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Elə “Təmənnasız və xeyirxah 
həmkarımız” ifadəsi də sanki Ənvər 
müəllimin “boyuna biçilmişdir”. Onun-
la bir kollektivdə çalışmaq yox, hətta, 
sadəcə, yol yoldaşı olmaq da kifayətdir 
ki, bu insanın hansı mənəvi zənginliklərə 
malik olduğu barədə təsəvvür yaransın. 
Mən həmişə demişəm ki, onun həmin 
insani keyfiyyətlərinin təməlində təkcə 
valideynlərindən keçən irsi qabiliyyətlər 
deyil, həm də ağır keçən uşaqlıq illərinin 
“bəxş etdiyi” unudulmaz dərslər daya-
nır. Çünki Ənvər müəllim İkinci Dünya 
müharibəsinin qanlı-qadalı illərində 
– 1942-ci ildə dünyaya gəlmişdir. 
Həmin illərin bəşər övladı üçün törətdiyi 
məhrumiyyətləri kim unuda bilər ki? 

...Gədəbəy rayonunun Göyəmli 
kəndində dünyaya göz açan, hərbi 
xidmətdən tərxis olunduqdan sonra 
Azərbaycan Xarici Dillər Pedaqoji İnsti-
tutunun rus dili və ədəbiyyatı fakültəsinə 
daxil olan gənc Ənvər hələ bilmirdi ki, 
onu qarşıda böyük çətinliklərlə, zəhmətlə 
keçəcək mətbuat yolu, şərəfli əmək 
fəaliyyəti, respublika paytaxtı həyatının 
güzgüsünü yaradan bir qəzetdə ardıcıl 
uğurlar gözləyir. O, xəbərsiz olsa da, alın 
yazısı çoxdan yazılmışdı. 

 Ali məktəbi bitirdikdən sonra 
təyinatla Milli Elmlər Akademiyasının 
Dilçilik İnstitutuna göndərilsə də, jurnalis-
tikaya olan marağı onu “Bakı” və “Baku” 
axşam qəzetlərinin redaksiyasına gətirib. 
Əvvəlcə ştatdankənar müxbir işləyib, 
1971-ci ildən isə daimi işə götürülüb. 
Jurnalistikaya vurğunluq, çalışqanlıq 
Ənvər Məşədiyevi məktub qeydiyyatçı-
sından pillə-pillə –müxbir, şöbə müdiri, 
baş redaktorun müavini vəzifəsinədək 
ucaldıb.

Həmin prosesləri uzun illər “Bakı” 
qəzetində işləmiş, hazırda “Xalq 
qəzeti” baş redaktorunun birinci mü-
avini vəzifəsində çalışan Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Hacı Qüdrət Piriyev 
belə xatırlayır: “Yetmişinci illərin axırla-
rı – səksəninci illərin əvvəllərində Nəsir 
müəllim bir neçə cavan jurnalisti axşam 
qəzetlərində işə götürmüşdü. Redak-
siyadakı yaşlı nəsil jurnalistlərlə həmin 
gənclərin qaynayıb-qarışması prosesi 
ağır olsa da, gedirdi. Bu prosesdə Ənvər 
Məşədiyevin xidməti böyük idi. 

Ənvər yaşlılar arasında nisbətən 
cavan olmasından, məktublar şöbəsinin 
müdiri və redaksiya həmkarlar 
komitəsinin sədri vəzifələrində 
işləməsindən istifadə edərək kollektivin 
ümumi işinə, sözün həqiqi mənasında. 
kifayət qədər kömək edirdi. Yadımda-
dır ki, o, daim gənclərin arasında olur, 
onların problemlərinin həllinə kömək 
edirdi. Redaksiyada bir növ cavanların 
“səlahiyyətli nümayəndəsi” idi. Nəsir 
müəllim də Ənvərin bu keyfiyyətlərini 
bilir və bir çox məsələlərin həllini ona 
tapşırırdı”. 

