
İntiqam Babayev: Gənclərimiz Qarabağın dirçəldilməsi 
prosesində iştirak etmək arzusundadırlar

 � İyirmi beş il əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
ilə Azərbaycanda gənclərin ilk forumu keçirilib. Həmin forumda 
ulu öndər gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərini və hədəflərini 
müəyyənləşdirdi. Ötən müddətdə ümummilli liderin gənclərin 
inkişafı ilə bağlı ideya və arzularının gerçəkləşməsi istiqamətində 
minlərlə maraqlı layihə və tədbir keçirilib. Gənclərin inkişafı və 
onlara qayğı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. 
Prezident İlham Əliyev gənclərin vətənpərvər, bilikli olmalarını, 
milli-mənəvi dəyərlərə sahib çıxmalarını ən mühüm vəzifə kimi 
müəyyənləşdirib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirləri 
Gənclər və İdman nazirinin müavini İnti-
qam Babayev fevralın 2-də jurnalistlərə 
müsahibəsində deyib. 

Koronavirus pandemiyasına bax-
mayaraq, gənclərin yüksək fəallıqları 
ilə seçildiyini diqqətə çatdıran nazir 
müavini vurğulayıb: “Ötən il pande-
miya ilə əlaqədar gənclər sahəsində 
tədbirlər onlayn formatda keçirildi. Ça-
lışdıq ki, həyata keçirilən layihələrimiz 
Azərbaycan gənclərinin maraq 
dairələrini əhatə etsin. Gənclər və İdman 
Nazirliyi tərəfindən ötən il 115 tədbir və 
layihə icra edilib. Gənclərimiz çox ya-
radıcı və təşəbbüskardır. Onların ideya 
və təşəbbüslərini daim dəstəkləməyə 
çalışırıq. 2020-ci il bütün dünya üçün 
COVID-19 bəlası ilə yadda qaldığı hal-
da, Azərbaycan xalqının tarixinə Böyük 

Qələbə kimi həkk olundu. Müzəffər 
Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə 
qəhrəman əsgər və zabitlərimiz əsl tarix 
yazdılar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nü bərpa etdilər. Bu missiyada da əsas 
yük dövlətimizin başçısının dediyi kimi, 
gənc nəslin üzərinə düşdü. Müharibədə 
qəhrəman Azərbaycan gəncləri ön 
cəbhədə mətanətlə döyüşdülər. Arxa 
cəbhədə olan gənclərimiz isə sosial 
şəbəkələrdə və digər sahələrdə informa-
siya müharibəsində fəal iştirak edərək 
Böyük Qələbəyə öz töhfələrini verdilər”.

Qarabağın quruculuq işlərinə 
gənclərin cəlb edilməsi məsələsinə 
toxunan İ.Babayev deyib: “Dövlətimizin 
başçısının müvafiq sərəncamlarına 
uyğun olaraq, geniş miqyaslı tədbirlər 
planı hazırlanır. Aidiyyəti üzrə müvafiq 
dövlət qurumlarının qarşısına vəzifələr 

qoyulub. Gənclər və İdman Nazirli-
yinin də üzərinə düşən vəzifələr var. 
Qarabağın dirçəldilməsi istiqamətində 
gənclərimiz Prezidentin çağırışlarına 
hazırdırlar və quruculuq prosesində 
iştirak etmək arzusundadırlar. Qarabağ-
da gənclərlə bağlı müxtəlif layihələrin, 
o cümlədən festivalların, düşərgələrin 
və digər beynəlxalq tədbirlərin həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Digər 
istiqamət isə Vətən müharibəsində 
iştirak etmiş gənclər, qazilər və şəhid 
ailələrinin üzvləri ilə bağlı görüləcək 
işlərdir. Bu sahədə də Gənclər və 
İdman Nazirliyi üzərinə düşən missiyanı 
məsuliyyətlə yerinə yetirəcək. Şəhid 
ailələrinin övladları üçün Qarabağda yay 
düşərgəsinin təşkili planlaşdırılır”.

Bərdədə düşmənin raket atəşi nəticəsində 
dağılmış evlər yenidən tikilir

 � Ermənistan ordusunun artilleriya atəşi nəticəsində Bərdədə 
mülki əhaliyə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində 
tədbirlər görülür. 

