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Lider xalqa söykənəndə

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Qarabağ zəfəri təkcə  Azərbaycan xalqına 
şərəf gətirən bir tarixi hadisə deyildi. Azərbaycan 
dünya xəritəsində kiçik görünür, lakin onun 
Cənubi Qafqazda və Avrasiyadakı mövqeyi, bö-
yük və şərəfli tarixi həmişə Türk- İslam dünya-
sının əsas söz sahiblərindən biri olmasına şərait 
yaradır. 1918-ci ildə İslam aləmində ilk respubli-
kanın qurucusu kimi şöhrət qazanan Azərbaycan 
44 günlük savaşda da şərə qarşı mübarizənin, çağ-
daş müharibənin yeni modelini göstərdi. Müharibə 
Türkiyə, Pakistan və Azərbaycan mənəvi birliyi 
timsalında İslam aləminə bir örnək oldu. Türk 
dövlətləri təşkilatının yaranmasını sürətləndirdi, 
qoşulmamaq hərəkatının üzvü olan dövlətlərin 
məzlum xalqlarına ümid verdi. Onların öz mənəvi 
güclərinə olan inamını möhkəmləndirdi. Və bütün 
dünyada haqqın, ədalətin qələbəsinə aparan yolu 
aydınlatdı. Bu yolun milli birlikdən, vətəndaş 
həmrəyliyindən keçdiyini göstərdi. Zəfər bayra-
mının bir nəticəsi də millətimizi sıxıntıdan qurtar-
maq, mənəvi aşınmadan xilas etmək oldu. Xalq öz 
gücünə və üstünlüyünə inandı. Ziyalıların, sənət 
adamlarının yorğun  ilhamları yenidən çağladı.

Müharibədən bir il əvvəl mən xalqımıza 
müraciətlə “ Savaş bitməyib hələ” deyirdim. O 
vaxt yazmışdım: 

Oyan, sıyrıl səbrindən vaxt gözləmir, vaxt uçur.
Baxt quşu küsəyəndir, qorumasan baxt uçur.
Barı indi sirkələn, indi ayılsın başın,
Başlansın düşməninlə ölüm-dirim savaşın.

Zəfər bayramı günlərində isə  “Qarabağa dö-
nüş” poemasını yazdım. 

Öz xalqının qələbəsini görmək hər bir qələm 
sahibinin xoşbəxtliyidir. Lakin, 30 illik işğal 
dövründə də biz heç vaxt Qarabağın azad olunma-
sına inamımızı itirmədik.

Bu gün Azərbaycan Prezidentinin Qara-
bağa səfərlərinə baxanda, onun təməlqoyma 
mərasimlərini izləyəndə mənə elə gəlir ki onun 
ürəyində özünə şəxsi ev tikən, mülk salan bir gənc 
ailə başçısının sevinci var. Uzun müddət evsizli-
yin acılarını yaşamış bir insan öz halal torpağında 
təməl qoyub, ev tikəndə, onu kərpic- kərpic ucal-
danda necə fərəhlənirsə, Prezident İlham Əliyev 
də Qarabağı  o duyğu ilə dolanır və Qarabağın  mi-
nalardan təmizlənmiş, yolları çəkilib başa çatmış, 
şəhərləri, kəndləri qurulub başa çatmış, gələcək 
gözəl günlərini elə  bir həyacanla gözləyir. Şü-
kür Zəngilana, Füzuliyə, Şuşaya, Ağdama bir 
neçə dəfə getmişik, xarici qonaqları aparmışıq 
və düşmənin bütün alçaqlıqlarının şahidi olmaq-
la yanaşı, həm də Azərbaycan dövlətinin apardığı 

böyük quruculuq işlərindən fərəhlənmişik. Ona 
görə də bu gün nə Ermənistanın fitnəkarlıqları, nə 
də qonşumuz İranın məkrli, ikiüzlü siyasəti bizim 
gələcəyə olan böyük inamımızı sarsıda bilməz.

Bayram münasibəti ilə millətimizi və ordu-
muzu ürəkdən təbrik edir, Allahdan şəhidlərimizə 
rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Ya-
zımı 1996-cı ildə yazılan və “Qarabağa dönüş” 
poemasının sonuna əlavə etdiyim bir şeirlə ta-
mamlayıram. Bu şeir  qələbə inamımızı heç vaxt 
itirmədiyimizin təsdiqidir.

