, 1993 Ismailov Ilham Farrukh
oglu became a missing person in the area of Gubadly district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of August, 1993 Ismailov Ilham Far

rukh oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Mollaburhan of Gubadly district. 

There is no information about Ismailov Ilham Farrukh oglu’s future fate.

Ismailov Ilham Mammadjamal oglu 

Ismailov Ilham Mammadjamal oglu was born on April 11, 1974, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk
Dahna of Sheki district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Sheki district. He was a
serviceman. On the 27th of January, 1994 Ismailov Ilham Mammadja
mal oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of January, 1994 Ismailov Ilham Mammadjamal
oglu was taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Garakhanbayli of
Fuzuli district. 

There is no information about Ismailov Ilham Mammadjamal oglu’s future fate.

Ismailov Ilham Aslan oglu

Ismailov Ilham Aslan oglu was born on January 1, 1966, in Jalilabad
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Goytepe of Jalil
abad district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Jalilabad district. He was a servi 
ceman. On the 23rd of July, 1993 Ismailov Ilham Aslan oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Ilham Aslan oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Levonarkh (current Goyarkh) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Ilham Aslan oglu’s future fate.
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Ismailov Ingilab Ismail oglu 

Ismailov Ingilab Ismail oglu was born on July 10, 1964, in Shamkir
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gylynjbayli
of Shamkir district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Shamkir district. He was a
serviceman. On the 26th of January, 1994 Ismailov Ingilab Ismail oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 26th of January, 1994 Ismailov Ingilab Ismail oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadli of Fuzuli district. 

There is no information about Ismailov Ingilab Ismail oglu’s future fate.

Ismailov Ilgar Mammadagha oglu

Ismailov Ilgar Mammadagha oglu was born on December 18, 1962,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 2nd of April, 1993 Ismailov Ilgar Mammadagha oglu became
a missing person in the area of Kalbajar district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ismailov Ilgar Mammadagha oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Nadirkhanly of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Ilgar Mammadagha oglu’s future fate.

Ismailov Ismail Barat oglu

Ismailov Ismail Barat oglu was born on August 5, 1968, in Zangilan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yukhary
Yemazli of Zangilan district, before the military service. He was an
employee of Zangilan district’s Police Department of the Ministry of
Internal Affairs in the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman.
On the 25th of October, 1993 Ismailov Ismail Barat oglu became a missing
person in the area of Jabrail district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 25th of October, 1993 Ismailov Ismail Barat oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Darzili of Jabrail district. 

There is no information about Ismailov Ismail Barat oglu’s future fate.
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Ismailov Kamil Pasha oglu 

Ismailov Kamil Pasha oglu was born on January 1, 1970, in Aghdam
district Azerbaijan Republic. He lived in the village of Chullu of Agh
dam district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a servi 
ceman. On the 1st of February, 1994 Ismailov Kamil Pasha oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of February, 1994 Ismailov Kamil Pasha oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Novruzlu of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Kamil Pasha oglu’s future fate.

Ismailov Kazym Murad oglu

Ismailov Kazym Murad oglu was born on September 3, 1967, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Okhud
of Sheki district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 16th of
June, 1992 Ismailov Kazym Murad oglu became a missing person in the
area of Aghdam district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of June, 1992 Ismailov Kazym Murad oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Kazym Murad oglu’s future fate.

Ismailov Ismail Bahman oglu

Ismailov Ismail Bahman oglu was born on August 1, 1955, in Terter
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Khankandi, be
fore his missing. He joined Khojaly selfdefence group, as a volunteer.
He was a serviceman. On the 26th of February, 1992 Ismailov Ismail
Bahman oglu became a missing person, during the attack on Khojaly
by Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Ismailov Ismail Bahman oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Ismail Bahman oglu’s future fate.
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Ismailov Gafgaz Mikail oglu

Ismailov Gafgaz Mikail oglu was born on October 8, 1973, in Goy
chai district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Goychai
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Goychai district. He was a serviceman.
On the 14th of February, 1993 Ismailov Gafgaz Mikail oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1993 Ismailov Gafgaz Mikail oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Gafgaz Mikail oglu’s future fate.

Ismailov Gadir Emin oglu 

Ismailov Gadir Emin oglu was born on June 28, 1969, in Goychai
district of Azerbaijan Republic. He lived in Sabunchu district of the
city of Baku, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Sabunchu district. He was a
servi ceman. On the 12th of February, 1994 Ismailov Gadir Emin oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1994 Ismailov Gadir Emin oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Gadir Emin oglu’s future fate. 

Ismailov Ganboy Budag oglu

Ismailov Ganboy Budag oglu was born on June 1, 1935, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kilsali of
Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 11th of
March, 1993 Ismailov Ganboy Budag oglu became a missing person,
during the attacks on Kalbajar district by Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of March, 1993 Ismailov Ganboy
Budag oglu remained in the area of the village of Kilsali, where he

lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the attacks on Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Ismailov Ganboy Budag oglu’s future fate.
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Ismailov Mahir Shahabbas oglu

Ismailov Mahir Shahabbas oglu was born on February 9, 1974, in
Zardab district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Alyjanly of Zardab district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Zardab district.
He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Ismailov Mahir Shah 
abbas oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the mili tary operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Mahir Shahabbas oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Shelli of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Mahir Shahabbas oglu’s future fate.

Ismailov Mail Kazym oglu

Ismailov Mail Kazym oglu was born on June 1, 1934, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam
district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of July, 1993
Ismailov Mail Kazym oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the occupation of Aghdam district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Mail Kazym

oglu became a missing person under unknown circumstances in the center of Aghdam
district and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupa
tion of Aghdam district by Armenian armed formations.

There is no information about Ismailov Mail Kazym oglu’s future fate.

Ismailov Loghman Akif oglu

Ismailov Loghman Akif oglu was born on February 16, 1973, in
Salyan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Khur
shud of Salyan district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Salyan district. He was
a serviceman. On the 28th of January, 1994 Ismailov Loghman Akif
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 28th of January, 1994 Ismailov Loghman Akif oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Levonarkh (current Goyarkh) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Loghman Akif oglu’s future fate.
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Ismailov Mahammad Safar oglu

Ismailov Mahammad Safar oglu was born on February 7, 1969, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghjabadi
district, before the military service. He was an employee of Aghjabadi
district’s Police Department of the Ministry of Internal Affairs in the Re
public of Azerbaijan. He was a serviceman. On the 15th of December, 1991
Ismailov Mahammad Safar oglu became a missing person in the area of
Asgaran district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of December, 1991 Ismailov Mahammad Safar oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Jamilli of Asgaran district. 

There is no information about Ismailov Mahammad Safar oglu’s future fate.

Ismailov Mahabbat Imamverdi oglu

Ismailov Mahabbat Imamverdi oglu was born on April 1, 1966, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Garamanly of Neftchala district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Neftchala district. He was a serviceman. On the 28th of July, 1992 Ismailov
Mahabbat Imamverdi oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 28th of July, 1992 Ismailov Mahabbat Imamverdi oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Mahabbat Imamverdi oglu’s future fate.

Ismailov Mohlat Bahman oglu

Ismailov Mohlat Bahman oglu was born on April 30, 1968, in
Zangilan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Gilatagh of Zangilan district, before the military service. He was an
employee of Zangilan district’s Police Department of the Ministry of
Internal Affairs in the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman.
On the 25th of October, 1993 Ismailov Mohlat Bahman oglu became a
missing person in the area of Jabrail district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of October, 1993 Ismailov Mohlat Bahman oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Darzili of Jabrail district. 

There is no information about Ismailov Mohlat Bahman oglu’s future fate.
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Ismailov Mubariz Mail oglu

Ismailov Mubariz Mail oglu was born on June 22, 1961, in Aghdam
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Aghdam
district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of July, 1993
Ismailov Mubariz Mail oglu became a missing person, during the oc
cupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Mubariz Mail
oglu became a missing person under unknown circumstances in the

center of Aghdam district and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of the district by Armenian armed formations.

There is no information about Ismailov Mubariz Mail oglu’s future fate.

Ismailov Mugbil Janbala oglu

Ismailov Mugbil Janbala oglu was born on June 25, 1974, in
Shamakhy district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garavelli of Shamakhy district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Shamakhy
district. He was a serviceman. On the 10th of October, 1992 Ismailov
Mugbil Janbala oglu became a missing person in the area of Gubadly
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of October, 1992 Ismailov Mugbil Janbala oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Gyzarty, in the area of
Gubadly district. 

There is no information about Ismailov Mugbil Janbala oglu’s future fate.

Ismailov Mubariz Ismail oglu

Ismailov Mubariz Ismail oglu was born on October 16, 1958, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Katal
parag of Barda district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Barda district. He was
a serviceman. On the 31st of October, 1992 Ismailov Mubariz Ismail
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 31st of October, 1992 Ismailov Mubariz Ismail oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Vangli of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Mubariz Ismail oglu’s future fate.
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Ismailov Mushfig Papir oglu 

Ismailov Mushfig Papir oglu was born on December 19, 1974, in
Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in Gyzylhajily set
tlement of Goranboy district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Goranboy
district. He was a serviceman. On the 1st of February, 1994 Ismailov
Mushfig Papir oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of February, 1994 Ismailov Mushfig Papir oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Novruzlu of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Mushfig Papir oglu’s future fate.

