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Zəfər zirvəsinə 
ucalan bayrağım!

Üçrəngli bayrağın kölgəsində mən
Qaraca torpağı Vətən görmüşəm.
Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim,
Bayraq-öz yurduma öz hakimliyim.

Böyük istiqlal şairimiz Bəxtiyar 
Vahabzadənin poetik vüsətlə 
söylədiyi kimi, bayraq milli mənlikdir, 
ölkə namusdur, yurd şərəfidir. Bay-
raq həm də millətin öz dövlətinin  
olması göstəricisidir. Bayraq Vətən 
deməkdir. Vətən uğrunda döyüşmək 
isə elə bayraq uğrunda döyüşmək 
deməkdir. 

Araşdırıcıların fikrincə, “bay-
raq” sözü türkcə mizraq mənasına 
gələn “batrak” sözündəndir. Belə 
ki, keçmişdə türklərdə torpağa san-
cılan mizraqın üzərinə xanədanlığı 
təmsil edən rənglərdə parçalar və 
iplər asılırmış. Mizraqın ucuna isə 
qızıl və ya digər dəyərli metallardan 
xaqanlıq əlaməti taxılırmış. Torpağa 
batırılan mizraq mənasında bayraq 
zamanla ölkəyə, yurda sahibliyi əks 
etdirən milli rəmzə çevrilmişdir. Eti-
mologiya lüğətinə görə isə, bayraq 

sözü qədim türk dillərində “hündür” 
və “dağ” mənalarını əks etdirən ba-
yır sözü ilə bağlıdır, mənası “yuxarı 
qaldırılan” deməkdir. 

Azərbaycanın üçrəngli bayrağı-
nın tarixi Xalq Cumhuriyyəti ilə bağ-
lıdır. İlk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da 
Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada 
üçrəngli bayrağımız rəsmi dövlət at-
ributu elan edilmiş və qaldırılmışdır. 
Bayrağın üçrəngli olması ideyası Əli 
bəy Hüseynzadəyə məxsus olmuş-
dur. Onun “Türkləşmək, islamlaş-
maq, çağdaşlaşmaq” ideyası bay-
rağımız üzərində üç müxtəlif rəngdə 
öz əksini tapmışdır. Belə ki, bayra-
ğımızdakı mavi rəng türk mənşəli 
olduğumuzu, qırmızı rəng müasir və 
demokratik cəmiyyəti, yaşıl rəng isə 
islam mədəniyyətini əks edirir. 

Təəssüf ki, həmin dövrdə 
üçrəngli bayrağımızın ömrü az ol-
muş, Xalq Cumhuriyyərinin süqutu 
ilə o, 1920-ci ilin may ayında par-
lament binsının üzərindən endiril-
mişdir. Lakin M.Ə.Rəsulzadənin 
“Bir kərə yüksələn bayraq bir daha 

enməz” şüarı on illər boyu qəlblərdə 
yaşamış, müstəqil Azərbaycan Res-
publikası üçün bir mübarizə çağırışı 
rolunu oynamışdır. Sovet imperiyası-
nın süqutu ərəfəsində, Azərbaycann 
müstəqillik əldə etməsindən bir 
qədər əvvəl– 1990-cı il noyabrın 17-
də müstəqil Azərbaycanın qurucu-
su ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Xalq Cumhuriyyətinin 
üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının müstəqilliyimizin 
bərpası anlamında dövlət bayrağı 
elan edilərək ucaldılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Azərbaycan SSR 
Ali Soveti qarşısında qaldırdığı 
vəsatətin nəticəsi olaraq, 1991-ci il 
fevralın 5-də “Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət bayrağı haqqında 
Əsasnamə” qəbul edilmiş və mavi, 
qırmızı, yaşıl zolaqlı, ay-ulduzlu 
bayraq Azərbaycanın dövlət bayrağı 
olmuşdur. 

