
Murovdağda 
ölməzlik zirvəsi

İsa Fikrət oğlu Miriyev 24 fevral 1974-cü ildə Bərdə rayonunun 
Lənbəran kəndində doğulmuşdu. Uşaqlıq illərindən gör-götürü, dərslərə 
hazırlığı, tərbiyəsi və qoçaqlığı ilə seçilmişdi. 1992-ci ildə doğma 
kəndindəki orta məktəbi bitirəndə I Qarabağ müharibəsinin şiddətli vaxtı 
idi. Belə bir zamanda Vətənə oğulluq borcunu önə çəkən İsa təhsilini 
davam etdirməyi sonraya saxlayıb, Bərdə Rayon Hərbi Komissarlığının 
xətti ilə cəbhəyə yollanmışdı.

İsa 1993-cü ilin sonuna kimi Ağdam 
cəbhəsində vuruşmuşdu. 1994-cü ilin 
yanvarında isə 701 saylı briqadanın 
5-ci Bərdə taboruna keçirilmiş və döyüş 
yolunu 36 gün Murovdağda, Kəlbəcər 
istiqamətindəki ön xətdə davam et-
dirmişdi. Cəsur döyüşçü 1994-cü il 
fevral ayının 10-da ermənilərlə qanlı 
döyüşlərin birində itkin düşmüşdü. 
Həmin vaxt onun 20 yaşının tamam 
olmasına 14 gün qalmışdı... 

Günlər, aylar ötdükcə İsanın 4 
bacısı, 2 qardaşı və anası Sahibə xala 
onun yolunu gözləyir, hər yerdə, hər 
ötüb-keçəndən onu soraqlayırdılar. Bəs 
İsanın sonrakı taleyi necə olmuşdu? 
Sağlam, diribaş oğlan, doğrudanmı, itkin 
düşmüşdü? Bununla bağlı suallara çox, 
dəqiq cavab verən isə demək olar ki, 
yox idi. Amma həqiqəti bir az yaxından 
bilənlər var idi. 

Onlardan biri 5-ci Bərdə taborunun 
sabiq tağım komandiri Yusif İsmayılov-
dun dediklərindən:

–1994-cü ilin dekabr ayının sonunda 
2- ci Kəlbəcər əməliyyatına start veril-
miş və 1994-cü ilin yanvar ayının 8-ə 
kimi 701-ci briqadanın taborları güclü 
hücum əməliyyatları keçirərək dalba-
dal ondan çox yaşayış məntəqəsini 
düşməndən azad etmişdi. Həmin 
döyüşlər zamanı ermənilər canlı qüvvə, 
texnika sarıdan böyük itkilərə məruz 
qalmışdılar. Azərbaycan Ordusu bir 
müddət irəli getmiş, düşmən isə geriyə 
çəkilmişdi. Fevral ayında isə qüvvələr 
nisbəti dəyişmiş, düşmən ordusu 
yenidən qruplaşma keçirərək mövqeyini 
möhkəmləndirmişdi. 

Beləliklə hücum dayanmış, 
Azərbaycan Ordusu Buzluqla Yanşağın 
arasında məxfi “Qızılqaya” postu yarat-
mışdı. Fevralın 10-a keçən gecə mənim 
komandir olduğum tağım növbəni 
dəyişməyə hazırlaşırdı. Postla bizim 
dayandığımız yerin arası, təxminən, 

300 metr olardı. Bu məsafəni piyada 
qət etmək üçün 5–10 dəqiqə vaxt lazım 
idi. Növbə düz gecə yarısı dəyişməliydi. 
Gecə saat 12-yə 20 dəqiqə qalmış 
qəflətən güclü partlayış baş verdi və bi-
zim gedəcəyimiz postdakı səyyar çadır 
bir anda göyə sovruldu. Dərhal kömək 
üçün irəli atıldıq. Amma ermənilərin 
güclü müqaviməti ilə rastlaşdıq. Atəş 
səslərindən yəqin etdim ki, düşmən, ən 
azı, 100 nəfərlə, yəni bir bölüklə hücu-
ma keçib. Odur ki, məcburiyyət qarşısın-
da qalaraq geri çəkilməli olduq.