...Görən, yenə Şuşanın bal dadırmı havası,
Tərtərin nəğməsinə, görən, kim qulaq asır?
El gedəndən Həkəri necə boğur hirsini,
Yazılı daşlarımız kimə verir dərsini?

Bizləri unutdumu, görən, Göyçə, Zəngəzur,
Təbriz niyə danışmır, Ərdəbil niyə susur?
Bu ehkam dağılanda qatmazlar ki, aranı,
Nə qədər vaxt gərəkdir sağaldaq bu yaranı?

...Hər sözün başı sual, hər sualın sonu qəm,
Bu qəmlərin ardında qəmsiz səhər görürəm.
Deyirsən bitəcəkmi bu ağrılar?
Deyirəm, hə, bitəcək!
Ömrümüz o illərə yetəcəkmi?
- Yetəcək!
Ovacağıq Şuşada düşmənlərin burnunu.
Erməni kimdir türkün sındıra qürurunu?
Bu da Qərbin fitvası, bu da bir sirdi olub,
Yoxsa o bizi yensin?
Hansı əsrdə olub?
Bu köç geri dönəcək səfərdən dönən kimi,
Dağlar da dikələcək ruhumuz dinən kimi!
Qurulacaq Qarabağ əvvəlkindən daha şən,
Bərdədən Göyçəyəcən.
Sağalacaq yaralar olsa nə qədər dərin,
Belini dikəldəcək qocaman Xudafərin.
Ağdamın ağ damları,
Qızılgül hasarları,
Kəlbəcər yaylaqları,
Alagöllər üstündə sazın coşan çağları,
Hər bulağın üstündə uzanan məclisimiz,
İşıqlı dağınacan işıq saçan izimiz.
Türbələr, qurbangahlar,
Didərgin ruhlarımız
Sərvətimiz, varımız,
On çadırlı obadan min evli kəndlərəcən,
Kağız üstə yarımçıq çəkilmiş bəndlərəcən,
İlxıların atından, sürünün itinəcən
Həkəri balığından,
Murovun südünəcən,
Hər şey dönəcək geri,
Tutacaq öz yerini!
Elimiz unudacaq bu sınıq günlərini.
Dağlara ruh gələcək şikəstədən, muğamdan,
Düşmənlərin əlini üzəcəyəm yaxamdan.
Millətim dikələcək qırx milyon, əlli milyon.
Bu birlik mahnısını qitələr eşidəcək.
Gəncədən Naxçıvana, Naxçıvandan Qəzvinə
Əngəlsiz, maneəsiz yollarım çəkiləcək!
Sümüyə dirənibsə əsarət bıçaqları
Qapımın ağzındadır, demək xoşbəxt çağlarım.
Tarix qatarlarını saxlamaz öz yolundan
Kiminsə hədələri, kiminsə öləcəyi.
Azərbaycan içindən doğulur, diqqətlə bax,
Xalqın ruhu bütövsə, bütövdür gələcəyi!

Sabir RÜSTƏMXANLI,
Xalq şairi

Varislik ənənəsində Qələbə ovqatı
(əvvəli 1-ci səhifədə)

Prezident İlham Əliyev böyük 
Qələbəmizin memarıdır. O, bu 
zəfərə doğru aramla, addım-ad-
dım irəliləmiş tarixi şəxsiyyətdir. 
Azərbaycanı güclü edən, milli 
mənliyini özünə qaytaran şəxsiyyət! 
Cənab Prezident də ulu öndər kimi, 
2003-cü ildən başlayaraq, bütün 
nüfuzlu beynəlxalq platformalarda 
yorulmadan, usanmadan Qarabağın  
azad edilməsi uğrunda haqq davası 
apardı. Nəinki apardı, elə xalqa da 
mübarizə əzmini aşıladı. Bəli, 30 ilə 
yaxın müddətdə Azərbaycanda bir 
nəsil yetişdi. Elə bir nəsil ki, Qara-
bağı görməmişdi, onun buz bulaq-
larından su içməmişdi, havasını ud-
mamışdı. Ancaq bu nəslin Qarabağ 
köklənişi qəhrəmanlıq dastanına 
çevrildi. Bu nəsil düşmən üstünə şı-
ğıyanda, şəhidliyini gözü önünə alıb 
irəliləyəndə, işğal altında inləyən 
torpaqlarımızın hər daşına, hər qa-
yasına dərin vurğunluq və məftunluq 
hissi ilə silahlanmağı bacardı. Bu 
mənada da İlham Əliyevin özü ilə 
qürur duymağa, öyünməyə haqqı 
çatır: “Biz bu vəziyyətlə barışmadıq 
və mən dəfələrlə deyirdim ki, heç 
vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə 
barışmayacaq. Siyasi, iqtisadi, 
hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc 
nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində 
məqsədyönlü siyasət aparılırdı 
və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını 
fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc 
nəsil yetişdi ki, öz qanı-canı baha-
sına torpağımızı düşmənin əlindən 
aldı. Müharibədə bütün nəsillərin 
nümayəndələri iştirak ediblər, 
qəhrəmanlıq göstəriblər. Amma 
hər kəs bilməlidir ki, əsas missiya-
nı mənim prezidentlik dövrümdə 
yetişən gənclər yerinə yetiriblər, 
2003-cü ildə uşaq olan gənclər 
yerinə yetiriblər. İlk növbədə, biz on-
lara borcluyuq, bütün Azərbaycan 
xalqına borcluyuq. Bütün xalqımız 
bu Qələbəni yaxınlaşdırırdı və bütün 
amillər birləşərək bu müharibənin 
nəticələrini şərtləndirdi”.

