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A Chronicle of victory / editor Musa
Marjanli. – Dubai : IRS Publishing
House, 2021. – p. 202.

ISBN 9789952834499

The materials in the core of this book

clearly demonstrate the vector of efforts by

the state and its head – President of the

Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev. He is

the principal driving force. He is

determination and leadership qualities the

ability to think strategically and achieve

goals, the firmness of his political and

moral position determined the peace of the

country’s development, its recognition in

the international community and the

victory in the Patriotic War.



Zəfər yolu. – Bakı : Qanun Nəşriyyatı,
2020. – 340 s.

ISBN 9789952369021

Kitabda 44 günlük II Qarabağ

müharibəsi zamanı Prezident, Ali Baş

Komandan İlham Əlieyvin çıxışları,

müsahibələri, tvitləri toplanmışdır.

Azərbaycan Ordusu düşməni səngərdə,

Prezidentin çıxışları isə siyasi və

beynəlxalq müstəvidə məğlub etdi,

torpaqlarımız azad olundu.



Şahinoğlu, Elxan. Dəmir yumruq. – Bakı :
Qanun nəşriyyatı, 2021. – 280 s.

ISBN 9789952369120

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlliylə

bağlı aparılan danışıqlar dalana dirənmişdi.

Ermənistanda hakimiyyətə gələn yeni

qüvvələrin Azərbaycana qarşı təxribatları

artırdı. Ermənistanın baş naziri N Paşinyanın

işğal altındakı Şuşaya mütəmadi gəlişləri,

Azərbaycanın qədim şəhərində yallı

oynaması və başqa amillər müharibənin

qaçılmaz olduğunu göstərirdi. Ermənistan

silahlı qüvvələrinin iyul ayında törətdiyi

təxribat səbr kasamızı daşıran son amil oldu.



Səxavətqızı, Manya., Vətən fədailəri :
Naxçıvan şəhidləri. I hissə. – Bakı :
“Orxan”NPM, 2021. – 560 s.

ISBN 9789952376128

Qarabağın azadlığı uğrunda

Azərbaycan minlərlə oğul qurban edib.

Minlərlə oğulun yüzlərləsi isə Naxçıvan

Muxtar Respublikasının payına düşüb. Bu

kitabda NMR-nın müxtəlif illərdə

Qarabağ uğrunda canından keçən 155

şəhidinin həyat və döyüş yolundan bəhs

olunub.



Əliyev, İlham. “Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq ! –
Bakı : AVCİYA, 2021. – 226 s.

ISBN 9789952830538

Ordumuzun qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi
ədalət bərpa edilmiş və 2020-ci il noyabrın 8-də
Şuşa şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Şəhərə,
onun tarixi mədəni irsinə və təbiətinə vururlmuş
zərərin təxirəsalınmadan inventarizasiyası
aparılmış, bərpa işlərinə başlanılmışdır. Şuşanın
şərəfli tarixinin, zəngin mədəniyyətinin, şəhərin
azad olunması uğrunda ölüm-dirim savaşının
tədqiqi bu gün ən aktual məsələlərdəndir.



Günəş, Esmira Zirvəyə ucalanlar.  –
Bakı : “Orxan” NPM, 2021. – 176 s.

ISBN 978995237561

Kitab I və II Qarabağ müharibəsi

şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunan şeirlərdən

ibarətdir.



Duyğun, Ramiz. Qalibiyyət dastanı :
şeirlər və poemalar. – Bakı : Qanun
Nəşriyyatı, 2021. – 298 s.

ISBN 9789952369465

Kitaba daxil edilmiş bütün şeirlər

erməni faşizmi üzərindəki qələbəmizə və

Silahlı Qüvvələrimizin müzəffər Ali Baş

Komandanı İlham Əliyevin şəxsində

qəhrəman Azərbaycan Ordusunun şəxsi

heyətinə həsr olunub.



Günəş, Esmira. Qəlbimizin 
zirvəsində yaşayan qəhrəman.  –
Bakı : “Orxan” NPM, 2021.– 152 s.

ISBN 9789952375169

Bu kitab II Qarabağ müharibəsində

şəhid olan evin tək övladı Rüfət

Mustafayevin əziz xatirəsinə həsr

olunur.



Qarabağnamələr. – Bakı : Qanun nəşriyyatı,
2020. – 464 s.

ISBN 9789952368673

Bu kitabda Azərbaycanın XIX əsr

maarifpərvər tarixçiləri Mirzə Adıgözəl

bəyin, Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin,

Əhməd bəy Cavanşirin və Azərbaycanın

XIX və XX əsr salnaməçiləri Mirzə Yusif

Qarabağinin, Mir Mehdi Xəzaninin,

Rzaqulu bəy Mirzə Camal oğlunun, Mirzə

Rəhim Fənanın, Baharlının, Həsən İxfa

Əlizadənin, Həsənəli Qarabağinin Qarabağ

haqqında tarixi, əbədi-bədii, publisistik

oçerkləri toplanmışdır.



Багирзаде, Бахрам. Вооруженные силы Азербайджана. –
Баку: ”Шарг-Гарб”, 2021. – 29 с.

ISBN 9789952548020



Bu kitabları əldə etmək üçün

Kitabxanamıza

müraciət edə bilərsiniz.

Hazırladı: Orucova Samirə


