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TOPÇUBAŞOV (Topçubaşı) Əli-
mər dan bəy Ələkbər bəy oğlu 
(4.5.1863, Tiflis - 5.11.1934, Paris, 
Sen- Deni) - Azərbaycanın görkəmli 
si yasi və dövlət xadimi; Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin banilərin-
dən biri, Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti Parlamentinin sədri (1918, 7 
dekabr - 1920, 28 aprel). Rusiyanın 
müsəlman-türk xalqlarının milli 
azadlıq hərəkatının liderlərindən 
biri. Birinci Tiflis gimnaziyasını 
(1884) və Peterburq Universitetinin 
hüquq fakültəsini (1888) fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir. Təhsilini 
başa vurduqdan sonra bir neçə il 
Rusiyada işləmiş, 1894-cü ildə Bakı-
ya gələrək, hüquq-mühafizə orqan-
larında çalışmış, sonralar müstəqil 
vəkil kimi fəaliyyət göstərmişdir. 
Hüquq elmlərinə dərindən bələd 
olan Topçubaşov tezliklə Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin diqqətini 
cəlb etmiş və 1897-ci ildə "Kaspi" 
qəzetinin redaktorluğu ona tap-
şırılmışdır. Bakının ictimai-siyasi 
həyatında fəal iştirak edən Top-
çubaşov Bakı şəhər Dumasının 
üzvü seçilmiş, bir müddət onun 
sədri olmuşdur. Birinci rus inqi-
labı (1905-07) Rusiyada yaşayan 
türk-müsəlman xalqlarının milli 
şüurunun oyanmasında mühüm 
rol oynadı. Bu dövrdə müsəlman 
xalqlarının azadlıq mübarizəsinin 
təşkilində Ə.Topçubaşovun əvəz-
siz xidmətləri olmuşdur. İnqila-
bın gedişində Azərbaycanda da 
genişlənən petisiya kampaniya-
sında Ə.Topçubaşovun əməyi son 
dərəcə böyükdür. Bütün petisiya-
lar - xahişnamələr, müraciətlər və 
i.a. bilavasitə onun iştirakı ilə tər-
tib və təqdim edilirdi. 1905-ci ilin 
aprelində Cənubi Qafqaz müsəl-
manları adından Rusiya Nazirlər 
Kabinetinə təqdim edilən petisi-
yalar da Ə.Topçubaşov tərəfındən 
tərtib olunmuşdur. Ə.Topçubaşov 
Ümumrusiya müsəlmanlarının 

1905-ci il avqustun 15-də Nijni 
Novqorodda keçirilən I qurulta-
yına sədrlik etmişdir. Topçubaşov 
Rusiya müsəlmanlarının sonrakı 
qurultaylarının da keçirilməsində 
müstəsna rol oynamışdır.  
Bakı quberniyasından 1-ci Döv-
lət Dumasına deputat seçi lən 
(1906) Ə.Topçubaşovun təşəb-
büsü ilə Dumada müsəlman frak-
siyası yaradılmışdır. Top çubaşov 
həm fraksiyanın səd ri, həm də 7 
nəfərlik büro üzvün dən biri idi. 
Dumadakı fəalliyyəti dövründə 
çarizmin ucqarlarda yeritdiyi mil-
li ayrı-seçkilik siyasətini kəskin 
tənqid etmişdir. 
Ə.Topçubaşov Dumanın buraxıl-
masına etiraz edən deputatların 
Vıborq müraciətnaməsini imza-
ladığına görə üç ay həbs cəzasına 
məhkum olunmuş, Dumaya seçil-
mək hüququndan məhrum edil-
miş, "Kaspi" qəzetinə rəhbərlikdən 
uzaqlaşdırılmış, Bakı şəhər Duma-
sı üzvlüyündən çıxarılmışdır. Buna 
baxmayaraq, Ə.Topçubaşov 2-ci 
Dövlət Duması Müsəlman fraksi-
yasının əməli işlərində xüsusi fəal-
lıq göstərirdi. O, dəfələrlə Peter-
burqa getmiş, bəzən isə müsəlman 
parlament fraksiyası və Ümum-
rusiya müsəlman ittifaqı Mərkəzi 
Komitəsi üzvlərinin Dumada mü-
zakirəyə çıxarılan qanun layihələri, 
həmçinin sorğular üzrə fraksiyanın 
ümumi mövqeyini işləyib hazırla-
yan iclaslarına sədrlik etmişdir. 
1905-07-ci illər inqilabının məğ-
lubiyyətindən sonra irticanın ye-
nidən baş qaldırması nəticəsində 
Ə.Topçubaşov 1910-cu ildə Bakıya 
dönməli olmuşdur. 
Topçubaşov 1914-cü ildə Bakıda 
45 nəfərdən ibarət "Məşvərət məc-
lisi" təşkil etmiş, müsəlmanların 
"Tələblər paketi"ni hazırlayaraq, 
çar hakimiyyəti orqanlarına gön-
dərmişdir. O, 1916-cı ildə Tiflisdə 
toplanan Qafqaz millətləri yığınca-

