
QARABAĞ TARİXİ 

• Dağlıq Qarabağ (1988-1993), ərazisi: 4400 𝑘𝑚2 

Xankəndi      26 dekabr 1991, 1048 𝑘𝑚2 

Əsgəran        26 noyabr 1991 (Xocalı) 

Xocalı          26 fevral 1992, 940 𝑘𝑚2 

Şuşa             8 may 1992, 289 𝑘𝑚2 

Xocavənd    2 oktyabr 1992, 1458 𝑘𝑚2 

Hadrut         2 oktyabr 1992 (Xocavənd) 

Ağdərə        7 iyul 1993, 1705 𝑘𝑚2 

 

• Laçın         18 may 1992, 1875 𝑘𝑚2 

• Kəlbəcər    2 aprel 1993, 1936 𝑘𝑚2 

• Ağdam       23 iyul 1993, 1154 𝑘𝑚2 

• Füzuli        23 avqust 1993, 1112 𝑘𝑚2 

• Cəbrayıl     23 avqust 1993, 1050 𝑘𝑚2 

• Qubadlı     31 avqust 1993, 826 𝑘𝑚2 

• Zəngilan    29 oktyabr 1993, 707 𝑘𝑚2 

 

 
Həlak olmuş  20.000 nəfər 

Əlil olmuş     50.000 nəfər 

Cəbrayıl      4 oktyabr 2020  

Füzuli          17 oktyabr 2020 

Zəngilan      20 oktyabr 2020 

Qubadlı       25 oktyabr 2020 

Şuşa             8 noyabr 2020 

Xocavənd    10 noyabr 2020 

Xankəndi    10 noyabr 2020 

Xocalı         10 noyabr 2020 

Ağdam        20 noyabr 2020 

Kəlbəcər     25 noyabr 2020 

Laçın          01 dekabr 2020 
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Dövlət Bayrağı  

• Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması barədə sərəncam 2003-ci il oktyabırın  

5-də imzalanıb.  

• Dövlət Bayrağ Meydanı — Bakı şəhərinin Bayıl sahəsində yerləşən memorial abidə-

istirahət parkı. Meydanın açılışı 2010-cu ilin sentyabrın 1-də keçirilmişdir. Meydan üçün 

seçilmiş yer dövlət bayrağının paytaxtın müxtəlif nöqtələrindən görünməsinə imkan yaradır. 

20000 m² ərazisi olan meydanda ucaldılmış dayağın hündürlüyü 162 metr, bünövrəsinin 

diametri 3,2, bünövrənin üst hissəsinin diametri 1,09 metrdir. Qurğunun ümumi kütləsi 220 

tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadratmetr, kütləsi isə 

təqribən 350 kiloqramdır. Ginnes dünya rekordları təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da 

Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq 

edib. Meydanda qurulmuş Azərbaycan Respublikasının gerbi, dövlət himninin mətni və 

Azərbaycan xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Meydanda Dövlət Bayrağı 

Muzeyi də yaradılıb. 

•  Ərazisi – 20.000 m² 

•  Dayağın hündürlüyü – 162 m 

•  Bayrağın eni - 35 m 

•  Uzunluğu – 70 m 

•  ümumi sahəsi - 2450 m² 

•  kütləsi isə təqribən - 350 kq 
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Azərbaycanın görkəmli xadimləri 

 • Üzeyir Hacıbəyov Dahi bəstəkar, musiqişünas, alim, pedaqoq. Azərbaycan professional musiqi sənətinin və 

milli operasının banisi. SSRİ xalq artisti (1938). Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929; 

1939-1948) olmuşdur. 7 operanın, o cümlədən "Leyli və Məcnun" (1908) və "Koroğlu" operalarının (1937),  

üç musiqili komediyanın, kantata, uvertüra, romans və mahnıların, Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin 

(1918) müəllifidir.  "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" elmi-tədqiqat işinin (1945) müəllifidir. 

• Cabbar Qaryağdıoğlu Xanəndə, bəstəkar, musiqi xadimi. Azərbaycanın xalq artisti (1935). Azərbaycan 

xanəndəlik sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri.  

 • Hüseynqulu Sarabski - Müğənni (lirik tenor), aktyor, rejissor, pedaqoq, teatr xadimi. Azərbaycanın xalq artisti 

(1932). Azərbaycan professional musiqili teatrının banilərindən biri. 

• Müslüm Maqomayev 

• Zülfüqar Hacıbəyov - Bəstəkar 

• Heydər Əliyev 

• İlham Əliyev 

• Nəriman Nərimanov 

• M.Ə.Rəsulzadə 

• Şıxlinski Əliağa 

• Abbas Səhhət 

• Xurşudbanu Natəvan 

• Q.Qarayev 
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2016-cı il aprelin 1-dən 2-nə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan Silahlı 

Qüvvələrinin Qondarma Dağlıq-Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş 

hərbi münaqişə. Döyüşlər Azərbaycan SilahlıQüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmişdir. 

   İşğaldan azad olunmuşdur : 

1. Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər 

2. Seysulan kəndi 

3. Cəbrayıl rayonunun Lələ təpəyüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı 

4. Goranboy rayonunun Gülüstankəndi 

5. Tərtər rayonunun Qazaxlar kəndi 

6. Tərtər rayonunun Madaqiz kəndi istiqamətində 

   • 320 hərbçi ölüb, 500 hərbçi yaralanıb 

“Böyük qayıdış”: Cocuq Mərcanlı 

Cocuq Mərcanlı kəndi 1993-cü ilin oktyabr ayında işğal edilmişdi. 1994-cü il yanvarın 5-də isə 

Horadiz əməliyyatı zamanı kənd işğaldan azad edilib. Amma bununla belə, kəndin ətrafındakı 

əsas yüksəkliklər Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətində qaldığı üçün təhlükəsizlik nöqteyi-

nəzərdən əhalini geri qaytarmaq mümkün olmayıb. Ötən ilin aprel döyüşlərində isə Lələtəpə 

yüksəkliyi başda olmaqla erməni ordusu həmin ərazilərdən tam qovulub və Cocuq Mərcanlı 

kəndi bütünlüklə Silahlı Qüvvələrimizin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, Cocuq Mərcanlı kəndinin 

bərpası işlərinin ilkin mərhələsində 50 fərdi yaşayış evi, məktəb binası və müvafiq 

infrastrukturun tikintisi nəzərdə tutulub. Hələ ki, Cocuq Mərcanlı Cəbrayılın işğaldan azad 

edilmiş yeganə yaşayış məntəqəsidir. Mərcanlı tayfa adını özündə əks etdirir. Burada cocuq  

sözü yaşayış məntəqəsini Böyük Mərcanlı kəndindən fərqləndirməyə xidmət edir.  

"kiçik Mərcanlı kəndi" mənasındadır. 
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