Ismailov Mushfig Ikram oglu

Ismailov Mushfig Ikram oglu was born on November 5, 1973, in
Kurdamir district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Jayli of Kurdamir district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kurdamir dist 
rict. He was a serviceman. On the 4th of September, 1992 Ismailov
Mushfig Ikram oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of September, 1992 Ismailov Mushfig Ikram oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Mushfig Ikram oglu’s future fate.

Ismailov Mushtaba Aghabala oglu

Ismailov Mushtaba Aghabala oglu was born on February 22, 1971,
in Goychai district Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Alpout of Goychai district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Goychai district.
He was a serviceman. On the 19th of February, 1993 Ismailov Mushtaba
Aghabala oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 19th of February, 1993 Ismailov Mushtaba Aghabala oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Zardakhach of Aghdere
district. 

There is no information about Ismailov Mushtaba Aghabala oglu’s future fate.
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Ismailov Nasib Samad oglu

Ismailov Nasib Samad oglu was born on August 11, 1962, in the village
of Gachaghan of Marneuli (Borchaly) district in the Republic of Georgia.
He lived in Nizami district of the city of Ganja in Azerbaijan Republic, be
fore the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Nizami district. He was a servi ceman. On the 20th of April,
1994 Ismailov Nasib Samad oglu became a missing person in the area of
Aghdam district, during the military ope rations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them sepa rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 20th of April, 1994 Ismailov Nasib Samad oglu was taken prisoner
by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the area of the village of Ilkhychylar of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Nasib Samad oglu’s future fate.

Ismailov Niazi Shirin oglu

Ismailov Niazi Shirin oglu was born on September 11, 1952, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Agh
dam district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of July,
1993 Ismailov Niazi Shirin oglu became a missing person, during the
occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Niazi
Shirin oglu remained in the area, where he lived, so became a mis 

sing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Arme 
nian terrorist groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed
formations.

There is no information about Ismailov Niazi Shirin oglu’s future fate.

Ismailov Nabi Ojagverdi oglu 

Ismailov Nabi Ojagverdi oglu was born in 1906, in Kalbajar district
of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mozgarachanly of
Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 3rd of
April, 1993 Ismailov Nabi Ojagverdi oglu became a missing person,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that en
roached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of April, 1993 Ismailov Nabi

Ojagverdi oglu became a missing person under unknown circumstances in the area of the
village of Gylynjly and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Nabi Ojagverdi oglu’s future fate.
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Ismailov Nurali Mahar oglu

Ismailov Nurali Mahar oglu was born on February 10, 1974, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk
Dahna of Sheki district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Sheki district. He was a
serviceman. On the 10thof February, 1993 Ismailov Nurali Mahar oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1993 Ismailov Nurali Mahar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Nurali Mahar oglu’s future fate.

Ismailov Nuraddin Salman oglu

Ismailov Nuraddin Salman oglu was born on December 7, 1938, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Agh
dam district, before his missing. He was a civilian. On the 24th of July,
1993 Ismailov Nuraddin Salman oglu became a missing person, during
the occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 24th of July, 1993 Ismailov Nuraddin
Salman oglu remained in the area, where he lived, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Nuraddin Salman oglu’s future fate.

Ismailov Ramazan Mahammad oglu

Ismailov Ramazan Mahammad oglu was born on June 1, 1961, in
Jabrail district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Shahvelli of Jabrail district, before his missing. He was a civilian. On
the 9th of September, 1993 Ismailov Ramazan Mahammad oglu became
a missing person, during the occupation of Jabrail district by Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces, that enroached on the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 9th of September, 1993 Ismailov Ramazan

Mahammad oglu remained in the area of the village of Shahvelli, where he lived, so became
a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Jabrail district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Ramazan Mahammad oglu’s future fate.
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Ismailov Rashid Ismail oglu

Ismailov Rashid Ismail oglu was born on June 24, 1968, in Kalinino
district of the Republic of Armenia. He based in Nizami district of the
city of Baku in Azerbaijan Republic, after deportation from the native
lands by Armenian nationalists. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On the
29th of March, 1993 Ismailov Rashid Ismail oglu became a missing per
son in the area of Kalbajar district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of March, 1993 Ismailov Rashid Ismail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Rashid Ismail oglu’s future fate.

Ismailov Rustam Soltan oglu

Ismailov Rustam Soltan oglu was born on April 20, 1963, in Sheki
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the
21st of October, 1992 Ismailov Rustam Soltan oglu became a missing
person in the area of Lachin district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 21st of October, 1992 Ismailov Rustam Soltan oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Finga of Lachin district. 

There is no information about Ismailov Rustam Soltan oglu’s future fate.

Ismailov Ramzi Mohubbat oglu 

Ismailov Ramzi Mohubbat oglu was born on August 25, 1973, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Sabirabad district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Sabirabad district. He was a
serviceman. On the 9th of January, 1994 Ismailov Ramzi Mohubbat oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 9th of January, 1994 Ismailov Ramzi Mohubbat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armeni 
an armed formations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district.

There is no information about Ismailov Ramzi Mohubbat oglu’s future fate.
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Ismailov Sahib Nadir oglu

Ismailov Sahib Nadir oglu was born on November 16, 1975, in
Sheki district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Kungut of Sheki district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sheki
district. He was a serviceman. On the 9th of May, 1994 Ismailov Sahib
Nadir oglu became a missing person in the area of Terter district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of May, 1994 Ismailov Sahib Nadir oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Arme 
nian armed formations in the area named 3rd  Sovkhoz of Terter district. 

There is no information about Ismailov Sahib Nadir oglu’s future fate.

Ismailov Sahib Aliheydar oglu

Ismailov Sahib Aliheydar oglu was born on November 8, 1973, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Bala Gusar of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 2nd of April, 1993 Ismailov Sahib
Aliheydar oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ismailov Sahib Aliheydar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Gamyshly of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Sahib Aliheydar oglu’s future fate.

Ismailov Sanhan Kalbey oglu

Ismailov Sanhan Kalbey oglu was born on November 21, 1971, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Chapli of Kalbajar district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Kalbajar district.
He was a serviceman. On the 27th of March, 1993 Ismailov Sanhan
Kalbey oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 27th of March, 1993 Ismailov Sanhan Kalbey

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the area of the village of
Aghdaban of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Sanhan Kalbey oglu’s future fate.
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Ismailov Siavush Eldar oglu

Ismailov Siavush Eldar oglu was born on November 1, 1967, in the
village of Bala Mazra of Vardenis (Basarkechar) district in the Republic
of Armenia. He based in the village of Shahverdili of Imishli district in
Azerbaijan Republic, after deportation from the native lands by Armenian
nationalists. He was conscripted into the army by the Military Commis
sariat of Imishli district. He was a serviceman. On the 26th of January,
1994 Ismailov Siavush Eldar oglu became a missing person in the area of
Fuzuli district, during the military operations of the struggle for the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26thh of January, 1994 Ismailov Siavush

Eldar oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the village of
Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Ismailov Siavush Eldar oglu’s future fate.

Ismailov Shakir Firudin oglu

Ismailov Shakir Firudin oglu was born on March 24, 1963, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On the
11th of May, 1992 Ismailov Shakir Firudin oglu became a missing per
son in the area of Aghdere district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of May, 1992 Ismailov Shakir Firudin oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military
operations against Armenian armed formations in the area of the village of Margushevan
(current Shikharkh) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Shakir Firudin oglu’s future fate.

Ismailov Sardar Jafar oglu

Ismailov Sardar Jafar oglu was born on August 27, 1971, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of As
tanly of Neftchala district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Neftchala
district. He was a serviceman. On the 25th of October, 1992 Ismailov
Sardar Jafar oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of October, 1992 Ismailov Sardar Jafar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Sardar Jafar oglu’s future fate.
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Ismailov Shukur Sanham oglu

Ismailov Shukur Sanham oglu was born on September 17, 1977, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garmatuk of Lankaran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran district.
He was a serviceman. On the 25th of July, 1997 Ismailov Shukur Sanham
oglu became a missing person in the area of Autonomous Republic of
Nakhchivan, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 25th of July, 1997 Ismailov Shukur Sanham oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations to prevent attacks on Au
tonomous Republic of Nakhchivan by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Shukur Sanham oglu’s future fate.

Ismailov Shamsaddin Yusif oglu
Ismailov Shamsaddin Yusif oglu was born on September 28, 1964,

in the village of Masis of Ararat (Vedi) district in the Republic of Ar
menia. He based in the city of Mingachevir of Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Min
gachevir. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Ismailov
Shamsaddin Yusif oglu became a missing person in the area of Khoja
vand district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Ismailov Shamsaddin Yusif oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the
village of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Ismailov Shamsaddin Yusif oglu’s future fate.