O gecə həmin postda 15 nəfər 
əsgərimiz növbə çəkirdi. İsa da onların 
arasında idi. Onlardan yalnız bir zabit 
sağ qalmışdı ki, onu da ermənilər əsir 
götürərək, sonradan İrana qaytarmış-
dılar. Qalan əsgərlərin hamısı bir nəfər 
kimi çadırda həlak olmuşdu. Bu faciə 
Murovdağ zirvəsində misilsiz bir igidlik 
zirvəsi idi. O şəraitdə onların heç biri 
sağ qala bilməzdi. Və əgər sağ qalanı, 
əsir düşəni olsaydı, ötən 27 ildə, yəqin 
ki, ondan bir soraq çıxardı. Bunu əsir 
düşümş zabit də təsdiq edirdi. Yəni sağ 
qalan təkcə o özü olmuşdu. Allah onla-
rın hamısına rəhmət eləsin. Öləsi oğul-
lar deyildilər… Mən də İsanın sağ qalıb 
əsir düşməsinə inanmıram. Çünki İsa ilə 
birlikdə olmuş Ələddin əsir düşmüş zabi-
tin gözü qarşısında özünü əl qumbarası 
ilə partlatmışdı. Yəni İsa və Ələddin kimi 
cəsur döyüşçülər əsir düşməyi heç vaxt 
özlərinə sığışdıra bilməzdilər. Ayrıca 
İsa haqqında onu da əlavə edim ki, o, 
mərd, cəsur, ölümün gözünün içinə dik 
baxmağı bacaran əsgər idi. Biz bilirdik 
ki, onsuz da ölümə məhkumuq. Belə 
olan halda nə üçün qorxmalıydıq? Odur 
ki, mən birmənalı olaraq bildirirəm ki, 
İsa bəzilərinin düşündükləri kimi nə 
əsir düşüb, nə də itkin olub. O, Vətənin 
müdafiəsi zamanı döyüşdə həlak olub. 

 Bu barədə düşünmək olduqca 
ağırdır: o vaxt biz o mürəkkəb şəraitdə 

İsa kimi şəhidlərimizin meyitlərini götürə 
bilmədik. O vaxt ağır məğlubiyyətin 
əvəzini çıxmaq üçün namərd düşmən 
buna heç çür imkan vermədi. Biz igid 
qardaşlarımızın necə həlak olduqlarını 
da aydınlaşdıra bilmədik. Bircə onu 
bildik ki, onlar şərəflə, qəhrəmanlıq 
nümunəsi göstərərək 18–20 yaşların-
da öz torpaqlarımız uğrunda şəhidlik 
zirvəsinə yüksəldilər. Unutmaq lazım 
deyil ki, belələrinin nə ölüsü, nə də dirisi 
düşmən əlinə keçə bilməz. 

I Qarabağ müharibəsinin tağım 
komandiri olmuş İsa İsmayılov həqiqəti 
söylədi. 

Yəni döyüş zamanı həlak olanların 
cəsədlərini götürmək mümkün olmadığı 
üçün onları itkin saymaq düzgün deyil. 
Çünki belə oğlanlar öz torpaqlarında 
şəhid olublar. Belələrinin cəsədlərinin 
qalıqları o dağlardan, dərələrdən, 
yamaclardan toplanıb həlak olduqla-
rı məntəqədə uğrunda vuruşduqları 
torpağa əmanət edilməli, bu məzarların 
üzərinə həmin itkin sayılan döyüşçülərin 
adları, şəkilləri həkk olunmalıdır. 

“Qardaşlıq məzarı” adlandırılacaq bu 
abidələr indiki nəsillərin ziyarət ünvanla-
rına çevriləcək. Bax onda şəhidlərimizin 
narahat ruhları dinclik tapacaq. Bu, 
onların on illərdən bəri gözləri yollarda 
qalmış doğmalarına da bir təsəlli və 
toxtaqlıq gətirəcək.

Bərdə rayonunun Lənbəran 
kəndində I və II Qarabağ müharibəsi 
şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirən 
xatirə kompleksi də İsa kimi igid, 
yurdsevər oğullarımızın şərəfinə ucal-
dılıb. 

Məhyəddin HACIYEV,  
AMEA Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya 

İnstitutunda Yeni Azərbaycan 
Partiyası ərazi təşkilatının sədri

Çox maraqlı insan idi Yaşar müəllim. Onunla həmsöhbət olanda sevinc 
dolu anlar yaşayardın. Qəribə gülüşü var idi. Yaşar Nurini sevməmək 
mümkün deyildi. Bu böyük sənəkarla ilə həmsöhbət olmaq, onun şən 
zarafatlarını dinləmək, filmlərdə çəkildiyi anları müşahidə etmək mənə 
də nəsib olmuşdu. “Kino” qəzetində onun haqqında xüsusi buraxılış da 
hazırlamışdıq.

