Qəhrəmanlar, şəhidlər Vətəni, torpağı,
Milləti və Dövləti canından və ailəsindən
artıq sevənlərdir! Onlar cəsarətin, hünərin, qorxmazlığın, şərəfin, namusun, qeyrətin, fədakarlığın simvollarıdır!

Tərtibçi: informasiya-resurs şöbəsinin böyük
kitabxanaçısı Məmmədova Tamella

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi
Cəfər Cabbarlı adına Respublika
Gənclər Kitabxanası

Onlar bizim, millətimizin, dövlətimizin
qüruru, iftixarıdırlar!

Şəhid Mübariz İbrahimovun ailəsinə son
məktubu
"Canım atam və anam. Məndən sarı
darıxmayın. İnşallah, cənnətdə görüşəcəyik.
Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar
günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir
bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərin-lik
tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzərinə
gedəcəyəm. Şəhid olsam – ağlamayın. Əksinə,
sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha
ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə
verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm.
Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz
Mübariz. Haqqınızı halal edin".

Ünvan:
Az 1065, Yasamal rayonu, Bakı şəhəri
N.Nərimanov küç., 203
Е-mail: ryl.az@mail.ru
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MÜBARİZ İBRAHİMOV
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URL: www.ryl.az

Əlaqə telefonları:
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Mübariz İbrahimovun həyatı və
keçdiyi əfsanəvi döyüş yolu
İbrahimov Mübariz Ağakərim oğlu1988 ci il fevralın 7 de Biləsuvar rayonu
Əliabad kəndində anadan olub.1994-cü il şəhid
M.Piriyev adina Əliabad kənd orta məktəbinin
1-ci sinfinə daxil olub.11 il oxuduqdan sonra
2005 ci ildə orta məktəbi bitirib.Elə həmin il
hərbi xidmətə cağrılıb.Xidmətinə (DQ) Daxili
Qoşunların N saylı hərbi hissəsinin (XTB)
Xüsusi Təyinatlı Bölüyündə başlamışdır.
Xidməti zamanı çavuş rütbəsi almış və
xidmətini 2007-ci ildə bitirmişdir.Bir müddət
mülki işlərdə işlədikən sonra 2008 ci ilin
yayında yenidən öz arzusu ilə hərbiyə
qayıtmaq istəsə də valideynlərinin razılığı
olmayıb.Yenidən 2009-cu ilin avqust ayında
valideynlərini razı salıb və hərbi xidmətə
yollanıb.Bu dəfə artıq Gizir kimi çalışmağa
başlayıb.Çox çalışsa da əvvəl-əvvəl bir neçə
ay düşmənlə sərhəd olan rayonlarda xidmət
etmək nəsib olmayıb.Nəhayət 2010 cu ilin
aprel ayından Tər-Tər rayonunun N saylı hərbi
hissəsində xidmətinə başlayır.Çox çəkmir
ki,uzun müddət düşündüyü,arzusunda olduğu
ŞƏHİDLİK planını həyata keçirmək və düşmənə ən sarsıdıcı zərbəni vurmağın yollarını
tapır.
Nəhayət ömrünün ən gənc cağında 22
yaşında (1988-2010) 19 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30- radələrində düşündüyü
əməliyyata başlayır. 22 yaşlı bu mərd oğul 1
km-lik neytral məsafəni (minalanmış sahəni)

tək keçir və mənfur düşmənlərimizin ağlasığmaz sayda əsgər və zabitini elə birinci
həmlədə məhv edir. Düşmənin öz silahlarını
özünə istifadə edərək 5 saat tək orduya qarşı
döyüşür. Düşmən postunu keçmiş ve 6 saat
döyüşdükdən sonra duşmənin 140-dan çox
əsgər və zabitini məhv etmişdir.Məhz bundan
sonra ermənistanda 3 günlük matəm elan
olunmuşdur.
Qayıtmaq imkanı ola-ola o geri dönməmiş daha da irəli getmiş və vətən yolunda,
bizlər üçün canından keçərək ən böyük arzusu
olan şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.
Əfsanəvi qəhrəman Mübariz İbrahimov
Bakı şəhərindəki 2-ci Şəhidlər Xiyabanında
dəfn edilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 22 iyul 2010-cu il tarixli
Fərmanı ilə İbrahimov Mübariz Ağakərim
oğlu ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görülmüşdür.
Biləsuvar rayonunda bir məktəb və
mərkəzi küçələrdən biri qəhrəmanın adını
daşıyır. Oxuduğu orta məktəbdə xatirə muzeyi
yaradılmışdır. Dünya sularında üzən tankerlərdən
biri
onun
şərəfinə
adlandırılmışdır.Haqqında “Mübariz“adlı film
çəkilmişdir.Yaşasaydı, bu il 30 yaşı tamam
olacaqdı. Bütün gənclər kimi, onun da arzuları
vardı. Amma Mübariz işğal altında olan
torpaq-larımız yolunda canından keçərək,
şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Özünün də dediyi
kimi VƏTƏN SAĞ OLSUN ! Allah rəhmət
eləsin,qəbri nurla dolsun, yeri cənnətlik
olsun....AMİN!!!

M.A.İbrahimova “Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı” adının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorununb
saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və
göstərdiyi rəşadətə görə gizir Mübariz
Ağakərim oğlu İbrahimova “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” adı verilsin (ölümündən
sonra).
İlham Əliyev.
Azərbaycan Republikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyul 2010-cu il
Ə dəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə gizir
Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimova
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı
verilsin. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı // Azərbaycan. 2010. - 22 iyul.- S.1.-(ölümündən
sonra)
Azərbaycanın Mili
M.A.İbrahimovun
əbədiləşdiril-məsi
Azərbaycan Respub-

2.