ğında Azərbaycanı təmsil etmişdir. 
Rusiya Dövlət Şurasının müşavirə-
sində  (1917, 12-15 avqust, Moskva) 
Topçubaşov Rusiya müsəlmanları-
nın 8 demokratik təşkilatı adından 
geniş nitq söyləmiş, Rusiyada "döv-
lət quruluşunun əsasına müsəlman 
xalqlarının öz müqəddəratlarını 
təyini şüarının qoyulduğunu" da 
bəyan etmişdir. Topçubaşov 1917-
ci ilin sonuna kimi Müsəlman Milli 
Komitəsinə sədrlik etmiş, həmin il 
Rusiya Müəssislər Məclisinə nü-
mayəndə seçilmişdir. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
elan olunduqdan sonra, Topçu-
başov yeni yaranmış müstəqil mil-
li dövlətin dünyada tanıdılmasın-
da əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. 
Fətəli xan Xoyskinin 1918-ci il iyu-
nun 17-də Gəncədə təşkil etdiyi 
2-ci hökumət kabinəsi tərkibində 
əvvəlcə portfelsiz nazir, avqustun 
20-dən xarici işlər naziri olmuş, 
avqustun 23-də isə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin fövqəladə 
elçisi və səlahiyyətli naziri kimi 
İstanbula göndərilmişdir. İstan-
bulda qızğın diplomatik fəaliyyət 
göstərən Topçubaşov 1918-ci il 
oktyabrın 2-dən 1919-cu il yanva-
rın 16-dək burada 36 rəsmi görüş 
keçirmiş, 1919-cu il yanvarın 10-da 
Sultan Mehmetlə görüşmüşdür. 
İstanbulda olarkən Əlimərdan bəy 
İngiltərənin, ABŞ-ın, İtaliyanın, 
Hollandiyanın, İsveçin, İranın, 
Ukraynanın buradakı səlahiyyətli 
nümayəndələri - İranın xarici işlər 
naziri M.Əliqulu xanla, Rusiyanın 
keçmiş xarici işlər nazirləri P.Mil-
yukov, S.Sazonov və başqaları ilə 
görüşüb söhbət aparmışdır. 
Topçubaşovun İstanbulda yarat-
dığı Azərbaycan mətbuat bürosu 
ölkə haqqında məlumat toplamaq, 
yaymaq və Azərbaycanı xaricdə 
tanıtmaq işində mühüm xidmət 
göstərmişdir. Topçubaşov Qafqaz 
millətlərinin vahid bir federasiya-

