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düşmən üzərində qazandığı parlaq qələbə böyükdən-kiçiyə hər bir 
Vətən övladında, qəlbi xalqın arzu və diləkləri ilə döyünən hər bir 
qeyrətli vətəndaşda böyük coşqu və ruh yüksəkliyi yaradıb. Qədim 
və şərəfli tariximizin bu mübarək səhifəsi bizim hər birimiz üçün 
son dərəcə doğma və əzizdir.

Azərbaycan xalqı bu Tari-
xi Zəfəri əziz şəhidlərimizin qanı, 
həyatı, qazilərimizin, bütün əsgər 
və zabitlərimizin qeyri-adi hünəri və 
şücaəti hesabına qazanıb. İllər, onillər 
keçəcək, qərinələr, əsrlər bir-birini 
əvəz edəcək, ancaq başımızı uca 
edən, ruhumuza ruh verən, hər birimizi 
qürurlu və məğrur edən bu Qələbənin 
əhəmiyyəti heç vaxt azalmayacaq. 

Bəli, bu gün Ali Baş Komandan, 
Prezident İlham Əliyevin liderliyilə 
Azərbaycan öz tarixinin ən xoşbəxt 
günlərini yaşayır. Biz bugünkü 
nəsillərin yenilməz ruhunu övladları-
mıza, gənclərimizə, bu gündən saba-
ha, gələcək nəsillərə ötürməliyik. Bu, 
bizim müqəddəs vətəndaşlıq borcu-
muzdur. Bu zaman şəhidlərimizin pak 
ruhu bizdən razı qalacaq. Nə qədər 
Azərbaycan var, Qarabağ bizimdir, 
Qarabağ Azərbaycandır! 

Məlum olduğu kimi, bu il noyab-
rın 8-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin müzəffər 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları 
Heydər Əliyev Zəfər Günü münasibətilə 
Şuşada təşkil olunmuş tədbirdə iştirak 
ediblər. Dövlətimizin başçısı hərbçilər 
qarşısında parlaq çıxış edərək fəxrlə 
demişdir: “Gənclərimiz vətənpərvərdir, 
Vətənə bağlıdır və İkinci Qarabağ 
müharibəsi bunu göstərdi. Bir daha 
demək istəyirəm, heç vaxt Qarabağı 
görməyən gənclərimiz Qarabağ uğ-
runda ölümə getməyə hazır idilər və 
ölümə gedirdilər, cəmiyyətdə milli bir-
lik, milli həmrəylik ideyaları üstünlük 
təşkil etdi”.

Möhtərəm Prezidentimiz çıxışın-
da, həmçinin qeyd edib ki, dövlətimiz 
vətənpərvərlik məsələləri ilə bağlı çox 
fəal, uğurlu siyasət həyata keçirib. 
Gənc nəslin yüksək vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə edilməsi cənab 
Prezidentin siyasətinin əsas 
istiqamətlərindən biri olmuşdur və 
Azərbaycanın parlaq gələcəyi kimi ali 
amallara xidmət edən bu siyasət bö-
yük uğurla davam etdirilir. 

Azərbaycan dövləti yeniyetmə və 
gənclərin vətənpərlik ruhunda tərbiyə 
olunması ilə bağlı yaradıcı, düşünül-
müş şəkildə işlər görür. Bu mühüm 
sahə dövlət qurumları, siyasi parti-

yalarla bərabər, ziyalıların, eləcə də 
vətəndaş cəmiyyəti fəallarının da 
daim diqqətindədir. Qeyri-hökumət 
təşkilatlarının (QHT) bu istiqamətdə 
atdığı addımlar, icra etdikləri layihələr 
həqiqətən diqqətəlayiqdir. 