Onun keçmiş iş yoldaşı kimi yaxşı 
bilirəm ki, Ənvər Məşədiyev nə ya-
zıbsa, obyektiv olub, düz yazıb, daim 
məhsuldar qələm sahibi kimi tanınıb. O, 
təkcə öz qəzetimizdə deyil, eləcə də, 
“Xalq qəzeti”, “Azərbaycan”, “Respub-
lika”, “Ədəbiyyat qəzeti”, “Molodyoj 
Azerbaydjana”, “Naş vek”, “Panorama”, 
“Günay” qəzetlərində, “Ulduz”, “Qo-
bustan”, “Kirpi” jurnallarında da aktual 
mövzularda sanballı publisistik və tənqidi 
məqalələr dərc etdirmişdir. 

Biz “Bakı” qəzetində bir yerdə 
işləyəndə mən onun kitab yazdığı 
barədə heç nə bilmirdim. Amma sonralar 
öyrəndim ki, Ənvər müəllim beş kita-
bın müəllifidir. “Yaddaşımın işığında” 
(2003) kitabında dövlət xadimi Əziz 
Əliyev, akademik Hüseyn Əliyev, digər 
görkəmli ziyalılarımızın ömür yollarından 
ayrı-ayrılıqda geniş bəhs edilmişdir. 
“Ömür də bir yoldur”(2005), “Elmimizin 
üç zirvəsi”(2005), “Tale” (2005) kitabları 
geniş ictimaiyyət tərəfindən maraqla 
qarşılanmışdır. 2007-ci ildə işıq üzü 
görən “Bakı, axşamın xeyir!” kitabı 
görkəmli jurnalist Nəsir İmanquliyevin 
həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. 
Onun yaradıcılığının elmi istiqaməti də 
var. “AMEA-nın xəbərləri” elmi toplu-
sunda dərc olunmuş “Felyeton dili” elmi 
məqaləsində Xalq yazıçısı Mir Cəlalın 
yumor və satira yaradıcılığının özəllikləri 
araşdırılmışdır. 

Bu yerdə Ənvər müəllimlə uzun 
illər eyni kollektivdə çalışmış və hazır-
da Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyası sədrinin müavini olan 
Əməkdar jurnalist Aqil Dadaşovun 
“525-ci qəzet”də verilmiş yazısından bir 

məqamı yada salmaq istərdim: “1978-ci 
ilin iyun ayı idi. Bakı Dövlət Universite-
tinin jurnalistika fakültəsini bitirmişdim. 
Təyinatım rayona olsa da, “Bakı” və 
“Baku” axşam qəzetlərinin yaradıcısı və 
baş redaktoru olan Nəsir İmanquliyev 
məni “Bakı” qəzetinin şəhər xəbərləri və 
idman şöbəsinə işə götürmüşdü. 

Şöbənin əməkdaşları mənim 
gəlməyimdən o qədər də məmnun 
qalmamışdılar. İlk gündən onlar mənə 
şöbədə işin ağır olduğunu söyləyir, 
“məsləhət görürdülər” ki, Nəsir 

müəllimdən başqa şöbəyə keçirilməyimi 
xahiş edim. Mən isə “bismillah!” etməmiş 
redaktorun yanına getmək istəmirdim. 
Qalmışdım od ilə su arasında. Belə 
günlərin birində qapı açıldı, içəriyə uca-
boy, dolubədənli, qapqara saçları olan, 
orta yaşlı bir adam girdi. Mənimlə tanış 
oldu. Məsələdən xəbərdar imiş: “Sən 
burada qalıb işləyəcəksən, getmək lazım 
olsa, bunlar gedəcəklər!”- dedi. Həmin 
adam Ənvər Məşədiyev idi”.