Ismailov Tahir Isa oglu

Ismailov Tahir Isa oglu was born on January 19, 1965, in Gafan
district of the Republic of Armenia. He based in Khirdalan settlement
(current city) of Absheron district in Azerbaijan Republic, after depor
tation from the native lands by Armenian nationalists. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Absheron
district. He was a serviceman. On the 30th of October, 1992 Ismailov
Tahir Isa oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the mili tary operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 30th of October, 1992 Ismailov Tahir Isa oglu became a missing person under
unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed forma
tions in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Ismailov Tahir Isa oglu’s future fate.
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Ismailov Telman Zeinalabdin oglu 

Ismailov Telman Zeinalabdin oglu was born on October 15, 1975,
in the city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in the area of 7th

Sovkhoz in Khanlar (current Goygol) district, before the military ser 
vice. He was conscripted into the army by the Military Commissariat
of Goygol district. He was a serviceman. On the 14th of February, 1994
Ismailov Telman Zeinalabdin oglu became a missing person in the area
of Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of February, 1994 Ismailov Telman Zeinalabdin oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Ismailov Telman Zeinalabdin oglu’s future fate. 

Ismailov Vagif Eldar oglu

Ismailov Vagif Eldar oglu was born on September 1, 1964, in
Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Aghdam district, before his missing. He was a civilian. On the 23rd of
July, 1993 Ismailov Vagif Eldar oglu became a missing person, during
the occupation of Aghdam district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Vagif
Eldar oglu remained in the area, where he lived, so became a missing

person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of Aghdam district by Armenian armed forma
tions. 

There is no information about Ismailov Vagif Eldar oglu’s future fate.

Ismailov Tahir Kamil oglu

Ismailov Tahir Kamil oglu was born on August 14, 1971, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garghabazar
of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a
serviceman. On the 23rd of July, 1993 Ismailov Tahir Kamil oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
r ative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 23rd of July, 1993 Ismailov Tahir Kamil oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Khalafsha of Fuzuli district. 

There is no information about Ismailov Tahir Kamil oglu’s future fate.
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Ismailov Vasif Suleyman oglu

Ismailov Vasif Suleyman oglu was born on August 12, 1974, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Tukla
of Masally district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 9th of February, 1993 Ismailov Vasif Suleyman oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of February, 1993 Ismailov Vasif Suleyman oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Vasif Suleyman oglu’s future fate.

Ismailov Vasif Mazahir oglu

Ismailov Vasif Mazahir oglu was born on October 6, 1971, in the
city of Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the
9th of February, 1993 Ismailov Vasif Mazahir oglu became a missing
person in the area of Aghdere district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of February, 1993 Ismailov Vasif

Mazahir oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Mehmana of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Vasif Mazahir oglu’s future fate.

Ismailov Vidadi Latif oglu 

Ismailov Vidadi Latif oglu was born on March 9, 1966, in the city
of Khankandi of Azerbaijan Republic. He lived in Khankandi, before
his missing. He was an employee of the Ministry of Internal Affairs of
the Republic of Azerbaijan. He was a serviceman. On the 26th of Feb
ruary, 1992 Ismailov Vidadi Latif oglu became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Ismailov Vidadi Latif oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly geno
cide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailov Vidadi Latif oglu’s future fate.
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Ismailova Aina Alish gizi

Ismailova Aina Alish gizi was born on June 1, 1900, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Istibulag of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Ismailova Aina Alish gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ismailova Aina Alish
gizi remained in the area of the village of Istibulag, where she lived,

so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Ar
menian armed formations. 

There is no information about Ismailova Aina Alish gizi’s future fate.

Ismailova Firangiz Nurmammad gizi

Ismailova Firangiz Nurmammad gizi was born on June 1, 1906, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. She lived in the center of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 1st  of
April, 1993 Ismailova Firangiz Nurmammad gizi became a missing
person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of April, 1993 Ismailova Firangiz Nur

mammad gizi remained in the area of the village of Zar, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups,
during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Ismailova Firangiz Nurmammad gizi’s future fate.

Ismailov Vugar Hasan oglu

Ismailov Vugar Hasan oglu was born on August 7, 1974, in Zagatala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yengiyan of
Zagatala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Zagatala district. He was a
serviceman. On the 16th of February, 1993 Ismailov Vugar Hasan oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 16th of February, 1993 Ismailov Vugar Hasan oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Drombon (current Heyvaly) of Aghdere district. 

There is no information about Ismailov Vugar Hasan oglu’s future fate.

No
photo

No
photo
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Ismailova Hurzat Mahammadali gizi

Ismailova Hurzat Mahammadali gizi was born in 1924, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Sardarli of
Fuzuli district, before her missing. She was a civilian. On the 23rd of
August, 1993 Ismailova Hurzat Mahammadali gizi became a missing
person, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of August, 1993 Ismailova Hurzat
Mahammadali gizi remained in the area of the village of Sardarli,

where she lived, so became a missing person under unknown circumstances and was al
legedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district
by Armenian armed formations.

There is no information about Ismailova Hurzat Mahammadali gizi’s future fate.

Ismailova Firangiz Shukur gizi

Ismailova Firangiz Shukur gizi was born on June 1, 1933, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. She lived in Horadiz settlement (cur
rent city) of Fuzuli district, before her missing. She was a civilian. On
the 23rd of October, 1993 Ismailova Firangiz Shukur gizi became a missing
person, during the occupation of Fuzuli district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of October, 1993 Ismailova Firangiz
Shukur gizi remained in the area of Horadiz settlement, where she

lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Fuzuli district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Ismailova Firangiz Shukur gizi’s future fate.

Ismailova Peri Ismail gizi

Ismailova Peri Ismail gizi was born on June 1, 1931, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Lev of
Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 2nd of
April, 1993 Ismailova Peri Ismail gizi became a missing person, during
the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached
on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Ismailova Peri Ismail
gizi remained in the area of the village of Lev, where she lived, so be

came a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by
Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian armed
formations. 

There is no information about Ismailova Peri Ismail gizi’s future fate.

No
photo

No
photo



613

Israfilov Elshad Mehrali oglu

Israfilov Elshad Mehrali oglu was born on August 15, 1974, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mirzagyshlag
of Guba district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Guba district. He was a servi 
ceman. On the 12th of October, 1993 Israfilov Elshad Mehrali oglu be
came a missing person in the area of Fuzuli district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of October, 1993 Israfilov Elshad Mehrali oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Horadiz settlement (current city) of Fuzuli district. 

There is no information about Israfilov Elshad Mehrali oglu’s future fate.

Israfilov Fakhraddin Sirajaddin oglu

Israfilov Fakhraddin Sirajaddin oglu was born on September 22,
1970, in Gabala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village
of Dashlyja of Gabala district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Gabala district.
He was a serviceman. On the 20th of July, 1993 Israfilov Fakhraddin
Sirajaddin oglu became a missing person in the area of Fuzuli district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 20th of July, 1993 Israfilov Fakhraddin Sirajaddin oglu re
mained on the battlefield, so became a missing person under unknown circumstances and
was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Khalafsha of Fuzuli district.

There is no information about Israfilov Fakhraddin Sirajaddin oglu’s future fate.

Israfilli Hasan Huseyn oglu

Israfilli Hasan Huseyn oglu was born on March 5, 1958, in the city
of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Kapaz district of Ganja,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Kapaz district. He was a serviceman. On the
18th of June, 1992 Israfilli Hasan Huseyn oglu became a missing person
in the area of Aghdam district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 18th of June, 1992 Israfilli Hasan Huseyn oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area of Aghdam district. 

There is no information about Israfilli Hasan Huseyn oglu’s future fate.
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Israfilov Nijat Rajbar oglu

Israfilov Nijat Rajbar oglu was born on March 15, 1971, in Gobustan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sundu of
Gobustan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gobustan district. He was a
serviceman. On the 5th of December, 1993 Israfilov Nijat Rajbar oglu
became a missing person in the area of Aghdere district, during the
mili tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of December, 1993 Israfilov Nijat Rajbar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Israfilov Nijat Rajbar oglu’s future fate.

Israfilov Mais Mikail oglu

Israfilov Mais Mikail oglu was born on March 28, 1967, in Oghuz
district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gumlag of
Oghuz district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Oghuz district. He was a servi 
ceman. On the 2nd of October, 1992 Israfilov Mais Mikail oglu became
a missing person in the area of Khojavand district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of October, 1992 Israfilov Mais Mikail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Kuropatkino of Khojavand district. 

There is no information about Israfilov Mais Mikail oglu’s future fate.

Israfilov Shikhali Sahat oglu

Israfilov Shikhali Sahat oglu was born on March 16, 1973, in Oghuz
district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gumlag of
Oghuz district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Oghuz district. He was a servi 
ceman. On the 12th of April, 1994 Israfilov Shikhali Sahat oglu became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of April, 1994 Israfilov Shikhali Sahat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Yusifjanly of Aghdam district. 

There is no information about Israfilov Shikhali Sahat oglu’s future fate.
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Kamalov Bahadur Mahammad oglu

Kamalov Bahadur Mahammad oglu was born on January 19, 1937,
in Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Zar of Kalbajar district, before the military service. He was a civilian. On the
5th of April, 1993 Kamalov Bahadur Mahammad oglu became a missing
person, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces, that
enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of April, 1993 Kamalov Bahadur Ma
hammad oglu became a missing person under unknown circumstances

in the area of Murovdagh of Kalbajar district and was allegedly taken hostage by Armenian
terrorist groups, during the occupation of the district by Armenian armed formations. 

There is no information about Kamalov Bahadur Mahammad oglu’s future fate.