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər 
verir ki, 44 günlük Vətən müharibəsində 
Ermənistan silahlı bölmələrinin atəşi 
nəticəsində Bərdə şəhərində və rayo-
nun 6 kəndində vətəndaşlara məxsus 
yaşayış evlərinə, həmçinin sahibkarlıq 
obyektlərinə və sosial binalara ciddi 
ziyan dəyib. Müxtəlif dövlət qurumlarının 
əməkdaşları və mütəxəssislərdən ibarət 
işçi qrup tərəfindən evlərə, təsərrüfatlara 
baxış keçirilib, dəymiş ziyan qeydiyyata 
alınıb, aktlar tərtib edilib. Bir neçə gün-
dür Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 
Komitəsi tərəfindən evlərin tikintisi və 
bərpası işlərinə başlanılıb. Hazırda yeni 
inşa ediləcək fərdi evlərin bünövrəsi 
qazılır və beton işləri görülür. 

Rayon sakinləri düşmən təxribatları 
zamanı dəymiş ziyanın aradan qal-
dırılması istiqamətində görülən işləri 
rəğbətlə qarşılayır, dövlətimizin başçısı-

na minnətdarlıqlarını bildirirlər. Erməni 
hərbçilərinin yaşayış məntəqələrini 
atəşə tutması nəticəsində evi dağıl-
mış rayon sakini Azər Həsənov deyib: 

“Ordumuzun həmlələri qarşısında tab 
gətirməyən düşmən cəbhədən uzaqda 
yerləşən şəhər və kəndlərimizi atəşə 
tuturdu. Bununla da bizi qorxutmaq 

istəyirdi. Lakin onlar istəyinə nail ola 
bilmədilər. Müzəffər ordumuz qələbə qa-
zanaraq işğal altında olan torpaqlarımızı 
azad etdi. Cəbhədə döyüşlər gedən 
zaman düşmənin Bərdə şəhərini raket 
atəşinə tutması nəticəsində bizim evimiz 
də dağılmışdı. İndi evimizin yerində 
yeni, daha müasir ev inşa edilir”. 

Digər sakin Xalid Əliyev isə deyib: 
“Oktyabrın 8-də Ermənistanın atdığı ra-
ket həyətimin yaxınlığına düşərək evimi 
dağıtmışdı. Hazırda həyətimizdə beşo-
taqlı yeni ev inşa edilir. Yeni layihədə 
otaqların sayı əvvəlki evimizdən çox-
dur”.

Qeyd edək ki, 2020-ci il sentyabrın 
27-dən başlayaraq, Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin xain hücumları nəticəsində 
ölkəmizin bir sıra şəhər və rayonla-
rı artilleriya və ballistik raket atəşinə 
tutularaq, insanlıq əleyhinə cinayətlər 
törədilib, dinc sakinlər vəhşicəsinə 
qətlə yetirilib, mülki obyektlərə, fərdi 
yaşayış evlərinə və infrastruktura 

irimiqyaslı zərər vurulub. Dəymiş 
ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan 
qaldırılması məqsədilə Prezident İlham 
Əliyevin 2020-ci il 6 noyabr tarixli 
sərəncamı ilə Dövlət Komissiyası yara-
dılıb. Dövlət Komissiyasının nəzdində 
yaradılmış müxtəlif dövlət qurumları-
nın əməkdaşları və mütəxəssislərdən 
ibarət işçi qruplar tərəfindən qısa 
müddətdə, ümumilikdə, 11 şəhər və 
rayon ərazisində 10 mindən çox obyektə 
baxış keçirilib, qiymətləndirmə və təmir-
tikintinin ilkin planlaşdırılması işləri 
aparılıb.

Zərər vurulmuş obyektlərin tam 
bərpası və təmir-tikinti işlərinin aparılma-
sı üçün yaşayış evlərinin və obyektlərin 
tikintisi üzrə sifarişçi funksiyaları, habelə 
inşa prosesində həyata keçiriləcək 
işlərin təşkili və əlaqələndirilməsi 
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin 
2021-ci il 14 yanvar tarixli sərəncamı 
ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektu-
ra Komitəsinə həvalə edilib. Dövlət 
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 11 
rayon və şəhərdə bərpa və təmir-tikinti 
işlərinə başlayıb.