Dəyərlərin, həyata baxışla-
rın, yaşam prinsiplərinin sürətlə 
dəyişdiyi əsrdə yaşayırıq. Qloballaş-
manın mənəvi mühitləri, cəmiyyət 
normalarını sıradan çıxardığı 
mərhələdə nəsillərin bir amal uğrun-
da vəhdəti, onların ideya mirasına 

sadiqliyi son dərəcə önəmlidir. Xa-
tırlayıram ki, o zaman erməni beyin 
mərkəzləri məhz nəsil dəyişməsi 
məsələsinə söykənərək Qarabağa 
sahiblik strategiyası hazırlamış-
dılar. Onlar hesab edirdilər ki, bu 
proses bölgənin azərbaycanlılara 
məxsusluğunu unutduracaq. Bu-
nun üçün hətta mərhələlər də 
müəyyənləşdirmişdilər. On, on 
beş, iyirmi, iyirmi beş il keçdikdən 
sonra Qarabağın Azərbaycan 

gəncliyinin alt şüurundakı mövqe-
yini proqnozlaşdırmışdılar. Ancaq 
bu beyin mərkəzləri hesablamala-
rında, təxminlərində yanıldıqlarını 
etiraf etməli oldular. Onlar baxışla-
rında fiaskoya uğradıqlarını ilk dəfə  
2016-cı ilin Aprel müharibəsi zama-
nı dilə gətirmək məcburiyyətində 
qaldılar. Bununla bağlı çıxışlarında 
Aprel müharibəsində döyüşənlərin, 
faktiki olaraq qalib gələnlərin Qara-
bağı heç vaxt görməyən gənclik ol-

duğunu vurğuladılar və Ermənistan 
dövləti üçün, bir növ, “təbil zəngi” 
çaldılar. Ancaq işğalçı ölkənin siyasi 
rəhbərliyi bu çağırışdan nəticə çı-
xarmadı. Əslində isə Ermənistanın 
44 günlük müharibədəki rüsvayçı 
məğlubiyyətinin, bizim isə 8 Noyabr 
Zəfərimizin əsası, başlanğıc nöqtəsi 
idi Aprel müharibəsi. 

Bəli, Zəfər Günü göstərdi ki, 
Prezident İlham Əliyev ulu öndərin 
siyasi xəttinə varisliyini nəsillərin 
müqəddəs amal uğrunda mübarizə 
əzminə çevirməyi bacardı. Dövlət 
başçımızın adının şanlı tariximizə 
əbədi yazılmasını şərtləndirən ən 
mühüm amillərdən biri də məhz bu-
dur. 

İlham Əliyev nəsillərin vəhdətini 
yaratmış liderdir. Buna görə də 
8 Noyabr əsl xalq liderinin zəfər 
təntənəsidir. 8 Noyabr Zəfəri cənab 
İlham Əliyevin xalqı şərəfli missi-
ya uğrunda kökləmək məharətinin 
də rəmzidir. Vətən müharibəsi 
müddətində hər birimiz bu köklənişin 
qürur və fəxarət dolu səhnələrinə 
şahidlik etdik. 