Kamalov Habil Kamal oglu

Kamalov Habil Kamal oglu was born on May 10, 1974, in Kalbajar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Kalbajar district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Kalbajar district. He was a serviceman. On
the 3rd of January, 1994 Kamalov Habil Kamal oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military ope rations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 3rd of January, 1994 Kamalov Habil Kamal oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district.

There is no information about Kamalov Habil Kamal oglu’s future fate. 

Izmailov Ikhtiyar Mahammad oglu

Izmailov Ikhtiyar Mahammad oglu was born on December 22, 1964,
in Aghdam district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Aghdam district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Aghdam district. He was a
serviceman. On the 17th of September, 1993 Izmailov Ikhtiyar Maham
mad oglu became a missing person in the area of Aghdam district, du 
ring the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of September, 1993 Izmailov Ikhtiyar Mahammad oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Chamanli of Aghdam district. 

There is no information about Izmailov Ikhtiyar Mahammad oglu’s future fate.



616

Kanadchikov Dmitri Vladimirovich

Kanadchikov Dmitri Vladimirovich was born on August 15, 1973,
in the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Sabail district
of Baku, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Sabail district. He was a serviceman.
On the 16th of June, 1993 Kanadchikov Dmitri Vladimirovich became
a missing person in the area of Aghdam district, during the military
ope rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 16th of June, 1993 Kanadchikov Dmitri Vladimirovich became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Galaychylar of Aghdam district.

There is no information about Kanadchikov Dmitri Vladimirovich’s future fate.

Kamandarov Movsum Gasym oglu

Kamandarov Movsum Gasym oglu was born on September 20,
1953, in Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in the vil
lage of Shadyly of Goranboy district, before the military service. He
was an employee of Police Department of Goranboy district of the
Ministry of Internal Affairs in the Republic of Azerbaijan. He was a
serviceman. On the 14th of September, 1991 Kamandarov Movsum
Gasym oglu became a missing person in the area of Goranboy district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 14th  of September, 1991 Kamandarov Movsum Gasym oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the village of Buzlug of Goranboy district. 

There is no information about Kamandarov Movsum Gasym oglu’s future fate.

Kandagarov Arif Balahmad oglu 

Kandagarov Arif Balahmad oglu was born on May 23, 1966, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 28th of December, 1993 Kandagarov Arif
Balahmad oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of December, 1993 Kandagarov Arif Balahmad oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Papravand of Aghdam
district. 

There is no information about Kandagarov Arif Balahmad oglu’s future fate.
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Kazymov Asif Kazym oglu

Kazymov Asif Kazym oglu was born on January 1, 1968, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly district,
before his missing. He joined Khojaly selfdefence group, as a volunteer.
He was a serviceman. On the 26th of February, 1992 Kazymov Asif
Kazym oglu became a missing person, during the attack on Khojaly
by Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 26th of February, 1992 Kazymov Asif Kazym oglu was taken prisoner by
Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly genocide tragedy against
the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Kazymov Asif Kazym oglu’s future fate.

Kazymov Azer Nuraddin oglu 

Kazymov Azer Nuraddin oglu was born on April 11, 1970, in Tovuz
district of Azerbaijan Republic. He lived in Govlar settlement of Tovuz
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Tovuz district. He was a serviceman.
On the 26th of April, 1994, Kazymov Azer Nuraddin oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Kazymov Azer Nuraddin oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysally of Fuzuli
district. 

There is no information about Kazymov Azer Nuraddin oglu’s future fate.

Kazymov Asif Fatish oglu
Kazymov Asif Fatish oglu was born on September 17, 1975, in the

city of Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the
15th of February, 1994 Kazymov Asif Fatish oglu became a missing
person in the area of Kalbajar district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of February, 1994 Kazymov Asif
Fatish oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a

missing person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Kazymov Asif Fatish oglu’s future fate.



618

Kazymov (Alasgarov) Alasgar Alasgar oglu 

Kazymov Alasgar Alasgar oglu was born on June 1, 1918, in Kalba
jar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bashlybel
of Kalbajar district, before his missing. He was a civilian. On the 2nd

of April, 1993 Kazymov Alasgar Alasgar oglu became a missing per
son, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Kazymov Alasgar Alasgar
oglu remained in the area of the village of Bashlybel, where he lived, so

became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage
by Armenian terrorist groups, during the occupation of Kalbajar district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Kazymov Alasgar Alasgar oglu’s future fate.

Kazymov Jeyhun Gulu oglu 

Kazymov Jeyhun Gulu oglu was born on February 27, 1964, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk
Goyushlu of Barda district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Barda district.
He was a serviceman. On the 8th of May, 1992 Kazymov Jeyhun Gulu
oglu became a missing person in the area of Shusha district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of May, 1992 Kazymov Jeyhun Gulu oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the city of Shusha. 

There is no information about Kazymov Jeyhun Gulu oglu’s future fate.

Kazymov Alovsat Yagub oglu

Kazymov Alovsat Yagub oglu was born on September 18, 1974, in
Goranboy district of Azerbaijan Republic. He lived in the the village
of Yaharchi Gazakhlar of Goranboy district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Goranboy district. He was a serviceman. On the 11th of April, 1994
Kazymov Alovsat Yagub oglu became a missing person in the area of
Terter district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 11th of April, 1994 Kazymov Alovsat Yagub oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Talysh of Terter district. 

There is no information about Kazymov Alovsat Yagub oglu’s future fate. 

No
photo
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Kazymov Isfandiar Zakir oglu

Kazymov Isfandiar Zakir oglu was born on January 1, 1971, in the
village of Tepekand of Amasia district in the Republic of Armenia. He
based in Yasamal district of the city of Baku in Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Yasamal
district. He was a serviceman. On the 29th of January, 1994 Kazymov
Isfandiar Zakir oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 29th of January, 1994 Kazymov Isfandiar

Zakir oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the direction of the
peak of Globus, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Kazymov Isfandiar Zakir oglu’s future fate.

Kazymov Kazym Akbar oglu

Kazymov Kazym Akbar oglu was born on August 31, 1961, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mag
sudlu of Aghdam district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdam
district. He was a serviceman. On the 12th of April, 1994 Kazymov
Kazym Akbar oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of April, 1994 Kazymov Kazym Akbar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Yusifjanly of Aghdam district.

There is no information about Kazymov Kazym Akbar oglu’s future fate.

Kazymov Famil Jasail oglu

Kazymov Famil Jasail oglu was born on November 18, 1975, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Zovla of Lankaran district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Lankaran
district. He was a serviceman. On the 25th of April, 1994 Kazymov
Famil Jasail oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of April, 1994 Kazymov Famil Jasail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Kazymov Famil Jasail oglu’s future fate.
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Kazymov Ogtay Chingiz oglu

Kazymov Ogtay Chingiz oglu was born on October 11, 1958, in the
city of Ganja of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Ganja, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 15th of February, 1994 Kazymov Ogtay Chingiz oglu became a
missing person in the area of Kalbajar district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of February, 1994 Kazymov Ogtay Chingiz oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Yanshag of Kalbajar district. 

There is no information about Kazymov Ogtay Chingiz oglu’s future fate.

Kazymov Nasimi Kazym oglu

Kazymov Nasimi Kazym oglu was born on July 15, 1968, in Kho
javand district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garadaghly of Khojavand district, before the military service. He
joined the selfdefence group, as a volunteer. He was a serviceman. On
the 17th of February, 1992 Kazymov Nasimi Kazym oglu became a
missing person in the area of Khojavand district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Kazymov Nasimi Kazym oglu re
mained on the battlefield, being wounded, and was taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the area of
the village of Garadaghly of Khojavand district. 

There is no information about Kazymov Nasimi Kazym oglu’s future fate.

Kazymov Ramil Jasail oglu 

Kazymov Ramil Jasail oglu was born on September 12, 1974, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Zovla of Lankaran district, before the military service. He was an em
ployee of Military Police Board of the Ministry of Defence of Azer
baijan Republic. He was a serviceman. On the 9th of May, 1994
Kazymov Ramil Jasail oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 9th of May, 1994 Kazymov Ramil Jasail oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Gyrmyzykand of Aghdere district. 

There is no information about Kazymov Ramil Jasail oglu’s future fate.
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Kazymov Shahmar Garaja oglu

Kazymov Shahmar Garaja oglu was born on October 12, 1966, in
Imishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Telishli
of Imishli district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Imishli district. He was a
serviceman. On the 4th of January, 1994 Kazymov Shahmar Garaja
oglu became a missing person in the area of Khojavand district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Kazymov Shahmar

Garaja oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military
operations against Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in
the area of the village of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Kazymov Shahmar Garaja oglu’s future fate.

Kazymov Telman Mirzajan oglu

Kazymov Telman Mirzajan oglu was born on October 20, 1969, in
Lerik district of Azerbaijan Republic. He lived in Garadagh district of
the city of Baku, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Garadagh district. He was a
serviceman. On the 14th of January, 1993 Kazymov Telman Mirzajan
oglu became a missing person in the area of Gubadly district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of January, 1993 Kazymov Telman Mirzajan oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Gyzarty, in the area
of Gubadly district. 

There is no information about Kazymov Telman Mirzajan oglu’s future fate.