da birləşməsini istəyirdi. 
Topçubaşovun İstanbulda fəaliy-
yət göstərdiyi dövr Osmanlı döv-
lətinin hərbi və sosial-iqtisadi və-
ziyyətinin ən böhranlı zamanlarına 
təsadüf edir.  
1918-ci il dekabrın 7-də öz işinə 
başlayan Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti Parlamenti elə ilk iclasında 
M.Ə.Rəsulzadənin təklifi ilə Top-
çubaşovu qiyabi olaraq Parlamen-
tin sədri seçmişdir. Dekabrın 28-də 
Azərbaycan hökumətinin və Parla-
mentin Ağsaqqallar Şurasının birgə 
iclasında Ə.Topçubaşov Paris Sülh 
Konfransına (1919-20) göndərilən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
nümayəndə heyətinin sədri təyin 
olundu və İstanbuldan birbaşa Pa-
risə yola düşdü. 
1919-cu ilin mayında Parisə gəlib 
çatan nümayəndə heyətinin apardı-
ğı intensiv diplomatik görüşlər, da-
nışıqlar getdikcə öz bəhrəsini ver-
məyə başlamışdı. ABŞ Prezidenti 
V.Vilsonun təşəbbüsü ilə İngiltərə, 
Fransa və İtaliya dövlət başçıları 
səviyyəsində Azərbaycan məsələsi-
nin gündəliyə salınaraq, müzakirə 
olunduğu yığıncaqda bilavasitə 
Prezident Vilsonun Ə.Topçubaşovu 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 

başçısı olaraq tanıması və Azərbay-
canın Paris Sülh Konfransına qatıl-
ması təklifi qəbul edilmişdir. 1919-
cu il mayın 28-də Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaranmasının 
birinci ildönümü günü ABŞ prezi-
denti V.Vilson başda Topçubaşov 
olmaqla, Azərbaycan nümayəndə 
heyətini qəbul etmişdir.  
Paris Sülh Konfransında iştirak 
edən Ə.Topçubaşovun gərgin fəa-
liyyəti tezliklə öz nəticələrini ver-
di. Nümayəndə heyəti Sülh Kon-
fransında vahid mövqedən - gənc 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin mə-
nafeyi mövqeyindən çıxış edirdi. 
Parisdə olmağına baxmayaraq, o, 
1919-cu ilin dekabrında yenidən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Parlamentinin sədri seçilmişdir. 
1919-cu ilin axırlarına yaxın Ru-
siyada bolşeviklərin mövqeyinin 
getdikcə möhkəmlənməsi qalib 
dövlətlərin Rusiyanın bütövlüyü-
nü bərpa etmək arzusunu puça 
çıxardı. Nəticədə, onların keçmiş 
Çar Rusiyasına daxil olan və rus 
inqilabından sonra öz müstəqillik-
lərini elan etmiş ölkələrə münasi-
bətləri dəyişdi. 1920-ci il yanvarın 
11-də Paris Sülh Konfransının Ali 
Şurası Qafqaz məsələsini çox gər-