2009-cu ilin 17  noyabrında isə 
ulu öndərin ideya və əməllərinin 
ən sadiq davamçısı Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin imzaladığı sərəncamla 
hər il noyabr ayının 9-u ölkəmizdə 
Dövlət Bayrağı Günü elan edilmiş-
dir. 2010-cu il sentyabrın 1-də Ba-
kıda Dövlət Bayrağı Meydanının 
açılış mərasimində  Prezident İlham 
Əliyev bayraqla bağlı möhtəşəm çı-
xışında demişdir: “Bizim bayrağımız 
qürur mənbəyimizdir. Bizim bayrağı-
mız canımızdır, ürəyimizdir. Bu gün 
Azərbaycanın hər bir yerində dövlət 
bayrağı dalğalanır. Azərbaycan 
ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən 
sonra milli dövlət bayrağımız bu gün 
hələ də işğal altında olan torpaqlar-
da qaldırılacaqdır. Bizim bayrağımız 
Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, 
Şuşada dalğalanacaqdır”.

İki il əvvələ qədər hansı 
Azərbaycan vətəndaşından “ən 
böyük arzun nədir?”– deyə soru-
şulanda, birmənalı şəkildə deyir-
di: “O gün olsun ki, bayrağımız 
Qarabağda – Şuşada dalğalan-
sın”.  Nəhayət, Prezident, Ali Baş  
Komandan İlham Əliyevin başçı-
lığı ilə, rəşadətli ordumuzun gücü 
ilə 30 illik arzularımız gerçək oldu.  

44 günlük Vətən müharibəsi 
dövründə işğaldan azad edilmiş 
torpaqlarımıza müstəqilliyimizin 
rəmzi olan üç rəngli, aylı-ulduzlu 
bayrağımız qəhrəman əsgərlərimiz 
tərəfindən sancıldıqca bizim də 
qəlbimiz fərəhlə doldu. 

Bu gün üçrəngli bayrağımız əzəli 
və əbədi torpaqlarımız olan Qaraba-
ğın da səmalarını bəzəyir. Bu gün 
Azərbaycan torpaqlarından zəfər 
qoxusu gəlir. İllərdir ki, boynu bükük 
olan xarıbülbül öz qələbə ətrini bü-
tün Azərbaycana yayır. 

Prezident İlham Əliyevin 2020-ci 
il 3 dekabrda imzaladığı sərəncama 
əsasən, hər il noyabrın 8-i ölkədə 
“Zəfər Günü”nün qeyd edilməsi 
qərara alındı. Bu möhtəşəm Zəfər 
tarixinin 8 noyabrda qeyd edilməsi 
də təsadüfi deyil– həmin gün 
müharibənin taleyini həll edən Qara-
bağın tacı, Azərbaycan mədəniyyət 
paytaxtı Şuşa şəhərinin azad 
olunması çağdaş tariximizə qızıl 
hərflərlə yazıldı. Rəşadətli ordumu-
zun mərd igidləri Şuşa döyüşlərində 
bütün dünyanı lərzəyə salacaq yeni 
bir salnamə yazdılar. 

Böyük qələbəmizin təcəssümü 
olan Zəfər günü ilə Bayraq gününün 
dalbadal olaraq qeyd edilməsi mil-
li təqvimizdə xoş bir təsadüf oldu. 
Şanlı zəfərimiz nəticəsində üçrəngli 
bayrağımız artıq 30 ilə yaxın həsrət 
qaldığı torpaqlara qovuşdu, Qa-
rabağ diyarını öz səkkizguşəli ay-
ulduzu ilə bəzədi. 

Artıq ikinci ildir ki, müqəddəs bay-
rağımız Azərbaycanın dilbər guşəsi 
olan Qarabağda, Zəfər zirvəsi Şuşa-
da dalğalanır. Şuşa şəhərinin azad 
olunduğu “Zəfər günü” və “Bayraq 
günü” ortaq təntənələrlə qeyd olu-
nur. İnanırıq ki, Azərbaycan xalqı 
müharibə dövründə olduğu kimi, 
bundan sonra da  bir bayraq altın-
da həmrəy, bir yumruq kimi möhkəm 
olacaq. Bu birlikdən qorxan mənfur 
düşmən bir daha torpaqlarımıza göz 
dikə bilməyəcək. 