İqor Korotçenko: Ermənistan özünün qisasçılıq 
planlarına Avropada və ABŞ-da dəstək tapmağa çalışır

 � “Nasionalnaya oborona” jurnalının baş redaktoru İqor 
Korotçenko Ermənistanın Niderlanddakı səfiri Tiqran Balayanın 
Avropada Rusiyaya qarşı “Navalnı sanksiyaları”na analoji olaraq, 
Azərbaycana qarşı da sanksiyalar tətbiq olunması çağırışını şərh 
edib.

İ.Korotçenko “Vestnik Kavkaza” 
agenliyinə müsahibəsində Ermənistan 
səfirinin davranışının respublikanın 
beynəlxalq öhdəlikləri ilə ziddiyyət təşkil 
etdiyini və onun müttəfiqlik münasibətləri, 
xüsusən Rusiya ilə müttəfiqlik 
münasibətlərinə qarşı olduğunu vurğula-
yıb.

Xatırladaq ki, Niderlandın “Weekblad 
Elseveir” nəşrinə müsahibəsində Tiqran 
Balayan “təqdirəlayiq nümunə” kimi Rusi-
yaya qarşı “Navalnı sanksiyalarına” istinad 
edib. 

İqor Korotçenko deyib: “Rusiyaya 
müttəfiq olan ölkənin səfiri buna bənzər 
bəyanatlarla çıxış edərkən, biz onu siyasi 
marginal adlandıra bilərik. Təəssüf ki, bu 
gün Ermənistanda elita və dövlət qulluqçu-
ları arasında siyasi marginallar çoxdur. Bu 
müsahibə bütövlükdə, millətçiliyin, kobud 
təbliğatın və siyasi reallığı anlamamağın 
əyani təzahürüdür”.

Ekspertin vurğuladığı kimi, Ermənistan 
döyüş meydanında uduzmasına bax-
mayaraq, Azərbaycan ilə informasiya 
müharibəsini davam etdirir. 44 günlük 
müharibə nəticəsində erməni ordusu 
darmadağın edilib və kapitulyasiya elan 
edib. İ.Korotçenko deyib: “Bununla belə, 
biz görürük ki, erməni təbliğatının fəaliyyəti 
azca da olsa dəyişməyib, o, əvvəlki kimi, 
hücuma keçməkdə davam edir. Buradan 
çox sadə nəticə çıxarmaq olar: Rusiyaya 
qarşı “Navalnı sanksiyaları”na analoji ola-
raq, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq 
olunması çağırışını edən qüvvələr – qi-
sasçılığın və İkinci Qarabağ müharibəsinin 
yekunlarına yenidən baxmağın tərəfdarı 
olan insanlar – yalnız ittiham olunmağa 
layiqdirlər”. 

İ.Korotçenkonun sözlərinə görə, 
Ermənistan qisasçılıq planlarına Avropa 
və ABŞ-da dəstək axtarmağa çalışır. 
Ekspert deyib: “Sanksiyalara belə çağı-
rışlar sadəcə olaraq gülüncdür və Cənubi 
Qafqazda siyasi proseslərə kəsərli təsir 

göstərməyəcək. Hər halda başa düşmək 
lazımdır ki, ordudan fərqli olaraq erməni 
təbliğatı təslim olmur: bu təbliğatın həm 
Ermənistanın rəsmi nümayəndələri, həm 
də erməni diasporu vasitəsilə fəaliyyət 
mexanizmi hərbi əməliyyatlar dövründə 
olduğundan da çox aktivləşib. Buna görə 
də belə bəyanatları izləmək və onlara 
reaksiya vermək lazımdır”. 