gin şəraitdə müzakirə etdi və Bö-
yük Britaniyanın xarici işlər naziri 
Corc Kerzonun təklifi ilə Azərbay-
can və Gürcüstanın müstəqilliyini 
de-fakto tanıdığını açıqladı. Ha-
zırlanan sənəd yanvarın 12-də Ali 
Şura üzvləri tərəfındən imzalandı, 
yanvarın 15-də isə Ə.Topçubaşov 
və M.Məhərrəmov Fransa Xarici 
İşlər Nazirliyinə dəvət olundular 
və qərar rəsmən onlara təqdim 
edildi. Bu, xalqımızın və xüsusilə 
Ə.Topçubaşovun rəhbərliyi ilə çox 
gərgin fəaliyyət göstərmiş Azər-
baycan nümayəndə heyətinin bö-
yük qələbəsi idi. 
Topçubaşov siyasi fəaliyyətini digər 
Qafqaz respublikaları nümayən-
dələrinin fəaliyyəti ilə əlaqələn-
dirməyə çalışmışdır. Bu məqsədlə 
onlar 1921-ci il mayın 8-də Parisdə 
bir araya gələrək, Qafqaz Konfe-
derasiyası yaradılması məsələsini 
müzakirə etmiş, iyunun 10-da isə 
üç Qafqaz respublikasının səlahiy-
yətli nümayəndələri Topçubaşovun 
sədrliyi ilə keçirilən iclasda siyasi və 
iqtisadi ittifaq yaratmaq haqqında 
razılığa gəlmişdilər. Həmin iclasda 
Topçubaşov Azərbaycan nümayən-
dələrinin Qafqaz Konfederasiyası-
nın qəti tərəfdarı olduqlarını vurğu-
lamışdır. 
Topçubaşov 1934-cü ildə, ölümün-
dən bir qədər əvvəl Azərbaycan 
Milli Mərkəzinin divan üzvü kimi, 
M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə Gür-
cüstan və Şimali Qafqaz xalqları 
təmsilçilərinin iştirakı ilə Brüsseldə 
"Qafqaz Konfederasiyası bəyan-
naməsi"ni imzalamışdır. 
Həyatını təkcə öz xalqının deyil, həm 
də bütün Rusiyanın türk-müsəlman-
larının istiqlalı uğrunda mübarizəyə 
həsr etmiş Topçubaşov xaricdəki 
digər siyasi mühacirlərlə birlikdə 
Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpa 
olunması yolunda fəaliyyətini öm-
rünün sonuna qədər davam etdir-
mişdir. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100-cü ildönümünə həsr olunmuş «Hər birimiz Vətənə xidmət edirik» mövzusundakı yazı müsabiqəsinə təqdim edilir

Vaxtilə Böyük Hun imperatoru 
Mete xaqanı o dövrün böyük güc 
sahibi çinlilər müxtəlif vasitələrlə 
savaş meydanına çəkməyə, mü-
haribə üçün bəhanə yaratmağa 
çalışırdılar. Bu məqsədlə ilk ola-
raq ona  elçilər göndərib, bir at 
verməsini istəyirlər. Mete xaqan 
məsləhətçiləriylə görüşür, “onlar 
at müqəddəsdir, verilməz”, desə 
də, o, çinlilərin istəyini yerinə gə-
tirir və atı elçilərə verib yola sa-
lır. Məqsədlərinin boşa çıxdığını 
görən çinlilər ikinci dəfə elçilər 
göndərib, ondan zövcələrindən bi-
rini istəyirlər. Məsləhətçilər yenə 
qəti şəkildə etiraz etsələr də, Mete 
xaqan bu dəfə də onların istədiyi 
kimi edir. Yenə də məqsədləri puç 
olan çinlilər Mete xaqana üçüncü 
dəfə elçi göndərərək, ondan isti-
fadəsiz qalmış, insan yaşayaman, 
səmərəsiz və ancaq qayalıqlardan 
ibarət olan bir torpağı istəyirlər. 
Əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu 
dəfə məsləhətçilər döyüşmək-
dənsə bu qiymətsiz torpağın ve-
rilməsinin tərəfdarı olurlar. Mete 
xaqanın isə elçilərə cavabı, sözün 
həqiqi mənasında, möhtəşəm olur: 
“Daha əvvəl istədiyiniz at və zöv-
cə mənə aid olduğu üçün onları 
sizə verdim. Lakin indi məndən 
mənim olmayan, millətimə aid 
olan bir şeyi istəyirsiniz, onu sizə 
verə bilmərəm”. Beləliklə də, daş-
lıq, qayalıq, səmərəsiz də olsa, hər 
qarışı qiymətli olan vətən torpağı  
üçün Mete xaqan çinlilərlə döyü-