Konkret misal çəkmək istərdim. 
Bir müddət əvvəl məni vətənpərvərlik 
mövzusunda keçirilən bir tədbirə 
dəvət etmişdilər. Əslində, bu, dəyirmi 
masa idi. Burada QHT rəhbərləri və 
fəalları öz gördükləri işlərdən söz açır, 
qarşıda duran vəzifələr barədə fikir 
mübadiləsi edirdilər. 

Tədbirdə iştirak edən 
“Beynəlmiləlçi Əlil Döyüşçülər 
Fondu”nun sədri, Birinci Qarabağ 
müharibəsi əlili Sərraf Orucov çıxış 
edərək dedi ki, o, bir qrup Əfqanıstan 
və Birinci Qarabağ müharibələri vete-
ranları ilə birlikdə ölkəmizin müxtəlif 
bölgələrinə gedərək şəhid ailələrini, 
qaziləri ziyarət etmiş, onların qayğıla-
rı ilə maraqlanıb. Onlar, həmçinin, bir 
çox ümumtəhsil məktəbləri ilə yaxın-
dan əməkdaşlıq edərək, yeniyetmə və 
gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhun-
da tərbiyə olunmaları istiqamətində 
təbliğat işi aparırlar. 

Mən Sərraf Orucovu çoxdan 

tanıyıram. Onun Birinci Qarabağ 
müharibəsində könüllü surətdə vuru-
şaraq yaralandığından da xəbərim var. 
Sərraf Vətən müharibəsində də vuruş-
maq üçün hərbi komissarlığa müraciət 
edərək könüllü surətdə düşmənə qar-
şı ən ağır döyüşlərə atılmağa hazır 

 olduğunu bildirmişdi. 
Sərraf Orucov bu gün son dərəcə 

xoşbəxtdir ki, yenilməz Azərbaycan 
Ordusu erməni silahlı qüvvələrini 
məğlub edərək torpaqlarımızdan qov-
muşdur. O, bu gün Sərraf vətəndaş 
cəmiyyətinin üzvü kimi də fəaldır. 
Rəhbərlik etdiyi fondun üzvləri böyük 
ruh yüksəkliyilə bir-birindən maraqlı 
vətənpərvərlik layihələri icra edirlər. 

Onu bir vətəndaş olaraq qane 
edən həm də budur ki, Azərbaycan 
dövləti hər bir şəhid ailəsinin, qazilərin 
problemlərini diqqətdə saxlayır. Sərraf 
müəllim bu barədə danışarkən dedi: 

– Cənab Pezident İlham Əliyev 
dəfələrlə bildirmişdir ki, şəhid 
ailələrinin, müharibə əlillərinin və vete-
ranlarımızın problemləri yalnız onların 
problemləri deyil, bütün cəmiyyətin 
problemi sayılmalıdır. Xoşbəxtlikdən, 
bu gün Azərbaycan dövləti də, xal-
qı da öz şəhidinin də, qazisinin də 
dərdini, qayğısını özününkü bilir. 

Bu il noyabrın 16-da Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokurorluğu-
nun təşkilatçılığı ilə “Söz azadlığı və 
cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyi” 
mövzusunda Quba şəhərində rayon 
ictimaiyyətinin, çox sayda media və 

QHT nümayəndələrinin iştirakı ilə iş-
güzar konfrans keçirildi. Konfransa 
“Xalq qəzeti”nin əməkdaşı qismində 
mən də dəvətli idim. 

Quba rayonundakı Heydər Əliyev 
Muzeyində keçirilmiş həmin tədbirdə 
Birinci Nügədi kəndindən olan, Birin-
ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Pərviz 
Şirinbəyovun anası Qalina xanımla 
söhbətləşdim. Qalina xanım dedi ki, 
oğlu Pərviz 1992-ci ildə Ağdərə uğ-
runda döyüşlərdə qəhrəmancasına 
həlak olub. İllər ötsə də, kövrək ana 
qəlbi şəhid övladı üçün çox sızlayır. 
Bununla bərabər, başa düşür ki, “oğul-
lar Vətən üçündür. Vətəndən uca və 
müqəddəs heç nə yoxdur!. 