“Tərəqqi” medallı, “Qızıl qələm” 
mükafatı laureatı olan həmkarımız fərdi 
üslubu, obyektivliyi, şəxsi məziyyətləri ilə 
oxucuların və həmkarlarının hörmətini 
qazanmış publisistlərdəndir. Azərbaycan 
mətbuatı tarixində möhtəşəm və uzunö-
mürlü xidmətləri olan görkəmli redaktor 
Nəsir İmanquliyev seçib işə götürdüyü 
Ənvərin imzasını təsdiq etmək yolunda 
minbir yaradıcılıq əzabına qatlaşma-
sını müşahidə etmiş və onu yüksək 
dəyərləndirmişdir. Nəsir müəllim Ənvərin 
jurnalist kimi peşəkarlıqdan əlavə, həm 
də, məsuliyyətli insan olduğunu nəzərə 
alaraq, onu redaksiyanın ən çətin 
və məsuliyyətli şöbələrindən sayılan 
“Məktublar şöbəsi”nin müdiri vəzifəsinə 
təyin etmişdi. 

Yadımdadır, o illərdə redaksiyaya 
ildə 25 mindən çox məktub gəlirdi. 
O qədər məktubu oxumaq, cavab 
vermək və ya hansısa dövlət qurumuna 
istiqamətləndirmək o qədər də asan 
məsələ deyildi. Ənvər Məşədiyev 20 ilə 
yaxın bu şöbəyə rəhbərlik etmiş, qapısı 

daim ən sadə insanların üzünə açıq 
olmuşdur.

Ənvər Məşədiyevin “Bakı” qəzetində 
“Felyeton”, “Satirik qələmlə”, “Qəribə 
əhvalatlar”, “Bir məktubun izi ilə”, “Şəhər 
mövzusunda”, “Jurnalistin düşüncələri”, 
“Elm adamları”, “Rəy və təkliflər” və 
başqa rubrikalarda verilmiş yazıları daim 
oxucu məmnunluğu ilə qarşılanırdı. 

Bu zaman bir məqamı xüsusilə 
vurğulamaq zərurəti var. Belə ki, Ənvər 
müəllim Azərbaycan Ordusunun İkinci 
Qarabağ müharibəsində qazandığı 

şanlı Qələbə, müzəffər Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin dünya miqyasında 
təqdir olunan sərkərdəlik məharəti, 
Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlar 
barədə oxunaqlı və dəqiq tarixi faktlara 
əsaslanan dəyərli məqalələr də qələmə 
almışdır. Eləcə də, onun işğaldan 
azad edilmiş torpaqlarımızda aparı-
lan möhtəşəm bərpa-quruculuq işləri, 
Heydər Əliyev Fondunun bu proseslərdə 
fəal iştirakı haqqında da maraqlı yazıları 
vardır. 

Bir məqalədə oxudum ki, “Bakı” 
və “Baku” qəzetlərinin redaksiyasın-
da ədəbi işçidən redaktor vəzifəsinə 
qədər yüksələn, sonralar uzun illər 
“AZƏRTAC” Dövlət İnformasiya  
Agentliyinə rəhbərlik etmiş, müasir jurna-
listikamızın ən üzdə olan simalarından 
biri – “Şöhrət” ordenli Əməkdar jurnalist 
Şamil Şahməmmədov öz qələm dostu 
Ənvər müəllim barədə ürək sözlərini 
belə bildirmişdir : “Ənvər elə bir insandır 
ki, ondan həyatda heç kim inciməyib. 
O, jurnalistik fəaliyyəti dövründə 
həmişə xeyirxah işlər görüb, öz yazıları 
ilə haqqı tapdananlara kömək edib. 
Uzun illər “Məktublar söbəsi”nin müdiri 
olub, şikayət məktublarında qaldırılan 
məsələlərin müsbət həllinə nail olub. 

Bir məsələni də demək istəyirəm ki, 
20 Yanvar hadisələri zamanı redaksi-
yanın bir çox işçiləri işə gələ bilmirdilər, 
amma bir neçə fədakar işçi, o cümlədən 
Ənvər qəzetin 20 Yanvar hadisələrinə 
həsr olunmuş nömrəsinin buraxılmasın-
da mənə kömək oldular. Biz o nömrəni 
“Səhər” qəzetinin materialları və şəkilləri 
əsasında hazırladıq”. 