Nuridə ƏLİZADƏ,
hüquqşünas

9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günüdür Xiffət... lənət və sevgi
(Cəbrayılı düşünərkən)

Yazını başlamaq çətin, bitirmək 
asandır. Bunu qələm çalanların hamısı 
bilir. Ona görə də nə uzaqdan, nə də 
yaxından başlamaq lazımdır. Sadəcə, 
ortadan və mətləbə dəxli olmayan 
epizoddan. Məsələn: pəncərəmin 
önündən qumru ötdü. Halbuki qumrular 
uçmaqdan çox, gəzişməyi sevirlər. 
Fındıq boyda başlarını yellədə-yellədə, 
buğda boyda gözlərini çalxalandıra-
çalxalandıra, bənövşəyi ayaqlarını 
yüyrək ata-ata ora-bura vurnuxur, 
təşər-təşər yürüyürlər...

Qumrunun adını ona görə çəkdim ki, gö-
zümü açandan bir cüt qumrunu həyətimizdəki 
qarağacın budaqlarında görmüşəm. Həm də 
bu quş Cəbrayılda müqəddəs hesab olunurdu. 
Deməli, pəncərəmin önündən qumruların uçub 
keçməsi təsadüfi deyilmiş.  Həmin qumruları 
Bakıda, həyətimizdəki çinarın budaqlarında da 
görmüşəm. Külək əsdikcə budaqlar yellənir, 
qumrular da onlarla birgə mürgü vururdular. Və 
mənə elə gəlmişdi ki, bunlar elə həmin qumru-
lardır, həyətimizdəki. Sonra o çinarı kəsdilər və 
quşlar da yox oldu. Küsüb getdilər yəqin. Bəlkə 
də elə həmin vaxt həyətimizdəki ağacları da 
düşmənlər, yağı qonşularımız kəsirmişlər.

Bu yazı, bəlkə də belə başlamalı deyildi. 
Hər yazının bir düzəni olmalıdır. Orası da düz-
dür ki, plansızlıq yazının özəlliyi və gözəlliyidir.

Orta məktəbdə oxuyanda ədəbiyyat 
müəllimimiz bizə vətən haqqında inşa tapşır-
dı. Mən təxminən belə yazdım: Vətən mənim 
evimdən başlayır, sonra həyətimizə keçir, 
məhləmizlə davam edir və getdikcə böyüyür. 
Sonra kənd, sonra rayon, axırda ana vətənimiz 
gəlir. Uzun illərdən sonra onu da anladım ki, 
əslində elə dünyanın özü də bizim vətənimizdir. 
Çünki hamımız burda yaşayırıq və onun inkişa-
fı, rifahı, əmin-amanlığı üçün çalışırıq. 

İlk dəfə ana yurdumu (Cəbrayılın Mahmud-
lu kəndini, elə həyatın özünü də) ala-qaranlıq 
bir otaqda, lampa işığında  görmüşəm. Atamın 
dizləri üstdə. Məni atıb-tuturdu. Bəxtimə gün dü-
şüb, deyəsən, həmin vaxt. Və evdə işıq yanıb. 
Yəni mən “İliç lampası” ilə birgə doğulmuşam. 
Həmin il kəndimizə işıq çəkilib. 1962-ci ildə.

Sonra kəndimizin ortasındakı tonqal yadı-
ma düşür. Gur-gur yanır, alov dilimləri ərşə qal-
xırdı və adamlar onun ətrafında dövrə vururdu. 
Deməli, Novruz bayramında kəndimizi tanımı-
şam, həmrəyliyin, birliyin qoxusunu duymuşam, 
suluq yaddaşıma köçürmüşəm. Sonra. Sonrası 
da sonralardır da: Cəbrayılın özü, yəni rayon 
mərkəzi, müxtəlif biçimli dükan-mağazalar, 
foto-atelyelər. Sonuncu ən çox sevdiyimiz yer 
idi. Çünki böyüdükcə sənədlərimizin sayı da, 
şəkillərimizin ölçüsü də dəyişirdi. Axırda Bakı, 
Rusiya, Türkiyə və müxtəlif ölkələr, məkanlar...