Qəhrəmanı
xatirəsinin
haqqında

likası Prezidentinin Sərəncamı, 22 iyul
2010-cu il //Azərbaycan.-22 iyul.2010.-S.1.
3. Canıyar, Y. Turan mübarizi: 2 cilddə
/Y. Canıyar. - Bakı: Ozan, 2011. - C.1. 400 s.
4. Leman, F. Mübarizim bir dünya:

Azerbaycanın

Milli

Qəhrəmanı

Mübariz İbrahimov / Feride Leman;
çev. prof. dr. T.Abbashanlı- Aliyeva;
edt. M. Kubat.- Eskişehir: Özkağıtçılık,
2015. - 113 s.
5. Mübariz Ibrahimov // Əlamətdar və
tarixi günlər təqvimi 2018 / baş red.
K.Tahirov; red. G.Səfərəliyeva; məsul
katib N. Alışova; M.F.Axundov adına
Azərbaycan Milli Kitabxanası.-Bakı,
2017.-S.63.

6. Çəmənli M. Mübariz: povest.- Bakı :
Təhsil, 2010. - 96 s.
Yazıçı-publisist Mustafa Çəmənli

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı

Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimovun
iyirmi iki illik ömür yolundan bəhs
edən bu povestində onun daxili aləmini, həyəcanlarını, mənəvi dünyasında baş verən oyanışı, onu daim
narahat edən, intiqama səsləyən
səbəbləri bədii detallarla açıb göstərməyə çalışmışdır.

7. Elatlı E. Qisas gecəsi: Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov haqqında
roman. – Bakı : İdeal-Print, 2011. –
176 s.
Əsasən detektiv əsərlər müəllifi
kimi tanınıb sevilən Elxan Elatlının
“Qisas gesəsi” romanı Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun qısa həyatından və şərəfli döyüş
yolundan bəhs edir. Roman gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində öz müsbət rolunu oynamağa
qadirdir.

8. Həsənli A. Şəhidliyin uca
zirvəsində : sənədli roman. – Bakı :
Nurlan, 2010. – 144 s.
Bu kitab torpaqlarımıza erməni
təcavüzündən, Vətən uğrunda şəhid
olmuş üç nəfərin – Azərbaycanın
Milli
Qəhrəmanı
Mübariz
İbrahimovun, Fərid Əhmədovun və
Əhməd Abdullayevin həyatından və
döyüş yolundan bəhs edir.
Öz tərbiyəvi əhəmiyyətinə və
mənəvi dəyərinə görə hesab edirik
ki, vətən-pərvərlik ruhunda yazılmış
bu kitab hər bir azərbaycanlının
stolüstü kitabı olacaqdır.

9. Xəzər E. Mübariz : poema. –
B.:Nərgiz, 2011. – 39 s.
Döyüşçü şair Elxan Xəzər öz
poemasını
Azərbaycanın
Milli
Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun
həyatına, hərbi xidmətinə və qəhrəmanlığına həsr etmişdir.
Əsər hər birimizi Mübariz kimi
mübarizliyə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin olunması üçün
zəfər yürüşünə səsləyir.

10. Məmmədli F. Mübarizə davam
edir... Mübarizlə: poema. - Bakı :
Şirvannəşr, 2010. - 92 s.
Azərbaycanın həmişə düşmən
qabağına çıxa bilən oğulları olub.
Belə oğullar millətin varlığını,
qeyrətini, mərdliyini, namusunu,
döyüş əzmini, yurd sevgisini təsdiqləyiblər. Belə oğullardan biri də
Mübariz İbrahimovdur. Mübarizə
həsr olunmuş bu poema bütün
bitkin bir qəhrəmanlıq dastanıdır.
Poema qəhrəmanlığı əks etdirməklə
yanaşı, həm də döyüşə, torpaqların
azad olunmasına, qələbəyə bir
çağırışdır.

MÜBARİZ
Bir oğul yetişdi ana vətəndə,
Ürəklərdə qaldi gözden itəndə.
Şehid olmaq üçün getdi gedəndə,
Haqsizlığa sinə gərdi Mübariz.
Yadigarı namə oldu, söz oldu,
Vətəninə, öz əhdində düz oldu.
Bir gecede silinməyən iz oldu,
Yüz yağını yerə sərdi Mübariz.

11. Ləman F. Təəssüb : Mübariz
İbrahimova həsr olunur: poema. –
Bakı: MBM, 2011. – 43 s.
Müəllif qəhrəmanın uşaqlığından tutmuş, son döyüş yoluna qədər
lakonik, düşündürücü deyimlərlə
Mübarizin cəsurluğuna, ölməzliyinə,
əbədiyaşarlığına poetik rəng qata
bilib. Mübariz haqqında hələ çox
əsərlər yaranır və yaranacaq. Bu
təbiidir. Amma bu əsər Fəridə
Ləmanın “Təəssübü”dür!

Qeyrətinə siğdırmadi olanı,
Getdi haqq əliylə bölsün yalanı.
Allaha tapşırdi ata-ananı,
Ürəyində vətən dərdi Mübariz.
O, bütöv istədi Azərbaycanı,
Ayırmadı Qarabağı, Muğanı.
Vətən torpağını suladı qanı,
Həm Əlabad, həm Tərtərdı Mübariz.
Güc aldığı imanıydı, diniydi,
Quran səsi cəsarətin himnidi.

Sanki zəmanənin Hüseynidi,
Qeyrət simvoludu, nərdi Mübariz.
Ürək məzarındı, gözüm baş daşın,
Nahaqq ilə bitməyəcək savaşın.
Şehidliyin ölməzlikdi qardaşım,
Dönməzə qeyrət, hünərdi Mübariz.
YUSİF