şü qəbul edir. Yalnız bu 
hadisə belə türklərin ta 
qədimlərdən vətən tor-
pağını necə müqəddəs 
saydıqlarının, onun üçün 
qanlarını hər an tökməyə 
hazır olduqlarının sü-
butudur. Bu təmənnasız 
sevginin, vətənə sədaqət 
nümunəsinin nəticəsidir 
ki, vətənimiz Azərbay-
can bu gün xalqımızın 
əsas iftixar yeri olmaq-
la, həm də dövlətimizin 
qüdrətinin başlıca göstə-

ricisidir. 
Gərək nəbzin vətənin 

nəbzi ilə vursun
Vətənpərvərlik, vətənə sevgi his-
lərindən danışarkən təkcə ulu 
öndər Heydər Əliyevin adını 
çəkmək, onun zəngin irsini xa-
tırlamaq, təbliğ etmək kifayətdir. 
Bu gün Azərbaycanın müstəqil və 
suveren dövlət olmasında, qazan-
dığı nailiyyətlərdə əsl vətənpərvər 
Heydər Əliyevin çox böyük xid-
mətləri olmuşdur. O, bütün həya-
tını xalqına, dövlət müstəqilliyinin 
bərqərar olmasına həsr etmişdir. 
90-cı illərin əvvəllərində ölkədə 
hökm sürən gərgin vəziyyət ordu 
quruculuğundan da yan keçmə-
mişdi. Ordu sahəsində hökm sü-
rən çətin vəziyyət isə təbii olaraq 
ölkənin ümumi inkişafına da öz 
mənfi təsirini göstərirdi. Yalnız 
1993-cü ildə Heydər Əliyevin yeni-
dən hakimiyyətə qayıtması ilə bu 
sahədə də ciddi islahatlara başla-
nıldı və ulu öndərin gərgin səyləri 
nəticəsində tez bir zamanda ordu 
sahəsində  əsaslı dönüş yarandı, 
uğurlu əməliyyatlar həyata keçi-
rildi. Hətta sonralar hakimiyyətə 
qayıtdığı dövrlə bağlı təəssüratları-
nı dilə gətirərkən Heydər Əliyevin 
dediyi sözlər onun daxilində yanan 
sönməz vətən alovunu, vətən məşə-
lini  bu gün də gözlərimiz önünə 
sərir: “Eşidəndə ki, mənim doğma 
torpağım dağılır, uzun müddət bu 
vətənin, ölkənin inkişafına xidmət 

etmiş bir adam kimi, mən bilirəm 
ki, biz burada nələr etmişik və bu, 
dağılır, şübhəsiz ki, özümü qur-
ban verməli oldum və gəldim, mə-
suliyyəti öz üzərimə götürdüm”.  
“Vətənpərvərlik insanın daxilin-
dəki duyğulardır. Əgər bunlar 
yoxdursa, o insan mənəviyyat-
sızdır”, deyən ulu öndərin adı, 
həqiqətən də, öz vətəninə, xalqına 
məhəbbətin təkrarsız təcəssümü, 
millətə xidmətin əsl nümunəsidir. 
Buna görə də əminliklə demək olar 
ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan, 
onun müstəqilliyi və tərəqqisi na-
minə etdikləri həm indiki, həm də 
gələcək nəsillər üçün əsl vətənpər-
vərlik örnəyidir. Bu gün böyük 
qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, 
müstəqil Azərbaycan dövləti ulu 
öndərimizin  şah əsəri, onun öz 
xalqı qarşısında əvəzsiz tarixi xid-
mətlərinin nəticəsidir. Bütün var-
lığı ilə vətəninə bağlı olan bu in-
sanın “Gərək nəbzin vətənin nəbzi 
ilə vursun” kəlamı da bunu əyani 
şəkildə təsdiqləyir. 