Yaşar Nuri haqqında çox yazılıb, onu 
tanımayan, bəlkə də, az tapılar. Deyrdilər 
ki, ona aktyorluq istedadı atasından 
keçib.

Yaşar 1951-ci ilin sentyabrında 
Bakıda, tanınmış aktyor Məmmədsadıq 
Nuriyevin ailəsində dünyaya göz açıb. 
Səhnəyə ilk dəfə on bir yaşında ADMKT-
də “Toy kimindir?” tamaşasında Tapdıq 
rolunda çıxıb. Bu tamaşa onu teatra 
bağlayıb. Orta təhsilini Bakıdakı 173 
nömrəli orta məktəbdə alıb. Sonra isə 
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu-
nun (indiki ADMİU) dram və kino aktyor-
luğu fakültəsində oxuyub.

Təhsil aldığı dövrdə “Sevil”də 
Balaş, “Toy”da Salmanov, “Günahsız 
müqəssirlər”də Neznamov obrazlarını 
yaradıb. 1972-ci ildə institutu bitirdikdən 
sonra bir il orduda xidmət etmiş və ins-
titutun tədris teatrında aktyor işləmişdi. 
1974-cü ilin dekabrında Akademik 
Milli Dram Teatrının baş rejissoru Tofiq 
Kazımovun dəvətilə bu kollektivin aktyor 
truppasına qəbul olunub.

Akademik Milli Dram Teatrında ilk rolu 
Aleksandr Vampilovun “Övlad” komedi-
yasında Silva olub. Bundan başqa, o, 
İlyas Əfəndiyevin “Bağlardan gələn səs” 
dramında Pərviz, Əkrəm Əylislinin “Quşu 
uçan budaqlar” pyesində Qasım, Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı” 
faciəsində Sərsəm Salman, Cəfər Cab-
barlının “Sevil” pyesində Əbdüləli bəy 
obrazlarını yaratmışdır. 

Yaşarın istər teatrda, istərsə də kino 
və televiziyadakı rolları, həcmindən asılı 
olmayaraq, tamaşanın “ağırlıq nöqtəsi”nə 
dönürdü. Həmin tamaşalarda aktyorun 
yanında layiqli yöndaşı olmayanda səhnə 
əsəri müvazinətini itirirdi.

Türk yazıçısı Sadık Şəndilin “Qanlı 
Nigar” əsəri əsasında rejissor Vaqif İbra-
himoğlunun hazırladığı tamaşa sında Y. 
Nuri Abdi rolunu ifa edirdi. .

Cəmil Əlibəyovun “Gülüstanda qətl” 
pyesi əsasında Xalq artisti Ağakişi Ka-
zımovun hazırladığı eyniadlı tamaşada 
mənfi personaj, mafiya başçılarından biri 

Şahməmməd İsmiyeviçdir. O zaman belə 
bir rolun Yaşara tapşırılmasının düzgün 
olub-olmadığı barədə uzun mübahisələr 
düşmüşdü. Lakin müəllif Cəmil Əlibəyov 
teatrla birgə işin başlanğıcından çox 
mübahisə etdi, dəlillər gətirdi. Budəfəki 
müəllif “inadkarlığı” özünü tam doğrultdu. 

Kinorejissor Şamil Mahmudbəyovun 
ekranlaşdırdığı “Dörd bazar günü” 
filmində yaratdığı Seyran obrazı Ya-
şarın kinoda ilk işi idi. Bunun ardınca 
isə o, irili-xırdalı onlarca filmdə müxtəlif 
xarakterli sadə insanların, müftəxorların, 
nakəslərin, yaramazların, fırıldaqçıla-
rın obrazlarını kinolentin yaddaşında 
yaşatdı. 

Kinoda aktyorun maraqlı və yadda-
qalan obrazlarından biri də “Yol əhvalatı” 
filmindəki Makintoş roludur. Bu film 
tamaşaçılar tərəfindən o qədər sevilib 
ki, ekranda hər nümayişi böyük rəğbətlə 
qarşılanır. Filmdəki maraqlı aktyor an-
samblını tamamlayan Makintoş obrazının 
yaradıcısı Yaşar Nuri hər bir hərəkəti, 
mimikası, yalnız onun özünəməxsus olan 
danışıq tərzi xarakteri ilə 30 ilə yaxın bir 
zaman kəsiyində hər kəsin sevimli obraz-
larından birinə çevrilib.