Qırx dörd gün ərzində dünya-
nın harasında yaşamasından asılı 
olmayaraq, hər bir azərbaycanlının 
qəlbi Vətən eşqi ilə döyündü. Hər 
bir azərbaycanlı əsgərə çevrildi. Biz 
öz böyüklüyümüzü gördük. Böyük-
lüyümüzün ən müxtəlif səhnələrinə 
şahidlik etdik, sevinc qəhərinə bo-
ğulduq. Ən ağrılı anlarda ruhdan 
düşmədik, qəddimizi əymədik, acı-
larımızı unutduq. Döyüş meydanın-
da övladını itirmiş ananın, atanın 
təpərinə heyran qaldıq. O ata, o ana 
kədərli baxışlarına vüqar, düşmənə 
nifrət qığılcımları səpərək hər biri-
mizin qəlbini ovutdu. O ata, o ana, 
o qardaş, o bacı bu kəlmə ilə hər 
kəsə səsləndi: Vətən sağ olsun! 
Biz “Vətən sağ olsun” deyiminin 
bu qədər içdən, bu qədər səmimi 
səsləndiyini, bu dərəcədə böyük ruh 
verdiyini heç vaxt hiss etməmişdik. 
8 Noyabr Zəfəri bizə bu duyğunu, bu 
ali hissi yaşatdı.

Vətənimiz Azərbaycan var ol-
sun! Yaşasın müstəqil və qüdrətli 
Azərbaycan Respublikası!

Əflatun AMAŞOV,
baş redaktor

8 Noyabr Zəfər Günü Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində müstəsna yeri olan son dərəcə 
böyük gündür. Milli qürur və iftixar günümüzdür. 8 Noyabr həmçinin xalqımızın 
özünə inamının, milli vətənpərvərlik duyğularının təntənə tarixidir. Bu zəfər bizə milli 

mənliyimizi qaytardı. Biz azərbaycanlılar başımızı dik tutmağı öyrəndik.  

Milli qürur və iftixar günümüz
Hesab edirəm ki, 8 Noyabr tarixi həm 

də Vətənimiz Azərbaycanın qarşısında 
tamamilə yeni bir mərhələ açdı. Elə bir 
mərhələ ki, onda Azərbaycanın müzəffər 
dövlət imici var. Dünya nə qədər dəyişsə də, 
ictimai-siyasi formasiyalar bir-birini əvəz etsə 
də, mütərəqqi fikir və düşüncələr, humanizm 
prinsipləri cəmiyyətlərin yaşam tərzinə hər nə 
qədər hakim kəsilsə də, insanlıq gücün əsiri 
olmaqdan qurtulmur. Gücə, əzmə hörmət 
və dəyər aktuallığını qorumaqdadır və bu, 
dövlətlərə münasibətin başlıca faktoru rolun-
da çıxış edir. 8 Noyabr Azərbaycanın gücü-
nün və qüdrətinin bəyan edildiyi tarixdir. Bu 
mənada ölkəmizin qarşısında yeni üfüqlərin 
açıldığı da şübhəsizdir. 

İki il öncə qəhrəman ordumuzun misilsiz 
rəşadəti ilə Şuşamız düşmən tapdağından 
qurtuldu. Məhz Şuşanın işğaldan azad edil-
diyi günün Zəfər Günü kimi qeyd etməyimiz 
Uca Tanrının xalqımıza böyük ərməğanıdır. 
Çünki Şuşa bizim milli mənlik simvolumuz-
dur. Bu şəhər milli poeziyamızın, ümumən 
ədəbiyyatımızın nəhəng ruh mənbəyidir. O 
ədəbiyyatın ki, 30 ilə yaxın müddətdə Qa-
rabağ nisgilini, acısını yaşatmaqla bərabər, 
xalqımızın mübarizə əzmini diri tutdu, bir an 
belə imkan vermədi ki, bu əzm, inam sar-
sılsın. Buna görə də Zəfər Günü həm də 
elə poeziyamızın, nəsrimizin, bütövlükdə, 
ədəbiyyatımızın bayramıdır. 