Öncə vətən! 
Ulu öndərin vətənə sevgi hislə-
rindən doğan, hər zaman “öncə 
vətən” mövqeyindən irəli gələn 
səyləri bu gün ölkə prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyev 
tərəfindən layiqincə və uğurlu 
şəkildə davam etdirilir. Hazırda 
Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən 
güclü ordu statusuna malikdir. 
Bu isə, təbii ki, Azərbaycanın ordu 
sisteminin modernləşdirilməsi, 
maddi-texniki bazasının daha da 
möhkəmləndirilməsi sahəsində 
görülən yüksək səviyyəli işlərin 
nəticəsidir. Sevindirici haldır ki, 
ölkəmizin qazandığı bu nailiyyət-
lər dünya dövlətləri, o cümlədən 
Ermənistanın özü tərəfindən də 
təsdiqlənir. 
Prezident İlham Əliyevin «Azər-
baycanda güclü ordu vardır. Or-
dunun potensialı gündən-günə 
möhkəmlənir, güclənir. Ordu 
quruculuğu bizim dövlət siyasə-
timizdir, prioritetdir və son il-

lərdə bu istiqamətdə çox böyük 
işlər görülmüşdür. Ordumuz 
yeni texnika ilə təchiz edilir. Bu 
gün Azərbaycan ordusunun mad-
di-texniki təchizatı ən yüksək sə-
viyyədədir. Bu göstəriciyə görə 
bizim ordumuz dünyada ən güc-
lü ordular sırasındadır” sözləri 
də ordumuzun qazandığı nailiy-
yətləri bir daha təsdiqləyir. 
Ölkəmizdə ordu quruculuğu ilə 
əlaqədar müdafiə sənayesinin də 
inkişafına xüsusi diqqət ayrılır. 
Bu diqqətin nəticəsidir ki, hazırda 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 
tələbatının əksər hissəsi məhz daxili 
istehsal hesabına təmin olunur, eyni 
zamanda, xarici ölkələrə da hərbi 
sursat və texnikalar ixrac edilir. 
Çox sevindirici haldır ki, Azərbay-
can ordusunun nizam-intizamı 
daha da artır, ordunun döyüş qa-
biliyyəti güclənir, çoxsaylı uğurlu 
təlimlər həyata keçirilir, ordumuz 
ən müasir silah və sursatlarla, 
zirehli texnikalarla, zenit-raket 
qurğuları, hərbi hava qüvvələri 
və s. vasitələrlə təchiz olunur, ən 
qabaqcıl dünya təcrübəsi öyrəni-
lir və tətbiq edilir. Hərbi hissələr 
müasir standartlara uyğun quru-
lur, şəxsi heyətin həyat və məişət 
şəraiti yaxşılaşdırılır, hərbçilərin 
sosial müdafiəsi məsələləri uğurla 
təmin edilir. Təbii ki, bütün bunlar 
da Prezident İlham Əliyevin ordu 
quruculuğuna göstərdiyi diqqət 
və qayğının nəticəsidir. 
Hərbi tərəfdaşlarının sayını gü-
nü-gündən artıran Azərbaycan bir 
çox beynəlxalq təşkilatlarla hərbi 
sahədə uğurlu əməkdaşlığını da 
davam etdirir. Bu əməkdaşlıq isə 
xüsusilə müdafiə və təhlükəsizlik 
sahəsində islahatların aparılması, 
Silahlı Qüvvələrin döyüş qabiliy-

yətinin və əməliyyat uyarlılığının 
artırılması, hərbi təhsil və tədris is-
tiqamətində qabaqcıl təcrübələrin 
öyrənilməsi, sülhməramlı əməliy-
yatlarda iştirak, enerji və kibertəh-
lükəsizliyin təminatı və digər təh-
lükəsizlik məsələləri ilə bağlıdır. 
Azərbaycan Respublikasının Mü-
dafiə Nazirliyi NATO ilə qurulan 
sıx əməkdaşlığa uyğun olaraq, 
eyni zamanda, bu təşkilatın “Sülh 
Naminə Tərəfdaşlıq” (SNT) Proq-
ramı çərçivəsində mövcud mexa-
nizmlərdən də səmərəli şəkildə 
yararlanır. 
Bütün bu deyilənlər isə  ölkə baş-
çısı, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin yüksək diqqət və qayğı-
sı nəticəsində döyüş qabiliyyəti, 
mənəvi-psixoloji hazırlığı daim  
artan, təminat və təchizatı xeyli 
yüksələn ordumuzun  dövlətin 
və xalqın etimadını doğruldaraq, 
torpaqlarımızı düşməndən azad 
etməyə və ərazi bütövlüyümüzü 
qorumağa qadir olduqlarını bir 
daha təsdiqləyir.
Bayraqları bayraq yapan