Yaşar Nuri müxtəlif kinorejissorlarla 
işləyib və təbii ki, bu təcrübə ilə də onun 
yaradıcılığında böyük sənət məktəbinin 
bütün çalarları cəmləşib. Lakin, aktyo-
run son illər ərzində, yəni 1988-ci ildən 
üzübəri kinorejissor Vaqif Mustafayevlə 
birgə işlədiyi rollar xüsusilə diqqəti çəkir. 
Bu filmlər və Yaşarın yaratdığı obrazlar 
ayrı-ayrılıqda dünya sürrealist kino-
sunun ən dəyərli nümunələrindəndir. 
Əsasən tragikomik janrda işlənən 
filmlərdə aktyor bir-birindən fərqli, lakin 
daxili pafosu ilə sanki bir-birini tamamla-
yan xarakterləri, özü də milli xarakterləri 
yaratmaqla özünün aktyorluq imkan-
larını, peşəkarlığını və təbii ki, Allah 
tərəfindən verilən istedadını ortaya qoya 
bilib.

Vaqif Mustafayevin müştərək 
işlərindən olan “Musiqili xaş” və “Bəyin 
oğurlanması” (Ceyhun Mirzəyevlə 

birlikdə) filmlərində də Yaşar yaratdığı 
obrazlarla yadda qalır və bunların ara-
sında İsrafil (“Bəyin oğurlanması”) ob-
razının xüsusi yeri var. Evə girərkən hər 
dəfə təkrarlanan ayaqqabının kənara 
atılması, özünəməxsus yeriş və davra-
nış, ölümünə fərman verilmiş sevginin 

əzabları və bir çox başqa çalarlar İsrafil 
obrazının əsl dəyərini açır və Yaşar Nuri 
bu maraqlı obrazı yenə də baxımlı edə 
bilir.

Yaşarın obrazlar kolleksiyasından söz 
açdıqda onun “Yaramaz”dakı Maşal-
lahını, “Lətifə”dəki Məmmədini, “Qətl 
günü”ndəki Mahmud doktorunu, “Nə 
gözəldir bu dünya...” dakı Asim Əliyeviçi, 
“Hər şey yaxşılığa doğru”, “Nakəs”, 
“Fransız”, “Yoxlama” filmlərindəki bir-
birindən maraqlı və yaddaqalan rollarını 
mütləq xatırlamalıyıq. Bu rolları tamaşa-
çılara sevdirən də məhz aktyorun böyük 
sənətkarlıq istedadı və çəkdiyi sonsuz 
zəhmətdir.

Onun aktyorluq fəaliyyəti dövlətimiz 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, 
“Xalq artisti” fəxri adına, Dövlət müka-
fatına, “Qızıl dərviş” mükafatına layiq 
görülmüşdür. “Şöhrət ordeni” ilə təltif edil-
mişdir. Prezident təqaüdçüsü idi. Aktyo-
run əziz xatirəsi sənətsevərlərin qəlbində 
əbədi yaşayacaqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

– Virusun növbəti mu-
tasiyası olan “Omicron” 
(B.1.1.529) molekulyar quru-
luşuna görə çox mükəmməldir 
və əvvəlkilərdən daha yoluxu-
cudur. Pandemiya başlayanda 
mütəxəssislər deyirdilər ki, hər 
yaranan ştamm intensiv yolu-
xuculuğu ilə təhlükə yaradır. İlk 

ştammların iki dəfə yoluxucu 
olduğu qeyd edilirdi, yəni bir 
nəfər daha iki nəfəri yoluxdu-
ra bilərdi. Sonradan “Delta” 
ştammının əvvəlki variantlara 
nisbətən daha sürətli – 6 dəfə 
çox yoluxucu olduğu deyildi. 
Mütəxəssislər yeni yaranan 
ştamm – “Omicron” ştammının 
isə 8 –10 dəfə yoluxucu oldu-
ğunu bildirirlər.