Cəbrayılın ortasındakı çinar, onun altından 
keçən dupduru və buz kimi kəhriz suyunun 
tamı, soyuqluğu indi də yadımdadır. Həmin 
kəhriz Ziyarət Dağından başlayırdı. Bu cür 
sərin sudan Ərdəbildə, Şeyx Səfi məqbərəsinin 
həyətində də içmişəm: soyuqluğu, tamı eyniydi.

Həmin qocaman çinarı nadan, nankor 
düşmənlərimiz kəsiblər, amma dibindən pöhrəsi 
çıxıb. İndi  beş-altı metr hündürlüyündədir...
Yaddaş təkcə ürək və  beyinlə yox, həm də 
duyğusal orqanların varlığı ilə diridir. Deməli, 
qocaman çinarın da yaddaşı diridir; hələ də 
bizə lazım olduğunu anlayır və bizi gözləyir. 

Şükürlər ki, indi kəhrizin qarşısını bizimkilər 
açıb və buz kimi şirin suyundan doyunca içmək 
olar.

Cəbrayıl azad olunandan sonra jurnalistlər 
sual verdilər ki, kəndə gedəndə ilk işin nə ola-
caq? Cavab verdim ki, öncə kəndimi qarış-qarış 
gəzəcəm, doğmalarımızın məzarlarını ziyarət 
edəcəm. Mənə tanış olan gülünü-çiçəyini, bağ-
larını, dağ və dərələrini salamlayacam. Uşaq-
lığımızın yadigarı, daim altında oynadığımız, 
kölgəsində dincəldiyimiz, “Alı xəndəyi”ndə 
“məğrur tənhalıqda” qərar tutan “Tək tut”a baş 
çəkəcəm, “Yaloba bulağı”ndan su içəcəm... 
Sonra bütün rayonu, axırda Qarabağı gəzəcəm, 
başımızın tacı Şuşaya gedəcəm...

Dediyimi elədim. Mina təhlükəsinə görə 
kəndimizi gəzə bilməsəm də, doyunca seyr 
elədim, Şuşaya da dəfələrlə səfər etdim.

Körpəlikdən indiyə qədər – hər şey xırda-
lıqlarına qədər yadımdadır. Bəlkə ona görə ki, 
xaraktercə impressionistəm, nostalji hisslərə 
qapılmağı xoşlayıram, indidən daha çox, keç-
miş xatirələrimlə yaşayıram. Rəssam olsaydım, 
qəmli bir cocuğun rəsmini çəkərdim. Təxminən 
belə: ayaqyalın, qüssəli  bir uşaq, əlində künal-
taq (çubuq) yerdə nəsə cıza-cıza, suya düşən 
kölgəsinə baxa-baxa Arazın qırağı ilə gedir və 
nəyisə düşünür... 

Ötən 28 ili mən bu cür qəmli-qüssəli  xatır-
ladım, yurdumun xiffətini çəkdim... 

2001-ci ilin yayında Avropa Şurasının  xətti 
ilə beş jurnalist İrəvandan Gorusa, ordan isə 
Sisyanı keçməklə Xankəndiyə səfər eləmişik. 
Cənnətməkan yerlər, sərin və təmiz hava, 
buz kimi bulaqlar... Şuşanı da ilk dəfə onda 
gördüm. Bizə yalnız bir küçəni göstərdilər – 
Yuxarı Gövhərağa məscidinə aparan küçəni. 
O gözəllikdə Şuşa xarabazara çevrilmişdi. 
Ətrafdakı yarıuçuq binalarda hərbçi ailələri qa-
lırdı. Eyni aqibəti viran qalmış, dağıdılmış Laçın 
da yaşayırdı. Bizi ora aparmadılar. Ancaq aralı-
dan görə bildik.  Səfər yoldaşım, operator  Emil 
Süleymanov (laçınlıdır) evlərini görmək istədi, 
icazə vermədilər. Ermənilər bizi elə əhatə 
eləmişdilər ki, sanki hansısa terror hadisəsi 
törədəcəkdik.

Amma sonralar, yəni 2021-ci ildə  Vaqif Po-
eziya Günləri zamanı  azad Şuşaya getdim, 
doyunca gəzdim, ürəyim istədiyi yerdə şəkil də 
çəkdirdim.