8 Noyabr, eyni zamanda, müdrikliyin, 
uzaqgörənliyin, səbrin, diplomatik bacarıq və 
səriştənin zəfəridir. Mən bu barədə Şuşada 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilmiş 
Vaqif Poeziya Günlərinin açılış mərasimindəki 
çıxışımda da bildirmişdim. Tədbirdə ölkə  
Prezidenti cənab İlham Əliyev də iştirak 
edirdi. Mən onda dedim ki, dövlət başçı-
mız diplomatik qələbəni, təbliğat qələbəsini 
özü təkbaşına qazandı. Bu, həqiqətən 

də, belədir. 8 Noyabr Zəfəri cənab İlham 
Əliyevin uzun illərdir davam edən diploma-
tik müstəvidəki gərgin əməyinin, zəhmətinin 
bəhrəsidir. Biz bir xalq olaraq zəfərin qa-
zanılmasında ordumuza, əsgərlərimizə 
minnətdarıq, şəhidlərimizin müqəddəs ruhu 
qarşısında baş əyirik. Amma bizim müzəffər 
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə ayrı-
ca minnətdarlıq borcumuz var. 

Cənab Əliyev 44 günlük müharibə za-
manı nümayiş etdirdiyi qətiyyət və iradə ilə, 
dünyanın müxtəlif tanınmış media orqan-
larına verdiyi çoxsaylı müsahibələrlə Qara-
bağ, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi 
uğrunda mübarizənin əsl ideoloquna, haqq 
carçısına çevrildi. Biz müharibə günlərində 
onun əsl xalq lideri olduğunu bir daha, özü 
də olduqca parlaq təzahür formaları ilə gör-
dük. Buna görə də qətiyyətlə deyə bilərəm ki, 
8 Noyabr Zəfəri həm də İlham Əliyevin siya-
si xadim kimi özünün qazandığı zəfərdir. Bu 
zəfər onun adını Azərbaycanın şanlı tarixinə 
əbədi həkk etdi. 

Anar,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, 

Xalq yazıçısı

Gözün aydın, Qarabağ!
Çox böyük tarix lazımdır ki, bir az ədəbiyyat alınsın və  istənilən xalqın 
ədəbiyyatının inkişafı onun tarixi yüksəlişi ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır:  
farslar üzərində qələbədən sonra çiçəklənən antik yunan dramaturgiyası, 
ispan donanmasının məğlubiyyəti və  ingilislərin dənizdə hökmranlığı ələ 
almasından sonra meydana çıxan Şekspir yaradıcılığı, Napoleon üzərindəki 
tarixi qələbə ilə önəmli dərəcədə bağlı olan XIX yüzil rus  ədəbiyyatı, faşizm 
üzərində zəfər əzmindən doğulan antifaşist ədəbiyyat bu fikri təsdiq edən 
konkret faktların ilk yada düşən örnəkləridir. Altmışıncı illərdən sonra 
yaranan Azərbaycan modern ədəbiyyatı da İkinci Cahan savaşındakı tarixi 
qələbədən doğulmuşdu.

Ədəbiyyatımız tarixində eyni 
görəvi təkcə ictimai-siyasi deyil, bədii 
düşüncəmizdə də yeni səhifə açan Qa-
rabağ savaşı da yerinə yetirdi. Birinci 
Qarabağ savaşı ədəbiyyatımıza, təbiidir 
ki, daha çox məğlubiyyət acısı və na-
kam talelərdən, yurd nisgili və qələbə 
həsrətindən doğan qəm-kədər notları 
gətirdi. Lakin Allahın ədaləti, dövlətimizin 
qüdrəti, ordumuzun rəşadəti, xalqımızın 
vəhdəti sayəsində qələbə qazanacağı-
mıza sarsılmaz inam da bu əsərlərdən 
qırmızı xətlə keçir, onların başlıca ideya-
bədii özəlliyi kimi zahir olurdu. Sabir 
Əhmədlinin “Ömür urası” romanı, Elçinin 
“Baş” romanı, “Bayraqdar” povesti, “Qa-
rabağ şikəstəsi”, “Sarı gəlin” hekayələri, 
Mövlud Süleymanlının “Erməni adında-
kı hərflər”, Aqil Abbasın “Çadırda Üze-
yir Hacıbəyov doğula bilməz”, “Dolu”, 
Çingiz Abdullayevin “Əclafların qanu-
nu”, Nüşabə Məmmədlinin “Zəngulə”, 
Səxavət Talıblının “Adəmin övladları”, 
Şəmil Sadiq və  Müşfiq Xanın  “Ümidlərin 
İzi ilə”, Elxan Elatlının “Cəhənnəmdən 
gələn səs”, Etibar Muradxanlının “Siz 
mühasirədəsiniz, leytenant”, “Tələbə 
taqımı” romanları, Elçin Hüseynbəylinin   
“Əsirlər” povesti, Yaşar Bünyadın “Ata-