Nə qədər ki, hamı 
peyvəndlənmə prosesindən 
keçməyib, virus peyvənd olun-
mamış orqanizmin birindən 
digərinə keçdikcə, dəyişikliyə 
uğrayır. Peyvənd olunmuş 
orqanizmdə çevrilmə get-
mir, bunun əksinə, peyvənd 
olunmamış orqanizmdə virus 
özünə münbit şərait tapır 
və yeni mutasiyalar yaranır. 
Məhz bu səbəbdən peyvənd 
olunmaq vacibdir. “Omicron” 
ştammının 30-dan çox mutasi-
yanı özündə birləşdirdiyi qeyd 
olunur. Bunlar yeni variantın 
nə qədər dəyişkən olduğu və 
hətta aparılan peyvəndləmə 
prosesinə qarşı dirənişli ola 
biləcəyi ehtimalı doğurur. 
Dəyişkənlik virusların həyatda 
qalma şəklidir. İndiyə qədər də 
müxtəlif ştammlar yaranmışdı. 
Lakin Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı hər hansı ştamma 
görə bu qədər həssaslıq 
göstərir, daha dəqiq yanaşır-
sa, bu, həqiqətən vəziyyətin 

ciddiliyindən xəbər verir.
Y. Abdıyeva, həmçinin son 

vaxtlar peyvəndlər üzərində 
aparılan araşdırmaların onun 
hələlik yeni ştamm üçün də 
təsirli olacağını düşünür: “La-
kin təsirin effektivliyi xəstəliyin 
əmələ gəlməməsinə kömək 
etmir, “Delta” kimi bu ştamm 

da xəstəliyi yüngül keçirməyə 
səbəb olur, çünki virus 
orqanizmdəki anticisimləri 
tanıyır. Lakin yeni ştammdakı 
alt mutasiyaların müəyyən bir 
qismi həmin anticisimlərə qarşı 
reaksiya göstərməyib. Bu isə 
o deməkdir ki, mutasiyanın ge-
niş yayılması vaksinasiyanın 
səmərəsini azalda bilər”.

Yeni ştammın əlamətləri 
barədə danışan həkim deyib: 
“Əlamətlər hələ araşdırılır. 
Məlumdur ki, bu ştammı daha 
çox gənclər arasında yayılır, 
yaşlılar və yanaşı xəstəliyi 
olanlar üçün təhlükəli ola-
raq qalır. Hər ştammın sırf 
özünəməxsus xüsusiyyəti olur. 
Əvvəlki ştammlarda da daha 
çox ürəkbulanma, halsız-
lıq, hərarət və s. əlamətlər 
üstünlük təşkil edirdisə, “Delta” 
ştammında daha çox iybilmə 
və dadbilmənin itməsi baş ve-
rir. Ümumi olaraq digər kəskin 
respirator infeksiyalarda olan 
kliniki əlamətlər çox güman 
ki, “Omicron”da da olacaq. 
Lakin orqanizmlərin fərdi 
xüsusiyyətlərinə görə təbii ki, 
dəyişə də bilər.

RNT tərkibli bütün viruslar 
aqressiv olurlar, onları idarə 
etmək çətindir. Adətən belə 
düşünülür ki, indiyə qədər olan 
bütün pandemiyalar zamanı 
mutasiya yarandıqca virus 
zəifləyir və proses öz-özünə 

bitir. Çox təəssüf ki, bu virus 
haqqında bunu demək olmur. 
Bəzi mütəxəssislər belə 
fikirdədir ki, bu virus labo-
ratoriya məhsulu olduğuna 
görə zəifləmə getmir. Bir sıra 
mütəxəssislər bunu onun 
quruluşu ilə əlaqələndirirlər. 
Elm sahəsində də öz təsdiqini 
tapmamış çoxlu belə versiya-
lar var, lakin hələlik yekun bir 
rəy yoxdur. Şübhəsiz ki, yekin 
nəticəni zaman göstərəcək.

Y. Abdıyeva xarici 
mətbuata istinadən onu da 
deyib ki, peyvənd istehsal-
çısı “Moderna” yeni ştamma 
qarşı vaksin hazırlanması-
na başladıqlarını elan edib. 
Peyvənd hazırlanmasında 
xüsusi mRNT (matrisalı RNT) 
texnologiyasından istifadə 
edən “Moderna”nın tibb üzrə 
baş direktor müavini Pol Ber-
ton BBC-yə açıqlama verib. 
Berton yeni varianta qarşı 
hazırlana biləcək peyvənddən 
də danışıb. O deyib: “Hazırda 
istifadə olunan peyvəndlərin 
yeni varianta qarşı təsirini 
yaxın həftələrdə öyrənə 
biləcəyik. Əgər yeni vaksin 
hazırlamalı olsaq, 2022-ci ilin 
əvvəlində onu böyük həcmdə 
istehsal edə bilərik”. Uğur Şa-
hin və Özlem Türecinin şirkəti 
“BioNTech” də bu variantla 
bağlı açıqlama verib. Şirkətin 
sözçüsü qeyd edib ki, “Pfizer” 