İndi Emilin ana vətəni Laçında qızğın iş ge-
dir, nəhəng layihələr həyata keçirilir. Ora qayıt-
mağa lap az qalıb, Zəngilanın  Ağalısına böyük 
köç kimi. 

Səfərdən sonra bir yazı yazdım: “Bakıdan 
Xankəndiyə uzun bir yol”. Yazının sonluğu 
beləydi: “Xankəndinin qonaq evində yatanda 
gecənin bir vədəsi qulağıma saz səsi gəldi. 
Bəlkə babalarımızın ruhu bizi çağırırdı?”  Bu, 
şişirtmə, gop-filan deyildi. Həmin səs vardı. 
Mən onu eşidirdim...

(ardı növbəti sayımızda)

Elçin HÜSEYNBƏYLİ,
yazıçı-publisist

Ruh yüksəkliyi ilə 
alınmış yüksəkliklər…

Çağdaş tibbə inansaq, insan təqribən: 
6 dəqiqə oksigensiz, 1 həftə susuz, 11 
gün yuxusuz, 40 gün ac yaşaya bilər. 1 
millət 44 gün ayaqüstə yaşadı – ayaqüstə 
və yuxusuz; 27 sentyabr səhər saat 6-dan 
ta 10 noyabr gecəyarısına kimi..

***
Adam Mitskeviç: “Təbiət zəhəri sürünənlərə 

verib. Güclülərin buna ehtiyacı yoxdur!” 
Düşmən səngərləri ilan yuvasına oxşayırdı, on-
ları torpağın altından çıxarıb... təzədən torpa-
ğın altına gömdük.

Hər günü zəfər olan müharibə! – bu, ancaq 
haqq savaşı ola bilərdi. Kafir üstünə güllədən, 
mərmidən, PUA-dan tez şığıyan əsgər eşitmiş-
diniz? O, bizim əsgərdir! Aldığı ilk yüksəklik – 
Ruh yüksəkliyi oldu! Açdığı atəş ancaq hədəfə 
dəyirdi: torpağı yaralamasın deyə, quşa toxun-
masın deyə, ağacı qırmasın deyə. Deyə-deyə 
də aldılar Qarabağı: deyə-gülə, deyə-oxuya, 
deyə-oynaya...

 ***

Şuşa ətrafında gedən döyüşü rus bloger 
çəkmişdi, ermənilər üzü Xankəndiyə tərəf 
qaçırlar, bloger soruşur, niyə gedirsiniz, axı 
Azərbaycan ordusu görünmür, terrorçuların ko-
mandiri cavabında:

– Onlar hər yerdədir, görünmədən bizi qırır-
lar, sanki yerin altından çıxırlar, – deyir...

***

Qarabağda təkcə ordumuz döyüşmədi, 
həm də orda uyuyan şəhidlərimiz silaha sarıl-
dılar:

Silah çəksə elimizə,
Kimsə həddin aşsa əgər,
Şəhidlər o dünyanın da
Altın üstünə çevirər!..
Çevirdilər də: təkcə işğal altındakı torpaq-

larımızda uyuyan şəhidlərimiz deyil, Şəhidlər 
xiyabanındakılar da haqq savaşına qatıldılar.

Sizə bir sirr açım:
Şuşaya necə dırmandı igidlərimiz? – De-

yimmi? Onlara I Qarabağ müharibəsində 
qəhrəmancasına həlak olan şuşalı Ramiz 
Qəmbərov əlini uzatdı! Qalxın, – dedi, neçə ildir 
sizi gözləyirdik...

***

Ali Baş Komandan 44 gündə hər dildə 
müsahibə verdi, az qala: hərbin dilində, 
siyasətin dilində, dünyanın aparıcı dillərində... 
Həm də hər dildə dillərini kəsdi bədxahların. 
Hələ dava vaxtı yazmışdım: düşmənlər də 
ən dəqiq məlumatı Prezidentimizin “Twitter” 
səhifəsindən alırlar...

***

Bir vaxtlar: “Durnası da uçmazdı qürbətə bu 
diyarın”. 1993-cü ildən sonra Qarabağdan quş-
lar, vəhşi heyvanlar bir yana, ağaclar, daşlar da 
perik düşübmüş. Biz qayıdıb nələr gördük orda, 
nələr?! Prezident İlham Əliyev “Sanki burdan 
vəhşi qəbilə keçib” deməkdə nə qədər haqlıdır! 