mın ayaqları”, Rəşid Bərgüşadın “Na-
mus dağı” hekayələri və digər çoxsay-
lı əsərlər bədii nəsrin, V.Babanlının 
“Ana intiqamı”, N.Hacızadənin “Qisas 
qiyamətə qalmaz”, R.Novruzun “Hələ 
sevirəm deməmişdilər” pyesləri isə dra-
maturgiyanın zamanın qarşıya çıxar-
dığı Qarabağ probleminə bədii cavab 
kimi yarandı. A.Cabbarlı, Z.Məhərrəmli, 
S.Müslümqızı, V.Məhərrəmli, 
B.Məmmədov, H.Qoca, C.Kərimov, 
S.Eloğlu, N.Qənbər, Y.Ababsov, 
S.Altaylı, Ə.Qasımov və bir çox başqa-
larının çoxsaylı yazıları olaylara çevik 
publisist münasibətin əksi kimi yarandı.

Olaylara anında münasibət publi-
sitika ilə yanaşı, poeziyada da özünün 
çoxsaylı ifadəsini tapdı. Şairlərimiz 
S.Vurğunun diliylə desək, “qələmi 
süngüyə” çevirdilər. M.Dilbazinin “Bu 
bəla hardan gəldi”, B. Vahabzadənin 
“Şəhidlər”, N.Günün “Xocalı simfoniya-
sı”, Ə.Salahzadənin “Xocalı xəcilləri”, 
Z.Yaqubun “O qızın göz yaşları”, 
Ə.Quluzadənin “Şəhid şəhər” poemala-
rı, Məmməd Aslanın “Ağla qərənfil, ağla” 
şeiri məhz bu ovqatın səciyyəvi bədii 
ifadəsi kimi meydana çıxdı. Qabilin o 
illərin ümummilli istək, ümumxlaq arzu-
sunun bədii əks-sədası kimi meydana 
çıxan “Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan 
əsgəri” şeirində dediyi kimi, 

Ali qonaqlar gəlir dünyanın hər yerindən,
Ürək yanır, göz dolur şəhid qəbirlərindən,
Düşünüb-daşınıram özlüyümdə dərindən,
İntiqam ala bilməz, qana qan ola bilməz,
Məzarları bəzəyən ehtiram çiçəkləri,
Ümid sənədir ancaq, Azərbaycan əsgəri!

“Şəhid zirvəsi” poemasınn müəllifi 
Nəzakət Məmmədli müsahibələrindən 
birində təkcə özünün deyil, ümumən 
şair-yazıçılarımızın ö dönəm arzu və 
istəkləri, qələbə həsrətini belə ifadə edir-
di: "Kaş ki, qələbəni görəydik. Bundan 
sonra yaranan ədəbiyyat qələbə ruhlu 

olaydı. Bizdən sonra gələn nəsil bu ağrı-
acını yaşamayaydı".

Şairin, onun simasında bütün yazıçı-
şairlərimiz və xalqımızın bu qutsal istəyi 
artıq həyata keçib. Bu gün biz Res-
publika Prezidenti, Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin çevik taktika və 
uzaqgörən strastegiyası, Azərbaycan 
Ordusunun ağlasığmaz rəşadəti, qar-
daş və dost ölkələrin dəstəyi və Allahın 
ədalətiylə düşmən ordusunu darmada-
ğın edərək, “Qarabağ Azərbaycandır!” 
nidasını həyata keçirmişik! Otuz ildən 
bəri davam edən Qarabağ savaşında öz 
əsərləri ilə ordumuzu qələbəyə səsləyən, 
xalqımıza mənəvi dəstək duran    şair-
yazıçılarımız da bu prosesdən, təbiidir 
ki,  kənarda qala bilməzdi və qalmadı.  
Qələbənin doğurduğu sevinc və qürur 
hissinin böyüklüyü özünün ən parlaq və 
monumental ifadəsini çadaş vətəndaşlıq 
şeirimizin bayraqdarı Ramiz Qusarçay-
lının dörd ilə tamamladığı, Azərbaycan 
tarixini ən əski çağlardan ta qələbəmizə 
qədər özündə əks etdirən  “Vətən” epo-
peyasında tapdı:

Güman keçməz dağları,
Aşa-aşa qayıtdıq,
Yumruq kimi birləşib
Coşa-coşa qayıtdıq,
Biz Kəlbəcər-Kəlbəcər
Şuşa-Şuşa qayıtdıq,
Başın uca, üzün ağ,
Gözün aydın, Qarabağ!