və “BioNTech” aylar əvvəl 
mRNT peyvəndlərini 6 həftə 
ərzində yeni mutasiyalara 
qarşı uyğunlaşdırmaq üçün 
işə başlayıb. Yeni mutasiya-
lara qarşı ilk peyvəndlər 100 
gün ərzində istifadəyə hazır 
olacaq. Digər tərəfdən, “John-
son & Johnson” şirkəti də 
peyvəndlərinin “Omicron” va-
riantına qarşı təsirini ölçməyə 
başladıqlarını açıqlayıb. Çin 
peyvənd istehsalçısı “Sinovac” 
da mövzu ilə bağlı açıqlama 
verib. Şirkətin bəyanatında 
bildirilir ki, lazımi məlumatlar 
alındıqdan sonra “Omicron” 
variantına qarşı peyvənd 
hazırlaya bilərlər. Eyni virusa 
qarşı texnologiya və istehsal 
dəyişməyəcək, odur ki, çox 
qısa müddətdə vaksin hazır-
lanması mümkün olacaq. 

Sonda daha bir maraqlı 
faktı da diqqətə çatdırmaq 
yerinə düşər ki, Rusiyada 
Sibir oftalmoloji klinikalar 
şəbəkəsinin sahibi Alek-
sandr Padar Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatını (ÜST) 
məhkəməyə verib və ko-
ronavirusun yeni ştammını 
ifadə etmək üçün “Omicron” 
sözündən istifadənin qadağan 
edilməsini tələb edib. Klinika-
nın təsisçisinin sözlərinə görə, 
tibb müəssisəsinin adı (Omik-
ron) qeydiyyatdan keçmiş 
ticarət nişanıdır və  COVID–19 
ştammı ilə assosiasiya klini-
kanın işgüzar nüfuzuna xələl 
gətirir. A.Padar deyib: “Bir 
özünüz düşünün, əgər kimsə 
– qohumunuz və ya dostunuz 
“Omicron”dan ölürsə, o zaman 
çətin ki, eyni adlı klinikaya bir 
daha müraciət edən olsun”. 

Qeyd edək ki, ilk “Omik-
ron Oftalmologiya Mərkəzi” 
Novokuznetskdə 2015-ci ildə 
açılıb və hazırda Rusiyanın 
11 şəhərində onun filialları 
fəaliyyət göstərir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Qazaxda onların xatirəsi 
hər zaman uca tutulur...

Qazax rayonunda da 
şəhidlərimizin adlarının 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində 
məqsədyönlü işlər aparılır. Ra-
yon icra hakimiyyətinin başçısı 
Rəcəb Babaşov hələ keçən ilin 
noyabr ayında keçirdiyi daxili 
müşavirələrin birində demişdi 
ki, şəhid adı müqəddəsdir və 
biz elə etməliyik rayonun hər 
guşəsində, hər məkanında 
bu müqəddəslik əyani hiss 
olunsun və onu hamı görsün, 
ehtiram göstərsin. 

Artıq belə məkanlardan biri 
şəhərin mərkəzində yerləşən 
Şəhidlər xiyabanıdır. Burada 
aparılan abadlıq işləri, şəhid 
adlarının və şəkillərinin əks 
olunduğu lövhənin vurulma-
sı bu istiqamətdə görülən 
işlərdən biridir. 

Digər xeyirxah bir iş Qazax 
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində 
Birinci və İkinci Qarabağ 
müharibəsi zamanı Vətən uğ-
runda canlarından keçən 339 
nəfər şəhidin xatirəsinə nəfis 
bir guşənin yaradılmasıdır. 
Muzeyin ikinci mərtəbəsindəki 
bu guşə indi hər kəsin ziyarət 
etdiyi bir ünvana çevrilib.

Başqa bir diqqətçəkən 
iş rayon icra hakimiyyətinin 
təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
“Göyəzən” qəzetinin baş 
redaktoru, şair-publisist 
Elçin İsmayıl tərəfindən Vətən 
müharibəsi şəhidlərinə həsr 
olunmuş “Qanları ilə dastan 
yazanlar” kitabının ərsəyə 
gətirilməsidir. 