Mən ona həmişə “müdir”, -deyə 
müraciət etmişəm. Aradan illər keçib. 
Hər qarşılaşanda elə bil doğma adamımı 
görürəm. Bir yerdə işlədiyimiz unudul-
maz günləri, illəri xatırlayıram. Bu gün 
qocaman həmkarımızın 80 yaşı tamam 
olur. Yaş üstə yaş gəlsə də, ruhən və 
cismən qocalmayan həmkarımızı təbrik 
edir, həmişə gümrah olmasını, daim 
sıramızda addımlamasını arzulayırıq!

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”

Qardaşlaşmış şəhərlərin 
əlaqələri möhkəmlənir 

Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin nümayəndə 
heyəti dostluq əlaqələri olan 
Polşanın Belostok şəhərində 
səfərdə olub və “Şəhər 
günü”nə həsr olunmuş 
bayram tədbirlərində 
iştirak edib. Vurğulanıb 
ki, Azərbaycan – Polşa 
diplomatik əlaqələrinin 
davam etdiyi 30 il ərzində 
bir sıra sahələrdə mühüm 
irəliləyişlər əldə edilmişdir. 
2013-cü ilin avqust ayında 
Sumqayıtla Belostok 
şəhəri arasında dostluq və 
əməkdaşlıq haqqında Niyyət 
protokolu imzalanmışdır.   

Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini Teymur Səmədov 
tədbirdə Belostokun 
sakinlərini bayram 
münasibəti ilə təbrik edib və 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi 
inkişafı, Sumqayıtda son illər 
həyata keçirilən layihələr 

haqqında  məlumat verib. 
Görüşdə Belostok şəhərinin 
meri Tadeuş Truskolyaskiyə 
Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin başçısı 
Zakir Fərəcovun adından 
hədiyyələr təqdim olunub. 
Hər iki şəhərin qarşılıqlı 
əlaqələrinin inkişafı ilə bağlı 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Sumqayıtın və 
Almaniyanın Lüdviqshafen 
şəhərlərinin dostluq əlaqələri 
isə düz 45 il əvvəl,  1977-ci 
ildə, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi dövrdə 
yaradılıb və möhkəmlənib. 
Bu yubileylə əlaqədar 
Lüdviqshafendə bir sıra 
maraqlı görüşlər keçirilib. 
Orada “Şəhər günü” 
ərəfəsində təşkil olunan 
tədbirlərdə qeyd edilib 
ki, şəhərlərin tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin inkişafında 
Azərbaycan və Almaniya 

arasındakı dostluq 
münasibətlərinin müsbət 
təsiri olub.  

Tədbirdə Sumqayıt Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Zakir Fərəcovun almaniyalı 
dostlarla əlaqələrin 
inkişafında xidmətlərinə görə 
Lüdviqshafen şəhərinin Qızıl 
medalı ilə təltif olunduğu 
bildirilib. Həmin mükafatı 
şəhər meri Yutta Ştaynruk  
nümayəndə heyətinin rəhbəri 
Gündüz Əliyevə təqdim edib. 
Sonra Sumqayıt ictimaiyyəti 
adından Lüdviqshafen şəhər 
rəhbərliyinə, Lüdviqshefen 
şəhəri adından isə Sumqayıt 
nümayəndələrinə xatirə 
hədiyyələri verilib. 

Bayram tədbirləri konsert 
proqramları ilə yekunlaşıb.    

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Yaş üstə yaş gəlsə də, ruhən və 
cismən qocalmayan Ənvər müəllim...