Mən Qalina Şirinbəyovanı 
dinlədikcə onun qeyrət və dəyanətinə 
heyran qalmışdım. Məlum oldu ki, 
ağbirçək ana əslən Ukraynanın Niko-
layevsk vilayətindəndir və son aylar 
Ukrayna torpağında ağır döyüşlər get-
diyi üçün oradakı doğmalarına görə 
narahatdır.

Bir anlıq sükutdan sonra artıq ya-
rım əsrə yaxındır Qubada yaşayan 

Qalina Şirinbəyova səlis Azərbaycan 
dilində bu sözləri söylədi: 

– Kaş bütün müharibələr bir an 
içində dayanaydı, Yer kürəsinin hər 
bir guşəsində əmin-amanlıq hökm 
sürəydi. 

Burada bu yazıya nöqtə qoy-
maq olardı. Amma Qalina xanımla 
söhbətdən o da məlum oldu ki, o, 
Qubada uğurla fəaliyyət göstərən 
“Şəhid Ailələrinin Müdafiə Cəmiyyəti” 
İctimai Birliyinin sədridir və QHT 
rəhbəri kimi rayonun müxtəlif idarə 
və müəssisələrində, xüsusilə də orta 
ümumtəhsil məktəblərində keçirilən 
görüşlərdə fəal iştirak edir, yeniyetmə 
və gəncləri hər an Vətəni qorumağa 
hazır olmağa səsləyir. 

– Nə Azərbaycan xalqı, nə də 
ukraynalılar özgə torpaqlarına göz 
dikməyiblər, amma bir qarış torpağı-
mızı da heç kəsə verən deyillər.

Beləcə, şəhid anası Qalina 
Şirinbəyova ilə söhbətimiz başa çatdı. 
Mən Bakıya qayıtdım, o isə mərhum 
həyat yoldaşı Əkrəm və oğlu Pərvizin 
ruhlarının uyuduğu Birinci Nügədi 
kəndinə. 

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti”

 Oğullar Vətən üçündür

Tez-tez eşitdiyimiz ifadələrdən biridir: “Xahiş edirəm, növbənizi gözləyin!” 
Bəli, növbə məsələsi artıq ciddi problemə çevrilib. Halbuki ötən əsrin 80-ci 
illərində növbə mədəniyyəti önəmli olub. Sonra nə baş verdisə, bu ənənə itdi...

İctimai nəqliyyata minərkən, ticarət 
obyektlərində alış-veriş edərkən, 
xidmət sahələrinə gedərkən mütləq 
şəkildə növbə tutmalıyıq. Tuturuq, 
amma bir çox hallarda xoşagəlməz 
durumla da qarşılaşırıq. Saatlarla 
gözləməyimiz bir yana, bəzən növbəyə 
düşmək üçün bir neçə gün öncədən 
yazılırıq. İstəyimizə çatanda görürük 
ki, hansısa nataraz biri “basıb-keçdi” 
önə. Əlimiz üzümüzdə qalır. Dillənmək 
istəyəndə isə borclu çıxarılırıq. 

Müştəri xidmətləri olan qurumlar-
da vəziyyət nisbətən qənaətbəxşdir. 
Orada xüsusi aparatlar var. Növbə 
götürürsən və rəqəm elektron məlumat 
lövhəsində görünəndən sonra yaxın-
laşırsan.  Heç kim, istəsə belə, yuxarı 
başa keçmir… Məsələn, “Asan xidmət” 
mərkəzlərində, Azercell, Bakcell, Nar 

kimi şirkətlərdə, bəzi notariat kontorla-
rında, banklarda haqqında söz açdığı-
mız sistem özünü doğruldur. Nəbadə, 
işin xəstəxanaya, poliklinikaya düşə. 
Dünəndən yazdırdığın növbə əlində 
qalacaq, səndən qabaq neçəsi həkimin 
yanına keçəcək (hələ bəzi həkimlərin 
öz adamlarını növbəsiz çağırmalarını 
demirik). Hansına irad tutursan, de-
yir mən sübh tezdən buradayam. Bu 
yerdə növbə, necə deyərlər, gedir işi-
nin dalınca.