Vətən müharibəsində 
qanları ilə tarix yazan igid 
oğullarımızın əziz xatirəsini 

əbədiləşdirmək üçün inşa 
olunan Abidə Kompleksi də 
rayonda bu sahədə atılan 
nümunəvi addımlardan biridir. 
Şəhərin Nəriman Nərimanov 
küçəsində ucaldılan bu komp-
leks müstəqil Azərbaycanın 
suverenliyi, torpaqlarımızın 
ərazi bütövlüyü uğrunda canla-
rından keçən qəhrəmanlarımızı 
gələcək nəsillərə tanıtmaq 
üçün görülən təqdirəlayiq işdir. 
27 sentyabr Anım Günündə 
açılışı olan Abidə Kompleksi 
də igid oğullarımızın xatirəsini 
əbədiləşdirən müqəddəs 
məkanlardan biridir.

Amma bunlar da son hədd 
deyil. Rayonda şəhidlərin 
adlarının əbədiləşdirilməsi 
üçün işlər davam etdirilir. 
Bu günlərdə RİH başçısı 
aparatı yanında fəaliyyət 
göstərən “Şəhid adlarının 
əbədiləşdirilməsi, inzibati 
ərazi vahidlərinə, yaşayış 
məntəqələrinə, küçə və 
meydanlara, idarə, müəssisə 
və təşkilatlara ad verilməsi 
və adlarının dəyişdirilməsi 
ilə əlaqədar yaradılmış 
komissiya”nın 25 noyabr 2021-
ci il tarixli protokolu nəzərə 
alınaraq müxtəlif adda ordenlə 
təltif olunmuş daha 7 nəfər 
Vətən müharibəsi şəhidinin adı 
əbədiləşdirilib. İcra hakimiyyəti 
başçısının Sərəncamına 
əsasən şəhər ərazisində adsız 
olan 7 küçəyə - ölümündən 
sonra 3-cü dərəcəli “Rəşadət” 
ordeni, “Vətən uğrunda”, 
“İgidliyə görə”, “Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə” me-
dalları ilə təltif olunmuş, Birinci 

Şıxlı kənd sakini, şəhid kapitan 
Pənahov Rövşən Mahmud 
oğlunun ölümündən sonra 
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, 
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin 
azad olunmasına görə”, 
“Cəsur döyüşçü” medalları 
ilə təltif olunmuş, Qarapapaq 
kənd sakini, şəhid baş leyte-
nant Nəsibov Xaliddin Vaqif 
oğlunun, ölümündən sonra 
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni, 
“Vətən uğrunda”,“Döyüşdə 
fərqlənməyə görə”, “Füzulinin 
azad olunmasına görə” medal-
ları ilə təltif olunmuş, Xanlıqlar 
kənd sakini, şəhid leytenant 
Həməşəyev Qismət Oruc 
oğlunun, ölümündən sonra 
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni, 
“Vətən uğrunda”, “Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə”, “Hərbi 
xidmətlərə görə”, “Xocavəndin 
azad olunmasına görə”, 
“Cəbrayılın azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif olun-
muş, Bala Çaylı kənd sakini, 
şəhid gizir Məmmədov Səbuhi 
Hümbət oğlunun, ölümündən 
sonra 3-cü dərəcəli “Rəşadət” 
ordeni, “Vətən uğrunda”, “Fü-
zulinin azad olunmasına görə”, 
“Cəsur döyüşçü” medalları ilə 
təltif olunmuş, Ürkməzli kənd 
sakini, şəhid gizir Şükürov İlkin 
Aslan oğlunun, ölümündən 
sonra “Azərbaycan Bayra-
ğı” ordeni, “Vətən uğrunda”, 
“Şuşanın azad olunmasına 
görə”, “Xocavəndin azad 
olunmasına görə”, “Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə”, 
“Füzulinin azad olunmasına 
görə”, “İgidliyə görə” medalları 
ilə təltif olunmuş, Hüseynbəyli 
kənd sakini, şəhid kiçik gizir 
Mədətov Röyal Şahin oğlunun, 
ölümündən sonra “Azərbaycan 
Bayrağı” ordeni, “Vətən uğrun-
da”, “Hərbi xidmətlərə görə”, 
“Füzulinin azad olunmasına 
görə”, “Xocavəndin azad olun-
masına görə”, “Cəbrayılın azad 
olunmasına görə”, “Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə”, “Şu-
şanın azad olunmasına görə” 
medalları ilə təltif olunmuş, 
Çaylı kənd sakini, şəhid əsgər 
Allahverdiyev Sakit Şahin oğlu-
nun adı verilib.