Ucsuz-bucaqsız bir xarabalıq! 2020-ci ilin 
payızında Qarabağın şəklinə bundan “yumşaq” 
ad qoymaq olmazdı. Zəfərdən 2 il ötüb, vur-tut 
2 il. Qarabağın indiki şəklinə baxın: bərpa, ti-
kinti, aeroport, festivallar, musiqi, quş səsləri... 
Bu payız durnalar da geri qayıdır – bütün qara-
bağlılar kimi...

***

4+4: rəqəmsal namə.  44 günlük savaş, 8 
noyabr 2020-ci il – Zəfər tariximiz, 4+4= 8. 

8 həm də sonsuzluq işarəsidir. Mən elə 
görürəm...

Qulu AĞSƏS,
şair-publisist

Ölkəmizə yönəlik  bir qərinəlik beynəlxalq 
haqsızlığı II Qarabağ savaşında – 44 günlük gərgin 
döyüşlərlə aradan qaldıran şanlı ordumuzun 
misilsiz şücaəti  hamımıza ölçüyəgəlməz sevinc, 
başucalığı və qürurverici hisslər bəxş etmişdir. 
10 milyonluq Azərbaycan cəmiyyətinin simasına 
çökmüş üzücü həsrət pərdəsini bədxahlarımıza 
göz dağı kimi görünən nikbinliyə bələyən bu 
milli qələbənin daşıdığı mənəvi-psixoloji yükün 
əbədiyyət qazanması və gələcək nəsillərə 
ötürülməsi hazırda yaradıcılarımızın qarşısında 
duran önəmli vəzifələrdəndir. 

Ötən 2 ildə Qarabağ sava-
şının əzəməti və önəmi rəssam 
və heykəltəraşlarımızın müxtəlif 
nəsillərinin nümayəndələrinin il-
hamlı əsərlərində də geniş əksini 
tapmışdır. Gənc rəssam Emin As-
lanovun bu böyük Zəfərdən son-
ra işləyib tamamladığı plakatlar 
silsiləsi məhz belə diqqətçəkən 
sənət nümunələrindəndir. İste-
dadlı sənətkarın “44&44” adlan-
dırdığı bədii-psixoloji tutumli 
plakatlar silsiləsinin  II Qarabağ 
savaşının tarixi-mənəvi yükünü 
gələcəyə daşıya biləcək qrafik 
sənət nümunələri hesab etmək 
olar.

Silsilənin adında 44 rəqəminin 
iki dəfə təkrarlanması təsadüfi 

deyil. Belə ki, bu həm xalqımızı 
– ordumuzu qələbəyə yetişdirən 
günlərin, həm də bu qanlı-qadalı 
günlərin bədii təsdiqini özündə 
əks etdirən plakatların sayı-
na işarədir. Bütünlükdə, böyük 
Zəfərimizi özündə birləşdirən 
bu plakatlar məcmusunu II Qa-
rabağ savaşının yüksək estetik 
məziyyətə malik bədii salnaməsi 
hesab etmək olar. Onların həm 
də gələcəyə ünvanlanmış məna-
məzmun tutumunda 44 gündə 
yaşananların real-bədii ifadəsinin 
yer alması da uğurludur. Bu, 
kompozisiyaları təşkil edən obraz 
və mövcud detal-atributların ol-
duğu kimi tarixə qovuşdurulması 
niyyətindən qaynaqlanır. 

Zəfər günü arxada qalan 
qələbə yoluna nəzər salan gənc 
rəssamın əsgərlərimizin Qaraba-
ğı onun həsrətini yaşayan insa-
lara qaytarmaqla onları xoşbəxt 
etmələri bu əsərlərin hər birinin 
leytmotivini təşkil edir. Plakat 
janrının ənənəvi estetikasından 
incəliklə istifadə edən müəllif 
görüntüyə gətirdiyi obraz və 
süjetləri həm də rəqəmsal texnika-
nın bədii imkanlarına bələməklə 
bütünlükdə, kompozisiyaların 
yığcam tutumunun təsirli və 
yaddaqalan mənəvi qaynağa 
çevrilməsini şərtləndirmişdir. 