“Nasionalnaya oborona” jurnalının 
baş redaktoru bir məsələyə də diqqəti 
çəkib ki, Ermənistan Qərbin köməkliyi 
ilə qisas barədə məsələni qaldırmağa 
cəhd göstərmək əvəzinə dinc şəraitdə 
öz həyatını normallaşdırsaydı, daha 
yaxşı olardı. O deyib: “Ermənistan bu 
gün ağır maliyyə-iqtisadi vəziyyətdədir, 
iqtisadiyyat demək olar ki, yoxdur, bütün 
sahələr bərbad edilib, dövlət borcu 
çox böyükdür, faktiki olaraq, defolt 
ərəfəsindəki vəziyyətdən söhbət gedir. 
Belə şəraitdə Ermənistan üçün yeganə 
çıxış yolu – Azərbaycan və Türkiyə ilə 
mehriban qonşuluq münasibətləri, Rusiya 
ilə məsuliyyətli müttəfiqlik münasibətləri, 
regional iqtisadi və nəqliyyat layihələrində 
iştirakdır. İşğalçı siyasəti ilə özünü belə 
vəziyyətə salan Yerevanın bu vəziyyətdən 
başqa çıxış yolu yoxdur”. 

İqor Korotçenko Ermənistanın 
beynəlxalq arenada müstəqil oyunçu 

olmadığından və onun müttəfiqi Rusiyaya 
qarşı qərbin sanksiyalarına müqavimət 
göstərməməsindən təəssüfləndiyini də 
bildirib. Ekspert xatırladıb: “Postsovet 
məkanında müstəqil siyasət yeridə bilən 
az ölkə var, onların əksəriyyəti Qərbin 
maraqlarını bu və ya digər halda nəzərə 
almağa məcburdurlar. Müstəqil hərəkət 
etməyi bacaran ölkələr azdır. Real 
tərəfdaşlar arasında yaxşı, möhkəm 
iqtisadiyyata və güclü rəhbərliyə ma-
lik Qazaxıstan və Azərbaycanın adını 
çəkməyə dəyər. Bu ölkələr Qərbə məhəl 
qoymadan öz siyasətlərini yürüdə bilirlər. 
Sanksiyaların götürülməsi məsələsində 
AŞPA-da Azərbaycanın Rusiyanı necə 
dəstəkləməsini misal çəkmək kifayət 
edər”. 

İqor Korotçenko deyib: “Ermənistan 
siyasi konyunkturdan asılı olan ölkələr 
sırasına daxildir. Ermənistan 30 ildir deyir 
ki, guya bizim müttəfiqimizdir. Lakin bizim 
müttəfiqimiz özünə necə rəva görə bilər ki, 
hələ Serj Sarkisyan dövründə Yerevanda 
postsovet məkanında ABŞ-ın ən böyük 
səfirliyi yaradılsın? ABŞ-ın Ermənistan 
ilə Rusiya arasında münasibətlərin 
yaxşılaşdırılmasına səy göstərmədiyi 
açıq-aydın məlumdur. Bizim müttəfiqimiz 
Ermənistanın şəhərlərində Corc Sorosun 
və digər Qərb agentlərinin sponsorluq 
etdiyi yüzlərlə, bəlkə də minlərlə təşkilatın 
fəaliyyətinə necə icazə verib? Niyə bizim 
müttəfiqimiz nasist kollaborasionist 
Qaregin Njdeyə abidə qoymaqda davam 
edir? Rusiyanın prinsipial məqamlar 
üzrə Ermənistana belə sualları olduqca 
çoxdur”. 

“Bu gün Rusiyanın Ermənistan ilə belə 
məsələlər barədə dövlət səviyyəsində ciddi 
danışması vacibdir. Çünki onunla, bizim 
müttəfiqimizlə bağlı kifayət qədər çoxsaylı 
problemlər var. Yerevanın inadcıllıq etdiyi 
faşizmin qəhrəmanlaşdırılması, yaxud an-
tirusiya sanksiyalarını pisləməyə belə hazır 
olmaması kimi məqamlarda, görünür, biz ən 
azından yaxın vaxtlarda ümumi dil tapma-
yacağıq”, - deyə “Nasionalnaya oborona” 
jurnalının baş redaktoru sonda bildirib.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

İstedadlı və yaradıcı gənclər mükafatlandırılıb
Göygöl şəhəri 2021-ci ilin “Gənclər paytaxtı” elan edilib

 � 2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə Azərbaycan Dövlət 
Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında tədbir keçirilib. Gənclər 
və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, tədbirdə əvvəlcə 2020-ci ildə nazirliyin fəaliyyətini əks etdirən 
videoçarx nümayiş olunub. 