Kazymov Rovshan Aghamir oglu

Kazymov Rovshan Aghamir oglu was born on November 18, 1974,
in Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Osakuja of Lankaran district, before the military service. He was an
employee of Military Police Board of the Ministry of Defence of Azer
baijan Republic. He was a serviceman. On the 25th of January, 1994
Kazymov Rovshan Aghamir oglu became a missing person in the area
of Aghdere district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 25th of January, 1994 Kazymov Rovshan Aghamir oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Kazymov Rovshan Aghamir oglu’s future fate.
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Kazymov Vidadi Telman oglu

Kazymov Vidadi Telman oglu was born on June 22, 1971, in Barda
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Barda district,
before the military service. He was conscripted into the army by the Mili 
tary Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On the 21st of
September, 1992 Kazymov Vidadi Telman oglu became a missing person
in the area of Lachin district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 21st of September, 1992 Kazymov Vidadi Telman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Armen
ian armed formations in the direction of the upland of Sarybaba, in the area of Lachin district. 

There is no information about Kazymov Vidadi Telman oglu’s future fate.

Kazymov Vagif Farmail oglu

Kazymov Vagif Farmail oglu was born on September 26, 1973, in
Tovuz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Yoghunbulag of Tovuz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Tovuz
district. He was a serviceman. On the 21st of June, 1993 Kazymov Vagif
Farmail oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 21st of June, 1993 Kazymov Vagif Farmail oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Boyahmadli of Aghdam district. 

There is no information about Kazymov Vagif Farmail oglu’s future fate.

Kazymova Gulum Karam gizi

Kazymova Gulum Karam gizi was born on June 1, 1950, in Gubadly
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Chaitumas
of Gubadly district, before her missing. She was a civilian. On the 30th

of August, 1993 Kazymova Gulum Karam gizi became a missing per
son, during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbai
jan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Kazymova Gulum

Karam gizi remained in the village of Chaitumas, where she lived, so became a missing
person under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian ter
rorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Kazymova Gulum Karam gizi’s future fate.
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Kazymova Sona Ali gizi

Kazymova Sona Ali gizi was born in 1898, in Gubadly district of
Azerbaijan Republic. She lived in the village of Khanlyg of Gubadly
district, before her missing. She was a civilian. On the 30th of August,
1993 Kazymova Sona Ali gizi became a missing person, during the oc
cupation of Gubadly district by Armenian Armed Forces and suppor 
ting them separative illegitimate joint armed forces, that enroached on
the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Kazymova Sona

Ali gizi remained in the village of Khanlyg, where she lived, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist
groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian armed formations. 

There is no information about Kazymova Sona Ali gizi’s future fate.

Kalbaliev Asif Mirzabay oglu

Kalbaliev Asif Mirzabay oglu was born on March 14, 1973, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the the village
of Sayad of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 28th of January, 1994 Kalbaliev
Asif Mirzabay oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of January, 1994 Kalbaliev Asif Mirzabay oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Garagashly of Aghdam district. 

There is no information about Kalbaliev Asif Mirzabay oglu’s future fate.

Kazymova (Mehdieva) Naiba Alzaman gizi

Kazymova Naiba Alzaman gizi was born on June 1, 1966, in Barda
district of Azerbaijan Republic. She lived in the village of Bashlybel
of Kalbajar district, before her missing. She was a civilian. On the 1st

of April, 1993 Kazymova Naiba Alzaman gizi became a missing per
son, during the occupation of Kalbajar district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st t of April, 1993 Kazymova Naiba Alza

man gizi became a missing person under unknown circumstances in the area of the village
of Nadirkhanly and was allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the
occupation of Kalbajar district by Armenian armed formations. 

There is no information about Kazymova Naiba Alzaman gizi’s future fate.
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Kalbaliev Hatam Azizulla oglu 

Kalbaliev Hatam Azizulla oglu was born on January 11, 1973, in
Yardymly district Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kor 
yadi of Yardymly district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Yardymly
district. He was a serviceman. On the 1st of February, 1994 Kalbaliev
Hatam Azizulla oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of February, 1994 Kalbaliev Hatam Azizulla oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Novruzlu of Aghdam district. 

There is no information about Kalbaliev Hatam Azizulla oglu’s future fate.

Kalbaliev Mubariz Adygozal oglu

Kalbaliev Mubariz Adygozal oglu was born on November 26, 1967, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the the village of
Alexeyevka of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 1st of February, 1994 Kalbaliev
Mubariz Adygozal oglu became a missing person in the area of Kalba
jar district, during the military operations of the struggle for the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of February, 1994 Kalbaliev Mubariz Adygozal oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Kalbaliev Mubariz Adygozal oglu’s future fate. 

Karimov Bahlul Shahbaba oglu

Karimov Bahlul Shahbaba oglu was born on February 28, 1969, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ahmadoba of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 13th of February, 1994 Karimov
Bahlul Shahbaba oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 13th of February, 1994 Karimov Bahlul Shahbaba oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Karimov Bahlul Shahbaba oglu’s future fate.
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Karimov Jabir Jamil oglu 

Karimov Jabir Jamil oglu was born on March 22, 1975, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Gajar of
Fuzuli district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was a servi 
ceman. On the 2nd of April, 1993 Karimov Jabir Jamil oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Karimov Jabir Jamil oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Gajar of Fuzuli district. 

There is no information about Karimov Jabir Jamil oglu’s future fate.

Karimov Javanshir Nuraddin oglu

Karimov Javanshir Nuraddin oglu was born on March 23, 1975, in
the village of Kalinin of Masis (Zangibasar) district in the Republic of
Armenia. He based in the city of Mingachevir of Azerbaijan Republic,
after deportation from the native lands by Armenian nationalists. He
was conscripted into the army by the Military Commissariat of Min
gachevir. He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Karimov
Javanshir Nuraddin oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 23rd of July, 1993 Karimov Javanshir Nuraddin oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the area of the village of Ahmadavar of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Javanshir Nuraddin oglu’s future fate.

Karimov Bakhtiyar Abubakir oglu

Karimov Bakhtiyar Abubakir oglu was born on August 25, 1966, in
Guba district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Guba
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Guba district. He was a serviceman.
On the 21st of September, 1992 Karimov Bakhtiyar Abubakir oglu be
came a missing person in the area of Lachin district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 21st of September, 1992 Karimov Bakhtiyar Abubakir oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Sarybaba, in the area
of Lachin district. 

There is no information about Karimov Bakhtiyar Abubakir oglu’s future fate.
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Karimov Elkhan Sumbay oglu 

Karimov Elkhan Sumbay oglu was born on August 1, 1960, in Guba
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Garay of
Guba district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Guba district. He was a service
man. On the 26th of January, 1992 Karimov Elkhan Sumbay oglu be
came a missing person in the area of Shusha district, during the military
operations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1992 Karimov Elkhan Sumbay oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Dashalty of Shusha district. 

There is no information about Karimov Elkhan Sumbay oglu’s future fate.

Karimov Elchin Nadir oglu

Karimov Elchin Nadir oglu was born on November 20, 1971, in
Salyan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Garabaghly of Salyan district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Salyan district.
He was a serviceman. On the 10th of February, 1994 Karimov Elchin
Nadir oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 10th of February, 1994 Karimov Elchin
Nadir oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a

missing person under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Elchin Nadir oglu’s future fate.

Karimov Elsevar Gazahmad oglu

Karimov Elsevar Gazahmad oglu was born on June 6, 1970, in
Siazan district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Siazan
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Siazan district. He was a serviceman.
On the 28th of June, 1992 Karimov Elsevar Gazahmad oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 28th of June, 1992 Karimov Elsevar Gazahmad oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Ashaghy Veysalli of
Fuzuli district. 

There is no information about Karimov Elsevar Gazahmad oglu’s future fate.
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Karimov Alamshad Vatan oglu

Karimov Alamshad Vatan oglu was born on June 23, 1971, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Boyuk Bah
manli of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was
a serviceman. On the 17th of June, 1993 Karimov Alamshad Vatan oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of June, 1993 Karimov Alamshad

Vatan oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Govshatly of Fuzuli district. 

There is no information about Karimov Alamshad Vatan oglu’s future fate.

Karimov Firdovsi Azai oglu

Karimov Firdovsi Azai oglu was born on March 16, 1969, in Agh
dam district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Guzanly
of Aghdam district, before the military service. He joined the ranks of
the National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 17th of
February, 1992 Karimov Firdovsi Azai oglu became a missing person
in the area of Khojavand district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 17th of February, 1992 Karimov Firdovsi Azai oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Garadaghly of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Firdovsi Azai oglu’s future fate.

Karimov Etibar İman oglu

Karimov Etibar İman oglu was born on July 31, 1975, in Masally
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Teze Alvady
of Masally district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Masally district. He was a
serviceman. On the 12th of February, 1994 Karimov Etibar İman oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of February, 1994 Karimov Etibar İman oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Etibar İman oglu’s future fate.
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Karimov Khaladdin Telman oglu

Karimov Khaladdin Telman oglu was born on June 1, 1968, in Agh
dash district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Agh
jayazy of Aghdash district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghdash
district. He was a serviceman. On the 27th of October, 1992 Karimov
Khaladdin Telman oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of October, 1992 Karimov Khaladdin Telman oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of the upland of Farrukh, in the area
of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Khaladdin Telman oglu’s future fate.