Marketlərdə də belə hallar 
müşahidə olunur. Uzun-uzadı növbədə 
dayanırsan, görürsən ki, əlində siqaret 
qutusu və ya su şüşəsi tutmuş biri heç 
kimə əhəmiyyət vermədən gəlib ke-
çir qabağa. Adam belə hesab edir ki, 
əlində cəmi iki məhsul varsa, deməli, 
növbə gözləməyə bilər.

Biz qədim xalqıq, dünyaya 
mədəniyyət bəxş edən toplumuq. Bö-
yük ədiblərimiz, filosoflarımız, tarixi-
memarlıq abidələrimiz var.  Əcnəbilər 
sivil cəmiyyətə sahiblik haqqımı-
zı tanıyırlar və s. Amma, təəssüf ki, 
növbə mədəniyyəti zəifdir. Halbuki 

xaricdə, bəzən müxtəlif səbəblərdən 
bəyənmədiyimiz uzaq ellərdə, növbə, 
intizam ənənəsi ciddi şəkildə qorunur. 
İnanmırıq ki, Fransada, Almaniyada, 
İngiltərədə, götürək elə Rumıniya, Pol-
şa, və Çexiyada kiməsə “xahiş edirəm, 
keçin yerinizə, növbənizi gözləyin!” ira-

dı tutulsun. Bakıda ətrafımız hər gün 
belə adamlarla doludur. Bu yerdə bö-
yük Ramiz Rövşənin bir misrasını aza-
cıq təhrif etmək istədik. 

...Sağımız-solumuz adamla dolu,
Qol-qola kişilər, qadınlar keçir.
Özündən xəbərsiz, ömründə min yol
Növbə gözləməyən adamlar keçir. 

İllərdir yollarımız nəqliyyat sıxlığın-
dan əziyyət çəkir. Dövlət bu durumu 
aradan qaldırmaq üçün çox düşünüb, 
daşınır. Körpülər, tunelllər tikir, təmir 
işləri aparır. Amma tıxac gündən-günə 
artır. Əlbəttə, bunun səbəblərindən biri 
avtomobillərin çoxalmasıdır. Amma, 
əminik, bəzi sürücülərin növbə qayda-
larına əməl etməmələri də vurğulanma-
lıdır. Heç kəs bir-birini gözləmir, demək 
olar, əksəriyyət özünə aid olmayan 
yola çıxaraq qaydanı pozur. Nəticədə, 
tıxac yaranır, siqnal səsləri aləmi bürü-
yür, əsəblər tarıma çəkilir. 

Dayanacaqlarda marşrut gözləyən 
sərnişinlərin də arasında növbə intiza-
mına əməl etməyənlər çoxdur. İntervalı 
pozan və vaxtından gec gələn avtobu-
sun yaxınlaşdığı anı təsəvvür edəndə 
təbiətlə bağlı sənədli filmlərdəki qor-
xunc epizodlar yada düşür. Əlqərəz, 
hər kəs çalışır ki, qapıdan içəri birinci 
keçsin.  