Sonra Prezident Administrasiyasının 
Gənclər siyasəti və idman məsələləri 
şöbəsinin müdiri, Birinci vitse-preziden-
tin köməkçisi Yusuf Məmmədəliyevin, 
Milli Məclis sədrinin müavini, Gənclər və 
idman komitəsinin sədri Adil Əliyevin, 
Gənclər və İdman nazirinin müavini 
İntiqam Babayevin və Azərbaycan Res-
publikası Gənclər Fondunun icraçı di-
rektoru Fərid Cəfərovun gənclərə təbrik 
və müraciətlərindən ibarət videoçarx 
təqdim edilib. 

Tədbirdə Gənclər və İdman Nazir-
liyi tərəfindən ötən il mədəniyyət, elm, 
təhsil, rəssamlıq, bəstəkarlıq, fotoşəkil, 
memarlıq və ictimai sahələrdə fəallıqları 
ilə fərqlənən 62 gənc və gənclər 
təşkilatına pul mükafatları və diplomlar 
verilib. 

Ötən il nazirliyin fəaliyyətini onlayn 
şəkildə davam etdirməsinə baxmayaraq, 
bu dövrdə də gənclərlə bağlı bir çox 

layihələr uğurla gerçəkləşdirilib. Nazir-
liyin mərkəzi aparatı tərəfindən 2020-ci 
ildə gənclərin müxtəlif sahələrdə maraq-
larını əhatə edən 115 tədbir və layihə 
həyata keçirilib. 

Gənclər evləri haqqında məlumat 
verilərkən diqqətə çatdırılıb ki, 
“Gənclər siyasəti haqqında” qanu-
na və “Azərbaycan Gəncliyi” Dövlət 
proqramlarına müvafiq olaraq Gənclər 
və İdman Nazirliyinin tabeliyində 12 
Gənclər evi fəaliyyətə başlayıb. 2020-ci 
ildə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı 
ilə əlavə olaraq daha 15 Gənclər evi 
nazirliyin tabeliyinə verilib. Mövcud 
Gənclər evlərindən 19-u aktiv fəaliyyət 
göstərir. Digər 8 Gənclər evi isə cari ildə 
müvafiq sənədləşmə işlərinin yekun-
laşmasından sonra fəaliyyətə başlaya-
caq. Ötən il Gənclər və İdman Nazir-
liyinin tabeliyində olan Gənclər evləri 
tərəfindən 1851 tədbir keçirilib. Onlar-

dan 470-i vətənpərvərlik sahəsində, 
205-i isə pandemiya ilə bağlı olub. 
Ümumilikdə, 112 min 835 gənc Gənclər 
evləri tərəfindən keçirilən tədbirlərdə 
iştirak edib. Gənclər evlərinin fəaliyyəti 
Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 8 iyun 
tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş Gənclər evi 
sosial xidmət müəssisələri şəbəkəsinin 
yaradılması qaydaları ilə tənzimlənir.

Gənclər Günü münasibətilə keçirilən 
istedadlı və yaradıcı gənclərin müka-
fatlandırılması mərasimində ölkənin 5 
şəhəri – Göygöl, Xaçmaz, Mingəçevir, 
Sabirabad, Tovuz arasında püşkat-
ma keçirilib. Püşkatmanın nəticəsinə 
əsasən Göygöl şəhəri 2021-ci il üçün 
Azərbaycanın “Gənclər paytaxtı” elan 
edilib.

2012-ci ildən başlayaraq, hər il 
paytaxt Bakı şəhəri istisna olmaqla, 
Azərbaycanın şəhər və rayonlarından 
biri “Gənclər paytaxtı” elan olunur. 
Bu günədək Gəncə, Biləsuvar, Quba, 
İsmayıllı, Şəmkir, Balakən, Naxçıvan, 
Şamaxı, Masallı şəhər və rayonları 
Azərbaycanın “Gənclər paytaxtı” seçilib.

Daha sonra “Zoom” proqramı 
vasitəsilə Gənclər Gününə həsr olun-
muş toplantı keçirilib.