Bəlkə də, bu sətirlərə “Bakı” qəzetindən “Bakı, axşamın xeyir!” 
kitabına gedən yollar” sərlövhəsi versəydim, daha düzgün olardı. 
Çünki Ənvər Məşədiyev 1971-ci ildən ta əmək fəaliyyətinin sonuna 
qədər məhz “Bakı” axşam qəzetində çalışmış və 2007-ci ildə uzun 
illər rəhbərliyi altında işlədiyi görkəmli jurnalist, mətbuat təşkilatçısı, 
ən əsası həmin qəzetin yaradıcısı olmuş Nəsir İmanquliyevə həsr 
olunmuş “Bakı, axşamın xeyir!" kitabını ərsəyə gətirmişdir. 

Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzi sayılan Sumqayıt 
dünyada mövcud olan “Qardaşlaşmış şəhərlər” hərəkatında yaxından 
iştirak edir. Gənclik şəhəri dünyanın 20-ə yaxın şəhəri ilə qardaşlıq və 
tərəfdaşlıq əlaqələri saxlayır.  

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
2022-ci ildə büdcədənkənar vəsait hesabına  

Tovuz şəhəri və Bozalqanlı kəndində yolların 
 təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.eten-
der.gov.az/ vahid internet portalına (portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar 
və tender haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texni-
ki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün 
təkliflərini portal vasitəsi ilə təqdim edə 
bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Məmmədov Müba-
riz Məmməd oğlu, telefon- 050 264-62-48.

İştirak haqqı 350 manatdır. 
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan 

Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə bilər. İddi-
açılar “Asan Ödəniş et” düyməsini sıxaraq 
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü (ten-
der təklifinin qüvvədə olma müddətindən 
30 bank günü çox) qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin, 
habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini 

dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublika-
sının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri.

Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 26 iyul 
2022-ci il saat 11.00-a, tender təklifi və 
bank təminatını isə 3 avqust 2022-ci il 
saat 17.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 4 avqust 2022-ci 
il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prose-
durlar elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır.

Tender komissiyası

“Ticarət Mərkəzi – 6” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 15 avqust 2022-ci il saat 10.00-da 
səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2021-ci ilin maliyyə -təsərrüfat 

fəaliyyətinin yekunlarının müzakirəsi və illik 
hesabatın təsdiqi.

2. Təşkilati məsələlər. 
3.  Digər məsələlər.
Ünvan – Bakı, 3-cü mikrorayon, Alı Mus-

tafayev küçəsi 23/24.

Qazinin şəhid oğlu 
Məhəmməd İsmayılzadə   

1996-cı ilin iyununda  ölkəmizin 
dilbər guşəsi Naxçıvanda Birinci 
Qarabağ müharibəsi qazisi Füzuli 
kişinin ailəsində dünyaya göz 
açmışdı. Ailənin yeganə oğul payı 
idi Məhəmməd... Dünyaya gəlişi ilə 
Miranə anaya sonsuz həyat eşqi, 
sevgi bəxş etmişdi.  Məhəmməd ailəsi 
üçün elə dünya boyda sevinc idi...  
1997- ci ildən ailə Bakıda yaşayırdı.

 Məhəmməd  İsmayılzadənin həyat yoluna 
qısaca nəzər  yetirək. 2014-cü ildə Suraxanı 
rayonundakı  317 nömrəli məktəbi bitirdikdən 
sonra Naxçıvan şəhərində hərbi xidmət keçib. 
Xidməti borcunu ləyaqətlə yerinə yetirməsi 
xüsusi təyinatlı dəstənin komandirinin diqqətini 
cəlb edib və o, baş kəşfiyyatçı kimi hərbi 
xidmətini davam etdirib. Bir neçə dəfə fəxri 
fərmanla təltif olunub.  Məhəmmədin ən böyük 
arzusu xaricdə təhsil almaq idi və bu məqsədlə  
də 2019-cu ildə Türkiyənin Kütahya Dumlupınar 
Universitetinə qəbul olunub. Müharibənin baş-
landığını eşidən kimi, təhsilini yarımçıq qoyub 
Bakıya qayıdıb. Ertəsi gün  hərbi komissarlığa 
müraciət edib, könüllü cəbhəyə getmək istədiyni 
bildirib. 2020- ci il  sentyabrın 29-da cəbhəyə 
yola düşən Məhəmməd bir neçə gün Füzuli 
rayonunda  kəşfiyyatçı kimi fəaliyyət göstərib. 
O, hərbi xidmətdə olan zaman kəşfiyyatın 
sirlərini öyrənmiş, bu sahədə təcrübəli hərbçi 
kimi yetişmişdi. 