Qarabağ və zəfər mövzusunda ən 
təsirli poeziya örnəklərini yaradanlar sıra-
sında birbaşa döyüşlərdə olan, qılınıc və 
qələmin birliyini özlərində canlı surətdə 
təcəssüm etdirən  gənclərin – Vüsal 
Hətəmov, Emin Piri, Həsən Kür, Eyvaz 
Əyyub, Səbuhi Qurbanov, Oğuz Alpars-
lan, Nicat Fərman, Tamerlan Əsədov ad-
larını özəl vurğulamağa ehtiyac var.  Ta-
nınmış publisist Fazil Rəhmanzadənin 
“Qarabağ – Azərbaycandır!” kitabı 
qələbəmizi publisistik, Arzu Əsədin Res-
publika Prezidentinin qalib sərkərdə, 
qadir Ali Baş Komandan obrazını can-
landıran, dərin vətəndaşlıq duyğusu və 
poetik ilhamın məhsulu olan  “Və nida!” 
kitabı isə bədii-publisistik üslubda işıq-
landırdı. Şəhidlik mövzusunda çoxsaylı 
kitablara imza atan Güləmail Muradın 
“Zəfərnamə” şeirlər silsiləsi, Elşad Ba-
ratın şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş  
“Ölümsüzlər” şeir kitabı qələbədən son-
rakı dönəmdə müharibə mövzusunda 

yazılan səciyyəvi əsərlər kimi meyda-
na çıxdı. Şairlərimizdən F.Məmmnədli, 
Y.Nəğməkar, İ.Qəhrəman, Q.Nəcəfzadə, 
R.Duyğun, V.Əziz, Z.Xəlil, Q.Ağsəs, 
M.Nağıqızı, A.Nəzər, Ş,Horovlu, 
A.Qoşqar, B.Vüsal, M.Ələklbərli, 
R.Yusifoğlu, A.Yadigar, S.Hüseynoğlu, 
D.Sevgin, S.Sahibli, N.Nadir, G. Göy-
yurd, İ.Aytel, E.Uğur, E.Yurdoğlu və 
digərlərinin şeirləində zəfər notları 
səsləndi.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
təşəbbüsü ilə tərtib olunan “Qarabağ 
dastanı” ikicildliyinin birinci cildi qələbəyə 
qədərki, ikinci cildi isə qələbədən son-
rakı publisitik və bədii yazıları özündə 
cəmlədi. Zəfər duyğularını əks etdirən 
çoxsaylı poeziya antolologiyaları üzə 
çıxdı ki, bunların sırasında  “Zəfər duy-
ğuları” poeziya antologiyasını vurğula-
maq olar.

Tənqidçi–ədəbiyyatşünas alim-
lərimizdən İ.Həbibbəyli, N.Cəfərov, 
T.Əlişanoğlu, A.Turan, E.Akimova  və 
başqaları  tarixi qələbəmizə töhfələrini 
sözügedən mövzuda yazılan əsərlərə 
dair çoxsaylı araşadırmaları ilə verdilər.

Respublika Prezidenti, Ali Baş  
Komandan İlham Əliyevin Azərbaycan 
Yazıçılarının son qurultayına ün-
vanladığı təbrik məktubunda deyir: 
“xalqımızın qəlbində azadlıq duyğu-
larının güclənməsi, insanlarımızın ru-
huna mübarizə əzminin aşılanması 
və müstəqilliyimizin mənəvi zəmininin 
möhkəmlənməsi yolunda şair və yazı-
çılarımız xüsusi fədakarlıq göstərmişlər. 
Əminik ki, yazıçılarımız çoxəsrlik 
ənənədən gələn bu fədakarlığı bun-
dan sonra da davam etdirəcək, aydın 
vətəndsaşlıq mövqeyi və həqiqi ilham-
dan doğulan, Azərbaycan həqiqətlərini 
istər özümüz, isətərsə də dünyaya daha 
dərindən çatdıracaq kitablar yaranacaq.

Əsəd CAHANGIR, 
tənqidçi, ədəbiyyatşünas
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