Karimov Heydar Baybala oglu

Karimov Heydar Baybala oglu was born on October 13, 1973, in the
city of Sumgait of Azerbaijan Republic. He lived in Sumgait, before the
military service. He was conscripted into the army by the Military Com
missariat of Sumgait. He was a serviceman. On the 19th of July, 1992
Karimov Heydar Baybala oglu became a missing person in the area of
Aghdere district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 19th of July, 1992 Karimov Heydar Baybala

oglu became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Aterk (current Hasanriz) of
Aghdere district. 

There is no information about Karimov Heydar Baybala oglu’s future fate.

Karimov Khalyg Malik oglu 

Karimov Khalyg Malik oglu was born on February 10, 1972, in
İmishli district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Ra
sullu of İmishli district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of İmishli district. He was
a serviceman. On the 8th of March, 1994 Karimov Khalyg Malik oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 8th of March, 1994 Karimov Khalyg Malik oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Ashaghy Seidahmadly of Fuzuli
district. 

There is no information about Karimov Khalyg Malik oglu’s future fate.
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Karimov İntigam İrshad oglu

Karimov İntigam İrshad oglu was born on February 19, 1965, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 15th of November, 1992 Karimov İntigam
İrshad oglu became a missing person in the area of Aghdam district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of November, 1992 Karimov İntigam İrshad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district. 

There is no information about Karimov İntigam İrshad oglu’s future fate.

Karimov İntigam Shahmaly oglu

Karimov İntigam Shahmaly oglu was born on January 13, 1960, in
the city of Khankandi of Azerbaijan Republic. He lived in Khankandi,
before his missing. He was a civilian. On the 26th of February, 1992
Karimov İntigam Shahmaly oglu became a missing person, during the
attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Karimov İntigam

Shahmaly oglu became a missing person under unknown circumstances and was allegedly
taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed forma
tions. 

There is no information about Karimov İntigam Shahmaly oglu’s future fate.

Karimov Khagani Janali oglu

Karimov Khagani Janali oglu was born on March 8, 1974, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Nizamikand of Sabirabad district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 6th of June, 1993 Karimov Kha
gani Janali oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 6th of June, 1993 Karimov Khagani Janali

oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, du 
ring the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Shelli of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Khagani Janali oglu’s future fate.
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Karimov Mehman Khanysh oglu

Karimov Mehman Khanysh oglu was born on November 14, 1975,
in Bilasuvar district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Asgarabad of Bilasuvar district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Bilasuvar
district. He was a serviceman. On the 18th of April, 1994 Karimov
Mehman Khanysh oglu became a missing person in the area of Agh
dam district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 18th of April, 1994 Karimov Mehman Khanysh oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Gulluja of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Mehman Khanysh oglu’s future fate.

Karimov Gadil Gulu oglu

Karimov Gadil Gulu oglu was born on April 3, 1967, in Goychai
district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Alpout of
Goychai district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Goychai district. He was a
serviceman. On the 26th of January, 1994 Karimov Gadil Gulu oglu be
came a missing person in the area of Khojavand district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of January, 1994 Karimov Gadil Gulu oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Kuropatkino of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Gadil Gulu oglu’s future fate.

Karimov Mazahir Khalyg oglu

Karimov Mazahir Khalyg oglu was born on July 16, 1970, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Charkhi of Khachmaz district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Khachmaz
district. He was a serviceman. On the 18th of February, 1994 Karimov
Mazahir Khalyg oglu became a missing person in the area of Kalbajar
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 18th of February, 1994 Karimov Mazahir Khalyg oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar
district. 

There is no information about Karimov Mazahir Khalyg oglu’s future fate.
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Karimov Mubariz İsa oglu

Karimov Mubariz İsa oglu was born on March 10, 1975, in Agh
jabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hajibadalli of Aghjabadi district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Aghjabadi
district. He was a serviceman. On the 4th of January, 1994 Karimov
Mubariz İsa oglu became a missing person in the area of Khojavand
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Karimov Mubariz İsa oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village
of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Mubariz İsa oglu’s future fate.

Karimov Mushfig Tufan oglu

Karimov Mushfig Tufan oglu was born on May 15, 1968, in Kalba
jar district in Azerbaijan Republic. He lived in the village of Yanshag
of Kalbajar district, before the military service. He joined the selfde
fence group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 1st of June,
1993 Karimov Mushfig Tufan oglu became a missing person in the
area of Aghdam district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of June, 1993 Karimov Mushfig Tufan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Magsudlu of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Mushfig Tufan oglu’s future fate.

Karimov Mirnaghy Sattar oglu

Karimov Mirnaghy Sattar oglu was born on September 13, 1960, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Katal
parag of Barda district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Barda district. He was
a serviceman. On the 4th of January, 1994 Karimov Mirnaghy Sattar
oglu became a missing person in the area of Khojavand district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Karimov Mirnaghy Sattar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the vil
lage of Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Mirnaghy Sattar oglu’s future fate.
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Karimov Nazim Nazir oglu

Karimov Nazim Nazir oglu was born on May 1, 1963, in Zagatala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the
4th of January, 1994 Karimov Nazim Nazir oglu became a missing per
son in the area of Khojavand district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Karimov Nazim Nazir oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the direction of the upland of Cheyil, in the area of the village of
Garakand of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Nazim Nazir oglu’s future fate.

Karimov Natig Zeinal oglu

Karimov Natig Zeinal oglu was born on August 3, 1971, in Gakh
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Onjally of
Gakh district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Gakh district. He was a service
man. On the 2nd of April, 1993 Karimov Natig Zeinal oglu became a
missing person in the area of Fuzuli district, during the military opera 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 2nd of April, 1993 Karimov Natig Zeinal oglu was taken
prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Gajar of Fuzuli district. 

There is no information about Karimov Natig Zeinal oglu’s future fate.

Karimov Niazi Savalan oglu

Karimov Niazi Savalan oglu was born on November 24, 1974, in
Aghjabadi district of Azerbaijan Republic. He lived in Aghjabadi district,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Aghjabadi district. He was a serviceman. On
the 4th of January, 1994 Karimov Niazi Savalan oglu became a missing
person in the area of Khojavand district, during the military operations
of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them sepa rative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 4th of January, 1994 Karimov Niazi Savalan oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Niazi Savalan oglu’s future fate.
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Karimov Nurlan Mahish oglu

Karimov Nurlan Mahish oglu was born on November 1, 1974, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in Barda district, before
the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Barda district. He was a serviceman. On the 23rd of
January, 1994 Karimov Nurlan Mahish oglu became a missing person
in the area of Kalbajar district, during the military operations of the
struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of January, 1994 Karimov Nurlan Mahish oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Nurlan Mahish oglu’s future fate.

Karimov Polad Abdulla oglu 

Karimov Polad Abdulla oglu was born on April 5, 1972, in Siazan
district of Azerbaijan Republic. He lived in Gilgilchai settlement of
Siazan district, before the military service. He joined the selfdefence
group, as a volunteer. He was a serviceman. On the 9th of October, 1992
Karimov Polad Abdulla oglu became a missing person in the area of
Lachin district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 9th of October, 1992 Karimov Polad Abdulla oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Safiyan of Lachin district.

There is no information about Karimov Polad Abdulla oglu’s future fate.

Karimov Nizam Tanryverdi oglu

Karimov Nizam Tanryverdi oglu was born on May 5, 1959, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Hakari of Gubadly district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Gubadly district.
He was a serviceman. On the 11th of September, 1992 Karimov Nizam
Tanryverdi oglu became a missing person in the area of Lachin district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 11th of September, 1992 Karimov Nizam Tanryverdi oglu remained
on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances
and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Suarasy of Lachin district. 

There is no information about Karimov Nizam Tanryverdi oglu’s future fate.
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Karimov Ramiz Gudrat oglu

Karimov Ramiz Gudrat oglu was born on May 24, 1970, in
Lankaran district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Narimanabad of Lankaran district, before the military service. He
joined the ranks of the National Army, as a volunteer. He was a ser 
viceman. On the 26th of November, 1993 Karimov Ramiz Gudrat oglu
became a missing person in the area of Fuzuli district, during the mili 
tary opera tions of the struggle for the territorial integrity of the Repub
lic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of November, 1993 Karimov Ramiz Gudrat oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of Horadiz settlement (current city) of Fuzuli district. 

There is no information about Karimov Ramiz Gudrat oglu’s future fate.

Karimov Rafig Khalid oglu

Karimov Rafig Khalid oglu was born on March 17, 1962, in Gabala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bylykh of
Gabala district, before the military service. He joined the ranks of the
National Army, as a volunteer. He was a serviceman. On the 12th of
June, 1992 Karimov Rafig Khalid oglu became a missing person in the
area of Aghdam district, during the military operations of the struggle
for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of June, 1992 Karimov Rafig Khalid oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shelli of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Rafig Khalid oglu’s future fate.

Karimov Rasim Gazanfar oglu

Karimov Rasim Gazanfar oglu was born on May 5, 1975, in
Neftchala district in Azerbaijan Republic. He lived in Narimanov
district of the city of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Narimanov
district. He was a serviceman. On the 30th of January, 1994 Karimov
Rasim Gazanfar oglu became a missing person in the area of Aghdere
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 30th of January, 1994 Karimov Rasim Gazanfar oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area named Vyshka Karyer of Aghdere
district. 