Döyüş yoldaşları deyirlər ki, Məhəmməd  öz 
arzusu ilə ön cəbhədə həmlə taboruna  qoşulub. 
O, əl pulemyotundan istifadə edərək  döyüşçü 
yoldaşlarını qoruyur, təhlükələrin qarşısını alır, 
düşməni ağır itkilərə məruz qoyurdu. Döyüş yol-
daşları deyirlər ki, Məhəmməd  hamıdan irəlidə, 
əlində pulemyot, gözünü belə qırpmadan  böyük 
cəsarətlə düşmənin üzərinə gedirdi. Sonuncu 
dəfə atası ilə telefonda danışan zaman böyük 
əminliklə “Ata, biz işğalçıları torpaqlarımızdan 
qovuruq və qovacağıq. Biz tarix yazacağıq”, – 
deyib.

Məhəmmədin atası  Füzuli İsmayılov deyir 
ki, oğlum mənim yarımçıq qalmış yolumu 
davam etdirirdi. O, tarixi Qələbə qazanılmasın-
da  şücaət göstərdi. Ataların yarımçıq qalmış 
işlərini oğullar davam etdirdilər. Ataların zorən 
üzləşdikləri  məğlubiyyətlərin əvəzini oğullar 
çıxdılar. Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı 
Füzuli ilə İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidi oğul 
Məhəmmədin döyüş yolları oxşardı. Füzu-
li kişi ötən əsrin 90-cı illərində Həştərxanda 
gəmidə işləyirdi. Birinci Qarabağ müharibəsi 
zamanı Vətənin müdafiəsi üçün bir an belə 
düşünmədən Bakıya gəlir və könüllü cəbhəyə 
yazılır. Döyüş yolu 1992-ci ilin əvvəllərində 
Ağdərə rayonundan başlayır.  Vətənin  hər 
qarış torpağı  uğrunda böyük igidliklə mübarizə 
aparsalar da, sonda  məğlub olublar. Həmin 
vaxt nizami ordumuz yox idi. Orduya qeyri-
peşəkarlar rəhbərlik edirdilər. Ona görə də 

orduda pərakəndəlik var idi. Füzuli kişi deyir ki,  
çoxlu sayda igid oğullarımız gözümün qaba-
ğında şəhid oldu. Onların əksəriyyəti dostlarım 
idi. Yaxın dostlarımdan biri, Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı Siyavuş Həsənovla birgə bir neçə 
dəfə düşmən mühasirəsini yarmış, dəfələrlə mi-
naya düşmüşdük. Müharibənin odu-alovu içində 
başımıza olmazın fəlakətlər gəlmişdi. Şəhidlərin 
nəşini döyüş meydanından çıxarmaq  böyük 
müsibət idi. Bilməzdim ki, 30 ildən sonra oğlum 
da şəhid olacaq.

Ataların edə bilmədiklərini oğullar etdi. Onlar 
ataların arzusunu yerinə yetirdilər. Torpaqla-
rımızı düşməndən azad etdilər, Azərbaycanı 
dünyaya qalib ölkə kimi tanıtdırdılar. 

Məhəmməd və onun kimi Azərbaycanın 
minlərlə igid övladı Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın çoxəsrlik 
tarixinin ən şanlı səhifəsini yazdı! Onlar 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası 
yolunda canlarını qurban verdilər. 44 gün 
davam edən Vətən müharibəsi otuzillik işğala 
son qoyulması və düşmənin təslim olması ilə 
nəticələndi. 