Milli zəfərimizin 
tərənnümünə ünvanlanmış bu 
plakatların yeni və səciyyəvi 
xüsusiyətlərindən biri Ali Baş 
Komandanın rəhbərliyi al-
tında xalqımızın nisgil dolu 
çöhrəsinə sevinc və qürurve-
ricilik bəxş edən, dünya hərb 

tarixinə yeni səhifələr yazan  
Azərbaycan Ordusunun tarixə 
qovuşmuş şücaətlərinin real bədii 
vasitələrlə ictimailəşdirilməsidir. 
Rəssam yaratdığı zəfər plakat-
larında ənənəviləşən müəllif 
təxəyyülündən çox, həyatda 
görünənlərə – döyüş bölgəsindən 
alınan  real faktlara əsaslanmışdır.

Suqovuşanda milli bayra-
ğın dalğalandırılması, xüsu-
si təyinatlıların Şuşanı azad 
etmələri, “Bayraqtar”ların düş-
man mövqelərini məzarlığa 
çevirmələri, Ali Baş Komanda-
nın xalqa xoş xəbərlər çatdırma-
sı, eləcə də cəbhə ünvanlı digər 
hadisələrin hər biri rəssamın 
yeni əsərinin obyekti olub. Elə 
rəssamın yeni “Yaşasın Ali Baş 
Komandan!”, “Dəmir yumruq 
əməliyyatı”, “Ordumuzla qü-
rur duyuruq!”, “Döyüş alnımı-
za yazılıb!”, “Qələbə sənindir, 
Azərbaycan!”, “Anadır arzulara 
hər zaman Qarabağ!, “Şuşa fatehi 
– Hikmət Mirzəyev”, “Biz qali-
bik!”, “Qarabağ Azərbaycandır!”, 
“Yurda qayıdış!”, “Biz Şuşaya 
qayıtdıq!”, “Biz Qarabağı bərpa 
edəcəyik!” və digər çoxsay-
lı plakatları da  dediklərimizi 
təsdiqləyir.    

Qeyd edək ki, məna-məzmun 
yükü bilavasitə şahidi olduğu-
muz hadisələrdən götürülmüş 
çoxsaylı eskizlərin ilki düşmənin 
təslimçilik sazişinə imza atdı-
ğı sevincli gündə böyük plakata 

çevrildi. Onun ardınca rəssamın 
digər əsərləri yarandı. Sonda bö-
yük bir silsiləyə çevrilən Qələbə 
ruhlu bədii salnamə əmələ gəldi. 

Taleyüklü məsələdə birlik 
nümayiş etdirərək, həlli müşkülə 
çevrlmiş problemin 44 gün 
ərzində həllinə nail olan ordu 
– xalq birliyinin bu əsərlərdə 
tərənnümü bədii tutumuna görə 
də özünəməxsusdur. Əsərlərin 
bədii ifadəsində klassik pla-
kat “dili”ndən professionallıqla 
istifadə, yığcam rəng və detal-
ların tətbiqi bir-birindən maraq-
lı, cəlbedicici – lakonik biçimli 
kompozisiyaların yaranmasına 
gətirib çıxarmışdır.  Emin Asla-
novun “44&44” sərgisində yer 
almış plakatları, bu janrın bədii-
texniki imkanlarının nümayişi ilə 
yanaşı, həm də zəfərli günlərimizi 
gələcəyə daşıya biləcək tarixi-
bədii qaynaq hesab etmək olar.

Ziyadxan ƏLİYEV,
Əməkdar incəsənət  

xadimi, professor

P.S. Qəzetimizin Zəfər 
gününə həsr olunmuş bu-
günkü sayının illüstrativ 
tərtibatında Emin Aslanovun 
redaksiyamıza göndərdiyi 
“Zəfər plakarları”ndan ge-
niş istifadə etdik. Rəssama 
təşəkkürümüzü bildirir, yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulayı-
rıq.

Qələbəyə sənət töhfəsi

Zəfər etüdləri

Gənc rəssamın 44 Zəfər plakatı
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