There is no information about Karimov Rasim Gazanfar oglu’s future fate.
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Karimov Rashid Rahim oglu

Karimov Rashid Rahim oglu was born on June 1, 1922, in Khojaly
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Khojaly
district, before his missing. He was a civilian. On the 26th of February,
1992 Karimov Rashid Rahim oglu became a missing person, during
the attack on Khojaly by Armenian Armed Forces and supporting them
separative illegitimate joint armed forces, that enroached on the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan, and the Genocide
Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of February, 1992 Karimov Rashid Rahim

oglu became a missing person under unknown circumstances in the area of Katik forest and was
allegedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the attack on Khojaly and the Kho
jaly genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations.

There is no information about Karimov Rashid Rahim oglu’s future fate.

Karimov Rovshan Yagub oglu

Karimov Rovshan Yagub oglu was born on June 20, 1974, in Lachin
district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Lachin district,
before the military service. He was conscripted into the army by the Military
Commissariat of Lachin district. He was a serviceman. On the 9th of  February,
1994 Karimov Rovshan Yagub oglu became a missing person in the area
of Kalbajar district, during the military operations of the struggle for the
territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was
established, that on the 9th of February, 1994 Karimov Rovshan Yagub oglu

remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circum
stances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Ganlykand of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Rovshan Yagub oglu’s future fate.

Karimov Rahman Farman oglu

Karimov Rahman Farman oglu was born on June 18, 1970, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman.
On the 30th of March, 1993 Karimov Rahman Farman oglu became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope ra 
tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azer
baijan against Armenian Armed Forces and supporting them separative
illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of March, 1993 Karimov Rahman Farman oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Karimov Rahman Farman oglu’s future fate.
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Karimov Safar Mahammad oglu

Karimov Safar Mahammad oglu was born on December 8, 1969, in
Balakan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of İtitala
of Balakan district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Balakan district. He was a
serviceman. On the 22nd of January, 1994 Karimov Safar Mahammad
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 22nd of January, 1994 Karimov Safar Maham

mad oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under un
known circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during
the military operations against Armenian armed formations in the direction of the peak of
Globus, in the area of Aghdere district. 

There is no information about Karimov Safar Mahammad oglu’s future fate.

Karimov Samir Nadir oglu 

Karimov Samir Nadir oglu was born on December 12, 1975, in
Sabirabad district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Yenikand of Sabirabad district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Sabirabad
district. He was a serviceman. On the 26th of April, 1994 Karimov
Samir Nadir oglu became a missing person in the area of Terter district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Karimov Samir Nadir oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Seysulan of Terter district. 

There is no information about Karimov Samir Nadir oglu’s future fate.

Karimov Sahman Shahbaz oglu

Karimov Sahman Shahbaz oglu was born on April 20, 1975, in Ujar
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Kirovkand
(Anvar Mammadkhanly) of Ujar district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of Ujar
district. He was a serviceman. On the 31st of January, 1994 Karimov
Sahman Shahbaz oglu became a missing person in the area of Khoja
vand district, during the military operations of the struggle for the ter
ritorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian
Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint armed
forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 31st of January, 1994 Karimov Sahman Shahbaz oglu became a missing person
under unknown circumstances, during the military operations against Armenian armed
formations in the direction of the upland of Shishgaya, in the area of Khojavand district. 

There is no information about Karimov Sahman Shahbaz oglu’s future fate.
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Karimov Shahin Heydar oglu 

Karimov Shahin Heydar oglu was born on February 14, 1972, in the
city of Mingachevir of Azerbaijan Republic. He lived in Mingachevir,
before the military service. He was conscripted into the army by the Mili 
tary Commissariat of Mingachevir. He was a serviceman. On the 5th of
April, 1993 Karimov Shahin Heydar oglu became a missing person in
the area of Kalbajar district, during the military operations of the strug
gle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against Ar
menian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 5th of April, 1993 Karimov Shahin Heydar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Shahin Heydar oglu’s future fate.

Karimov Shahin Mammad oglu

Karimov Shahin Mammad oglu was born on February 12, 1955, in
Barda district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Day
madaghly of Barda district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Barda district.
He was a serviceman. On the 16th of February, 1994 Karimov Shahin
Mammad oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of February, 1994 Karimov Shahin Mammad oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Shahin Mammad oglu’s future fate.

Karimov Soltan Samran oglu 

Karimov Soltan Samran oglu was born on October 12, 1969, in the
village of Sarvan of Azizbayov district in the Republic of Armenia. He
based in the center of Khojaly district of Azerbaijan Republic, after de
portation from the native lands by Armenian nationalists. He was an em
ployee of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan.
He was a serviceman. On the 26th of February, 1992 Karimov Soltan
Samran oglu became a missing person, during the attack on Khojaly by
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate
joint armed forces, that enroached on the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan, and the Genocide Tragedy, committed in the city.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 26th of February, 1992 Karimov Soltan Samran oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the attack on Khojaly and the Khojaly
genocide tragedy against the civilian population, committed by Armenian armed formations. 

There is no information about Karimov Soltan Samran oglu’s future fate.
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Karimov Tarlan Tofig oglu

Karimov Tarlan Tofig oglu was born on July 19, 1971, in the city of
Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Nizami district of Baku,
before the military service. He was conscripted into the army by the
Military Commissariat of Nizami district. He was a serviceman. On
the 16th of October, 1992 Karimov Tarlan Tofig oglu became a missing
person in the area of Lachin district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 16th of October, 1992 Karimov Tarlan Tofig oglu was taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the area of the village of Gyzgabri of Lachin district. 

There is no information about Karimov Tarlan Tofig oglu’s future fate.

Karimov Telman Aghabay oglu

Karimov Telman Aghabay oglu was born on May 20, 1974, in
Khachmaz district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Khachmaz district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Khachmaz district. He was
a serviceman. On the 30th of August, 1993 Karimov Telman Aghabay
oglu became a missing person in the area of Gubadly district, during
the military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 30th of August, 1993 Karimov Telman Aghabay oglu became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Balasoltanly of Gubadly district. 

There is no information about Karimov Telman Aghabay oglu’s future fate.

Karimov Ulfat Alakbar oglu

Karimov Ulfat Alakbar oglu was born on February 23, 1971, in
Kalbajar district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of
Kalbajar district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Kalbajar district. He was a
serviceman. On the 27th of March, 1993 Karimov Ulfat Alakbar oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 27th of March, 1993 Karimov Ulfat Alak

bar oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person under
unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups,
during the military operations against Armenian armed formations in the area of the village
of Aghdaban of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Ulfat Alakbar oglu’s future fate.
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Karimov Vilayat Shirbala oglu

Karimov Vilayat Shirbala oglu was born on October 9, 1975, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Azizbayov (current
Khazar) district of Baku, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Khazar district.
He was a serviceman. On the 16th of February, 1994 Karimov Vilayat
Shirbala oglu became a missing person in the area of Kalbajar district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, tha on the 16th of February, 1994 Karimov Vilayat

Shirbala oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the direction
of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Karimov Vilayat Shirbala oglu’s future fate.

Karimov Yashar Alakbar oglu

Karimov Yashar Alakbar oglu was born on April 12, 1967, in
Neftchala district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Garamanly of Neftchala district, before the military service.
He was conscripted into the army by the Military Commissariat of
Neftchala district. He was a serviceman. On the 23rd of July, 1993 Kari
mov Yashar Alakbar oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial in
tegrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and
supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 23rd of July, 1993 Karimov Yashar Alakbar oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Shelli of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Yashar Alakbar oglu’s future fate.

Karimov Valeh Gulamhuseyn oglu

Karimov Valeh Gulamhuseyn oglu was born on June 1, 1962, in
Masally district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Sharafa of Masally district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Masally district.
He was a serviceman. On the 15th of June, 1992 Karimov Valeh
Gulamhuseyn oglu became a missing person in the area of Aghdam
district, during the military operations of the struggle for the territorial
integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces
and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 15th of June, 1992 Karimov Valeh Gulamhuseyn oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Sirkhavand of Aghdam district.

There is no information about Karimov Valeh Gulamhuseyn oglu’s future fate.
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Karimov Zamin Musa oglu

Karimov Zamin Musa oglu was born on March 23, 1975, in İmishli
district of Azerbaijan Republic. He lived in Bahramtepe settlement of
İmishli district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of İmishli district. He was a servi 
ceman. On the 26th of December, 1993 Karimov Zamin Musa oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of December, 1993 Karimov Zamin Musa oglu was
taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Marzili of Aghdam district. 

There is no information about Karimov Zamin Musa oglu’s future fate.

Karimov Yusif Mukhtar oglu

Karimov Yusif Mukhtar oglu was born on April 9, 1970, in Fuzuli
district of Azerbaijan Republic. He lived in Horadiz settlement (current
city) of Fuzuli district, before the military service. He was conscripted
into the army by the Military Commissariat of Fuzuli district. He was
a serviceman. On the 10th of January, 1994 Karimov Yusif Mukhtar
oglu became a missing person in the area of Fuzuli district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 10th of January, 1994 Karimov Yusif Mukhtar oglu became a mis 
sing person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Ashaghy Abdurrahmanly of Fuzuli district. 