Dünya şöhrətli bəstəkarın  
qələbə çağırışlı sətirləri

Bəstəkarın musiqisi minlərlə xarici 
dinləyici tərəfindən böyük rəğbətlə qar-
şılanaraq, geniş beynəlxalq arenalarda 
şöhrət qazanmışdır. Respublikamızın 
Xalq artisti, UNESCO-nun “Sülh artis-
ti”, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi Himayəçilik Şurasının üzvü, 
AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz 
Əlizadə Heydər Əliyev Fondunun 
rəhbərliyi ilə keçirilən I, II və III “Mu-
ğam aləmi”, Azərbaycan Bəstəkarlar 
İttifaqının layihəsi əsasında Şəkidə və 
Bakıda keçirilən I, II, III, IV, V, VI və VII 
“İpək yolu” beynəlxalq musiqi festivalla-
rının bədii rəhbəri və “Üzeyir dünyası” 
layihəsinin baş redaktoru kimi səmərəli 
fəaliyyət göstərir.

“Şöhrət” və “Şərəf” ordenli Firəngiz 
Əlizadənin yarım əsrlik yaradıcılığı 
çox maraqlı və rəngarəng əsərlərlə 
zəngindir. Həm təcəssüm etdirdi-
yi mövzu və obrazlar dairəsi, həm 
janr müxtəlifliyi, həm dəstxətinin 
xüsusiyyətləri baxımından F.Əlizadə 
yaradıcılığı tədqiqatçı üçün maraq-
lı bir sahədir. Onun bu günə qədər 
qələmindən çıxmış əsərlər külliyatı-
nın həm obrazlı məzmun cəhətdən, 
həm janr rəngarəngliyi baxımından 
zəngindir və daim maraqla qarşıla-
nır. Ən başlıcası isə bu əsərlərdə 
bəstəkarın artıq təşəkkül tapıb inkişaf 

etmiş dəstxətinin təzahür etməsi onun 
yaradıcılığı barədə ümumiləşdirilmiş 
müddəaların irəli sürülməsi zərurətini 
yaradır. Q.Qarayev məktəbinin ən par-
laq nümayəndələrindən olan F.Əlizadə 
musiqinin, demək olar ki, elə bir sahəsi 
yoxdur ki, orada qələmini sınamasın -- 
operalar, baletlər, vokal-simfonik əsərlər, 
kamera orkestri üçün əsərlər və s.

Respublikamızın mədəni həyatında 
önəmli rolu olan görkəmli musiqi xa-
dimi Firəngiz Əlizadə bəstəkarlıq 
çərçivəsindən kənara çıxaraq, şeir 
aləmində də qələmini sınayıb. Onun İkin-
ci Vətən müharibəsi ərəfəsində ərsəyə 
gələn vətənpərvərlik şeiri xüsusilə seçilir. 
Bəstəkar bu şeirdə sanki ruhunun qələmi 
ilə həsrətinin rəsmini misralara düzüb. 
Əsası odur ki, Azərbaycan əsgəri artıq 
böyük sənətkarın arzu etdiyi Qələbəni 
reallaşdırıb. 

Uğrunda ölərəm, ey Vətən! 
Yenilməz türklüyün oğluyam, 
Yolumdan dönmərəm, ey Vətən!
Dözmərəm xalqımın dərdinə
Uğrunda ölərəm, ey Vətən!

* * *
Hər qarış torpağın müqəddəs,
Qüdrətin, saflığın uludur.
Qanına susayan düşmənin
Addımı – sonuncu yoludur...

* * *
Ölməyən ruhuna sadiqəm
Çağırsan, ey Vətən, hazıram.
Dönmərəm yolumdan heç zaman, 
Nəğməmi atəşlə yazıram.

* * *
Gələcək qələbə yurduma,
Bayrağım əbədi qalxacaq.
Sabahlar Turanla güləndə
Hər şəhid bir gül tək açacaq.

Şeirin misralarından sanki musiqi 
sədaları səslənir. Bu misralar insanı 
düşündürür, oxucunu emosional hisslərə 
qapadır, işıqlı amallara səsləyir.  

Nərgiz QULAMOVA, 
musiqişünas

 � Bəstəkar, alim, ictimai xadim və musiqimizin 
yorulmaz təbliğatçısı, professor Firəngiz Əlizadə müasir 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünya miqyasında tanınmış 
simalarındandır. Onun əsərləri xarici ölkələrdə böyük konsert 
və teatr səhnələrində, beynəlxalq festivallarda adlı-sanlı ifaçılar 
tərəfindən səsləndirilir. 
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