Bugünlərdə rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı 
Rəcəb Babaşov küçə ad-
ları verilən şəhidlərimizin 
ailə üzvləri ilə görüşüb, bu 

barədə onlara ətraflı məlumat 
verib.Yeni adlandırılmış 
küçələrdə ünvan lövhələrinin 
yerləşdirilməsi, həmçinin 
əhalinin maarifləndirilməsi, 
eləcə də digər məsələlərin 
təmin edilməsi üçün aidiyyatı 
şəxslərə lazımi tapşırıqlar veril-
diyi diqqətə çatdırılıb. 

İcra hakimiyyətinin başçısı 
Vətən müharibəsində iştirak 
edərək Qarabağ uğrunda 
canlarından keçən bütün 
şəhidlərimizin Azərbaycan 
xalqının, qazaxlıların qəlbində 
əbədi yaşayacağını deyib, 44 
günlük haqq savaşında tarixi 
Qələbənin müəllifi olan Ali Baş 
Komandana, hərbçilərimizə, 
şəhidlərimizə, qazilərimizə 
borclu və minnətdar oldu-
ğumuzu qeyd edib, Vətən 
müharibəsində adını tarixə 
qızıl hərflərlə yazdıran 
şəhidlərimizin xatirəsinin 
Azərbaycan xalqı, o cümlədən 
qazaxlılar tərəfindən daim 
əziz tutulacağını söyləyib. 
Respublika Prezidenti İlham 
Əliyev və Birinci vitse- 
prezident  Mehriban Əliyevanın 
şəhid ailələrinə, qazilərimizə 
göstərdikləri qayğının hər 
kəsə örnək olduğunu bildirən 
rayon rəhbəri həmin qayğı-
nın  Qazaxda da hər zaman 
nümunə götürüldüyünü 
diqqətə çatdırıb. 

Şəhid ailələri qəhrəman 
oğullarımızın gələcək 
nəsillərə tanıdılması, adlarının 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində 
atılan addımları yüksək 
qiymətləndiriblər. Onlar ölkə 
Prezidenti İlham Əliyev, Birinci 
vitse-prezident  Mehriban 
Əliyeva, eləcə də rayon 
rəhbərliyi tərəfindən hər zaman 
diqqət və qayğı ilə əhatə olun-
duqlarını bildiriblər. 

Məlumat üçün qeyd 
edək ki, bundan əvvəl rayon 
icra hakimiyyəti başçısının 
sərəncamına əsasən Qazax 
şəhərindəki 5 adsız küçəyə 
Tovuz döyüşləri şəhidi, 3-cü 
dərəcəli “Vətənə xidmətə 
görə” ordenli mayor Namiq 
Əhmədovun, Vətən müharibəsi 
şəhidləri, 3-cü dərəcəli 
“Rəşadət” ordenli kapitan 
İmamverdi İsmayılovun, “Qa-
rabağ” ordenli baş leytenant 
Nəbi Hüseynovun, “Qarabağ” 
ordenli gizir Anar Nağıyevin, 
“Azərbaycan Bayrağı” ordenli 
baş çavuş İsmayıl Qəsəbovun 
adları verilib.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda 
canlarından keçən igid Vətən oğullarının xatirəsi 
dövlətimiz tərəfindən hər zaman əziz tutulur. 
Şəhidlərimizə, onların ailə üzvlərinə göstərilən qayğı 
bunu deməyə əsas verir. 

“RNT tərkibli virus olan COVID – 19-un yeni “Omicron” ştammının yayılma-
sı barədə informasiyalar əhali arasında ciddi narahatlıq doğurur. Doğrudur, yeni 
ştamm indiyədək ölkəmizdə qeydə alınmayıb. Lakin bir sıra ölkələrdə ona təsadüf 
edildiyi barədə informasiyalar var. Əlbəttə, arzu edirik ki, yeni ştamm ölkəmizə 
gəlməsin, lakin pandemiya dövründə yaşayırıqsa, güman edirəm ki, bu, qaçılmazdır. 
Təəssüf ki, yoluxma sayındakı rəqəmlər azaldıqca, insanlar arasında arxayınlıq ya-
ranır və bu hal xəstəliyin yayılması üçün zəmin yaradır”. Bu fikirləri tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Yazgül Abdıyeva yeni ştammla əlaqədar deyib. O, həmçinin bildirib:
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Yeri görünən böyük sənətkar

Peyvənd olunmayanlarda 
virusun yeni mutasiyaları yaranır
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