 üstündəki qandır,
Torpaq, əgər uğrunda 

ölən varsa, vətəndir!
Hazırda ölkəmiz müharibə şəra-
itində yaşayır. Belə bir vəziyyət-
də isə ən mühüm məsələlərdən 
biri gənclərə vətənpərvərlik hiss-
lərinin aşılanması, onların milli 
ruhda tərbiyə olunmasıdır. Bu 
baxımdan gənclərə hərb sənəti-
nin incəliklərinin öyrədilməsi, bu 
sahədə davamlı tədbirlərin həya-
ta keçirilməsi çox vacibdir. Xüsu-
silə, informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının geniş yayıldığı 
müasir dövrdə onların üstünlük-
lərindən bu istiqamətdə istifadə 
edilməsi də təqdirəlayiqdir.

Gənc nəsildə vətənpərvərlik duy-
ğularının formalaşması ətraf mü-
hitdən də çox asılıdır. Adi oxunan 
əsərlər belə vətənpərvərlik hisslə-
rinin formalaşmasına öz təsirini 
göstərir. Çünki oxunan hər əsərlə, 
tanıdığı hər qəhrəmanla formalaş-
maqda olan bir nəsil həm də öz 
milli mənliyini dərk etməyə baş-
layır. Oxuduğu əsərlərdə insan 
istər-istəməz özünü oradakı baş 
qəhrəmanın yerinə qoyaraq, onun 
yaşadığı hissləri yaşamağa, onun 
kimi düşünməyə, hətta çox vaxt 
onun kimi davranmağa başlayır. 
Buna görə də vətənpərvərlik duy-
ğularının formalaşması, Azərbay-
can əsgərinin hərbi-vətənpərvər-
lik tərbiyəsi oxunan kitablardan, 
əsərlərdən də çox asılıdır. 

İnsan vətənini sevər…
Düzdür, gənclərdə vətənpərvərlik 
hisslərinin formalaşması, onların 
hərbi-vətənpərvər ruhda tərbiyəsi 
üçün müəyyən addımlar atılsa da, 
əslində vətən sevgisi insanda anadan 
olduğu andan yaranan, dünyaya gö-
zünü açdığı ilk vaxtdan formalaşan 
bir hissdir. Necə deyərlər, vətənpər-
vər olunmur, vətənpərvər doğulur. 
Məşhur türk dramaturqu Namiq 
Kamalın “İnsan vətənini sevər” adlı 
məqaləsində deyildiyi kimi: 
İnsan vətənini sevər. Çünki Alla-
hın insanlara bəxş etdiyi şeylərin 
ən əzizi olan həyat vətən havasını 
tənəffüslə başlayar. 
İnsan vətənini sevər. Çünki  Allahın 
bizə bağışladığı şeylerin ən parlağı 
olan göz  dünyaya ilk baxdığı zaman 
vətən toprağını görər.
İnsan vətənini sevər. Çünki  vü-
cudunun maddəsi vətənin bir par-
çasıdır.   
İnsan vətənini sevər. Çünki  hür-
riyəti, rahatı, haqqı, mənfəəti vətə-
ninin sayəsindədir.
İnsan vətənini sevər. Çünki  onun 
varlığının əsası olan əcdadlarının 
səssiz məzarlığı və gələcək uşaq-
larının doğulacağı yer də məhz 
vətəndir… 

Mətanət Hüseynova

Kim müxalifətdə durursa dursun, ancaq vətəninə, xalqı-
na, mənəviyyatına,  məsləkinə müxalifətdə durmasın!

Heydər Əliyev