There is no information about Karimov Yusif Mukhtar oglu’s future fate.

Karimov Zulfugar Humbat oglu

Karimov Zulfugar Humbat oglu was born on July 10, 1975, in Sheki
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Sheki of
Sheki district, before the military service. He was conscripted into the
army by the Military Commissariat of Sheki district. He was a ser 
viceman. On the 26th of April, 1994 Karimov Zulfugar Humbat oglu
became a missing person in the area of Aghdam district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of April, 1994 Karimov Zulfugar Humbat oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Namirli of Aghdam
district. 

There is no information about Karimov Zulfugar Humbat oglu’s future fate.
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Kokhaev Suleyman Mahmud oglu

Kokhaev Suleyman Mahmud oglu was born on August 1, 1971, in
Balakan district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Mesha shambul of Balakan district, before the military service. He was
conscripted into the army by the Military Commissariat of Balakan
district. He was a serviceman. On the 1st of September, 1992 Kokhaev
Suleyman Mahmud oglu became a missing person in the area of Kalba
jar district, during the military operations of the struggle for the terri
torial integrity of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of September, 1992 Kokhaev Suleyman Mahmud oglu
became a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Kokhaev Suleyman Mahmud oglu’s future fate.

Komissarov Leonid Vladimirovich 

Komissarov Leonid Vladimirovich was born on June 14, 1969, in
the city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 1st of August, 1993 Komissarov Leonid Vladimirovich became a
missing person in the area of Aghdam district, during the military
opera tions of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of August, 1993 Komissarov Leonid Vladimirovich be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Aghdam district. 

There is no information about Komissarov Leonid Vladimirovich’s future fate.

Kiborov Khalid Nusraddinovich 

Kiborov Khalid Nusraddinovich was born on May 13, 1974, in Payo 
riksk district of the city of Samarkand in the Republic of Uzbekistan.
He lived in Madrasa settlement of Shamakhy district in Azerbaijan Re
public, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Shamakhy district. He was a service
man. On the 27th of March, 1993 Kiborov Khalid Nusraddinovich be
came a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it was established,
that on the 27th of March, 1993 Kiborov Khalid Nusraddinovich was taken prisoner by Ar
menian terrorist groups, during the military operations against Armenian armed formations
in the direction of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Kiborov Khalid Nusraddinovich’s future fate.
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Kochariev Jahid Zahid oglu

Kochariev Jahid Zahid oglu was born on January 3, 1991, in
Aghdere district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bash
Guneypaya of Aghdere district, before his missing. He was a civilian.
On the 12th of March, 1992 Kochariev Jahid Zahid oglu became a missing
person, during the occupation of Aghdere district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 12th of March, 1992 Kochariev Jahid
Zahid oglu remained in the area of the village of Bash Guneypaya,

where he lived, so became a missing person under unknown circumstances and was al
legedly taken hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Aghdere
district by Armenian armed formations. 

There is no information about Kochariev Jahid Zahid oglu’s future fate.

Kornilov Yuri Vladimirovich 

Kornilov Yuri Vladimirovich was born on October 24, 1958, in the
city of Baku of Azerbaijan Republic. He lived in Khatai district of
Baku, before the military service. He was conscripted into the army by
the Military Commissariat of Khatai district. He was a serviceman. On
the 15th of January, 1994 Kornilov Yuri Vladimirovich became a missing
person in the area of Fuzuli district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan
against Armenian Armed Forces and supporting them separative ille
gitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 15th of January, 1994 Kornilov Yuri Vladimirovich became
a missing person under unknown circumstances, during the military operations against
Armenian armed formations in the center of Fuzuli district. 

There is no information about Kornilov Yuri Vladimirovich’s future fate.

Kujeyev Oleg Nikolaevich 

Kujeyev Oleg Nikolaevich was born on October 10, 1972, in Goy
chai district of Azerbaijan Republic. He lived in the center of Goychai
district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Goychai district. He was a service
man. On the 18th of January, 1993 Kujeyev Oleg Nikolaevich became a
missing person in the area of Aghdere district, during the military ope 
rations of the struggle for the territorial integrity of the Republic of
Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting them sepa 
rative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commis
sion it was established, that on the 18th of January, 1993 Kujeyev Oleg Nikolaevich be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of the village of Vangli of Aghdere
district. 

There is no information about Kujeyev Oleg Nikolaevich’s future fate.

No
photo
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Gafarov Afgan Ali oglu

Gafarov Afgan Ali oglu was born on January 13, 1975, in Gabala
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Mikhligovag
of Gabala district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Gabala district. He was a
serviceman. On the 14th of March, 1994 Gafarov Afgan Ali oglu be
came a missing person in the area of Aghdam district, during the mili 
tary operations of the struggle for the territorial integrity of the
Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 14th of March, 1994 Gafarov Afgan Ali oglu became a missing
person under unknown circumstances, during the military operations against Armenian
armed formations in the area of the village of Shotlanly of Aghdam district. 

There is no information about Gafarov Afgan Ali oglu’s future fate.

Gafarov Hikmat Tanryverdi oglu

Gafarov Hikmat Tanryverdi oglu was born on November 16, 1970,
in Kurdamir district of Azerbaijan Republic. He lived in the city of Ali
Bairamly (current Shirvan), before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Shirvan. He
was a serviceman. On the 1st of December, 1992 Gafarov Hikmat Tan
ryverdi oglu became a missing person in the area of Aghdere district,
during the military operations of the struggle for the territorial integrity
of the Republic of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and sup
porting them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 1st of December, 1992 Gafarov Hikmat Tanryverdi oglu be
came a missing person under unknown circumstances, during the military operations
against Armenian armed formations in the area of Aghdere district. 

There is no information about Gafarov Hikmat Tanryverdi oglu’s future fate.

Gachiyev Afgan Abbakir oglu 

Gachiyev Afgan Abbakir oglu was born on March 14, 1971, in the
village of Khinalyg of Guba district in Azerbaijan Republic. He lived
in the center of Guba district, before the military service. He was con
scripted into the army by the Military Commissariat of Guba district. He
was a serviceman. On the 26th of June, 1993 Gachiyev Afgan Abbakir
oglu became a missing person in the area of Aghdere district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 26th of June, 1993 Gachiyev Afgan Abbakir oglu became a
missing person under unknown circumstances, during the military operations against Ar
menian armed formations in the area of the village of Chyldyran of Aghdere district. 

There is no information about Gachiyev Afgan Abbakir oglu’s future fate.
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Gafarov Ramiz Nazim oglu

Gafarov Ramiz Nazim oglu was born on August 18, 1953, in Salyan
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Maryshly of
Salyan district, before the military service. He was conscripted into the army
by the Military Commissariat of Salyan district. He was a serviceman. On
the 8th of January, 1994 Gafarov Ramiz Nazim oglu became a missing
person in the area of Aghdam district, during the military operations of
the struggle for the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan against
Armenian Armed Forces and supporting them separative illegitimate joint
armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 8th of January, 1994 Gafarov Ramiz Nazim oglu remained on the
battlefield, being wounded, so became a missing person under unknown circumstances and was
allegedly taken prisoner by Armenian terrorist groups, during the military operations against
Armenian armed formations in the area of the village of Salahly Kangarli of Aghdam district. 

There is no information about Gafarov Ramiz Nazim oglu’s future fate.

Gafarov Ikhtiar Mashallah oglu

Gafarov Ikhtiar Mashallah oglu was born on January 29, 1991, in
Gubadly district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of
Ashaghy Mollu of Gubadly district, before his missing. He was a civilian.
On the 30th of August, 1993 Gafarov Ikhtiar Mashallah oglu became a mis 
sing person, during the occupation of Gubadly district by Armenian Armed
Forces and supporting them separative illegitimate joint armed forces,
that enroached on the territorial integrity of the Republic of Azerbaijan.

As a result of the investigation conducted by the State Commission it
was established, that on the 30th of August, 1993 Gafarov Ikhtiar Mashal
lah oglu remained in the area of the village of Ashaghy Mollu, where he

lived, so became a missing person under unknown circumstances and was allegedly taken
hostage by Armenian terrorist groups, during the occupation of Gubadly district by Armenian
armed formations. 

There is no information about Gafarov Ikhtiar Mashallah oglu’s future fate.

Gafarov Rashid Alisafa oglu

Gafarov Rashid Alisafa oglu was born on June 14, 1975, in Jalilabad
district of Azerbaijan Republic. He lived in the village of Bajiravan of
Jalilabad district, before the military service. He was conscripted into
the army by the Military Commissariat of Jalilabad district. He was a
serviceman. On the 16th of February, 1994 Gafarov Rashid Alisafa oglu
became a missing person in the area of Kalbajar district, during the
military operations of the struggle for the territorial integrity of the Re
public of Azerbaijan against Armenian Armed Forces and supporting
them separative illegitimate joint armed forces.

As a result of the investigation conducted by the State Commission
it was established, that on the 16th of February, 1994 Gafarov Rashid

Alisafa oglu remained on the battlefield, being wounded, so became a missing person
under unknown circumstances and was allegedly taken prisoner by Armenian terrorist
groups, during the military operations against Armenian armed formations in the direction
of Murovdagh, in the area of Kalbajar district. 

There is no information about Gafarov Rashid Alisafa oglu’s future fate.
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