Məhəmməd İsmayılzadə 2020-ci il oktyabrın 
25-də Füzuli rayonunda şəhidlik zirvəsinə uca-
lıb. Ölümündən sonra Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları 
ilə “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunması-
na görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə” və 
“Cəsur döyüşçü” medalları ilə təltif edilib. Vətən 
sağ olsun! Ordumuz var olsun!

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Musiqinin 
bilmədiyimiz tərəfləri

Min illərdən bəri musiqi insan həyatının ayrılmaz 
hissəsinə çevrilib. Gündəlik yaşamımızda heç olmazsa 
günün müəyyən saatını musiqi dinləməyə həsr edirik. Bəzi 
insanlar bunu hobbi olaraq yerinə yetirir. Yəni musiqi onla-
rın həyatının mənalı hissəsinə çevrilmiş olur. Lakin bəziləri, 
sadəcə, zövq üçün və ya kədərli, eləcə də xoşbəxt anlarında 
mahnılara üz tuturlar. Bu məcrada musiqi həm əhvalımızı 
yaxşılaşdıra, həm də pisləşdirə bilər. Fərqli zamanlarda, 
fərqli əhval-ruhiyyələrlə dinlədiyimiz musiqilərin bizim 
sağlamlığımıza təsiri var. 

Musiqi insan xarakterinin izahı kimi də qəbul edilir. Yəni bir 
şəxsin musiqi zövqünə əsaslanaraq onun necə xislətə malik 
olduğunu təyin etmək mümkündür. Mahnıların bizə göstərdiyi 
təsir təsəvvür etdiyimizdən də artıqdır. Müxtəlif janrlı mahnıla-
rın insanın psixologiyasına, hətta fizikasına belə təsiri möv-
cuddur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, sadəcə, musiqinin üslubu 
deyil, onun ritm və tonallığı, eləcə də hansı alətdə ifa olunması 
orqanizmə müəyyən təsir göstərir. Məsələn, simli alətlər – 
gitara, skripka və s. ürək və qan-damar sistemini normallaş-
dırır, ona müsbət təsir göstərir. Alətlərdə ifa olunan musiqiləri 
dinlədikdə insanda mərhəmət, fədakarlıq hissi, müsbət insani 
keyfiyyətlər inkişaf edir. 

Nəfəsli alətlərlə ifa olunan musiqilər ağciyər və bronxlara 
müsbət təsir göstərir, onların fəaliyyətini normallaşdırır. Zərb 
alətləri isə ürək ritminə, qaraciyərə yaxşı təsir bağışlayır. 
Ümumiyyətlə, musiqi dinləmək yorğunluğu aradan qaldırır, in-
sana xoş əhval bəxş edir, beyin hüceyrələrində gərginliyi azal-
dır. Daha çox təbəssüm yaradan musiqilər serotenin hormo-
nuna təsir göstərir, bu da nevrotik pozuntuların müalicəsində 
mühüm faktorlardan biri kimi qəbul edilir. 

Əgər siz, klassik musiqilərə üstünlük verirsinizsə, bu, 
sizə revmatizm xəstəliyinin müalicəsində kömək edə bilər. 
İnsana xoş hisslər bağışlayan musiqi növlərindən biri də 
milli musiqilərdir. Bu dəmdə etnik musiqilər rahatlaşmağa və 
dincəlməyə kömək edir. Musiqilərin  təsir qüvvəsini müəyyən 
etmək üçün mütləq mahnı dinlədiyiniz vaxtı hansı hissləri 
keçirdiyinizə diqqət edin. O zaman sizə uyğun olan musiqini 
seçməkdə çətinlik çəkməyəcəksiniz.

Şahxanım ƏLİZADƏ, “Xalq qəzeti”

4Ənvər Məşədiyev – 80
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