Bax belə… Bir sözlə, növbə 
məsələsi həyatımızın bütün sahələrinə 
təsir göstərir. Ümumən, növbə 
prinsiplərinə, qaydalarına əməl 
etmənin vacibliyi hiss olunur. Bəli, yenə 
bildirək ki, növbə mədəniyyətdir və hər 
bir insanın bu mədəniyyətin daşıyıcı ol-
ması şərtdir. Bu mədəniyyət cəmiyyət 
üzvlərinin şüurunda elə oturuşmalı-
dır ki, heç kimlə mübahisəyə, kiməsə 
xəbərdarlığa ehtiyac duyulmasın. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

Xocalı muzeyinin didərgin eksponatları
Ermənistan silahlı birləşmələrinin ərazilərimizi işğal etməsi 

nəticəsində 22 muzey və onların filialları darmadağın edilib, eksponatlar 
təcavüzkar ölkəyə daşınıb. Ümumiyyətlə, işğal olunmuş ərazilərdə 762 
abidə və 1431 mədəniyyət müəssisəsi qalıb. Qarət edilmiş muzeylərdə 
Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, rəsm 
və heykəltəraşlıq əsərləri, dünya şöhrətli xalçalarımız, Azərbaycanın 
görkəmli şəxsiyyətlərinin xatirə əşyaları və digər eksponatlar toplanmışdı.  

Azərbaycanın tarixi guşələrindən 
biri olan Xocalı ən qədim memarlıq 
və mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. 
Təəssüf ki, mənfur qonşularımı-
zın işğalçılıq siyasəti nəticəsində 
Xocalıdakı tarixi abidələrimiz də 
təcavüzə məruz qalaraq dağıdılmış-
dır. Qədim tarixlərdən yadigar qalan 
eksponatların bəziləri Xocalı rayonu 
Yaloba Kənd Tarix-Diyarşünaslıq 
Muzeyində saxlanılır. Ancaq mu-
zeyin əksər dəyərli eksponatları da 
düşmən tapdağı altında qalmışdır.

Muzeyin direktoru Tofiq 
Məmmədov bildirir ki, obyekt 1988-ci 
ildən 1991-ci ilə kimi ictimai əsaslarla 
fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan 
Respublikası mədəniyyət nazirinin 
1991-ci il 19 aprel 144 saylı əmrinə 
əsasən, Şuşa rayon Mədəniyyət 

Şöbəsinin 5 may tarixli əmri ilə rəsmi 
fəaliyyətə başlamışdır. Əfsuslar ol-
sun ki, 1992-ci il may ayının 9-da 
erməni quldurlarının Xocalı rayonu-
nun Kosalar kəndinə hücumu za-
manı muzeyin bütün eksponatları 
işğal zonasında qalıb. Kənd işğal 
edilməmişdən əvvəl muzeydə 800 
adda 1500 ədəd qiymətli ekspo-
nat var idi. Qarabağın tarixini əks 
etdirən qədim xalçalar, kilimlər 
və başqa çoxlu sayda toxuculuq 
əşyaları, saxsı və keramikadan ha-
zırlanmış maddi-məişət əşyaları, 
Şuşa rəssamlarının yağlı boyalarla 
çəkdikləri rəsm əsərləri, mədəniyyət 
xadimlərinin portretləri, qədim kənd 
təsərrüfatı alətləri muzeydə yer al-
mışdı. 

Köçkünlük illərinin əvvəllərindən 

xocalıların özü kimi didərgin düşən 
Xocalı rayon Yaloba kənd Ta-
rix-Diyarşünaslıq muzeyi Gəncə 
şəhəri Kəpəz rayonunun Hacıkənd 
qəsəbəsində fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Muzey 2014-cü ilin de-
kabr ayından isə Gəncə şəhəri 
yaxınlığında xocalılar üçün salın-
mış qəsəbədə öz ekskursiyaçıla-
rını qəbul edir. Hal-hazırda Gəncə 
Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
nəzdində fəaliyyətini davam etdirən 
muzeyin fonduna vətənpərvərlik 
mövzusunda stendlər və Qarabağın 
qədim tarixini əks etdirən eksponat-
lar toplanaraq daxil edilmişdir. 

Yaloba Kənd Tarix-Diyarşünas-
lıq Muzeyi bizim üçün əziz ziyarət 
yerlərindən biridir. Şagirdlərimiz, 
muzeyə baş çəkən qonaqlarımız 
burada Xocalı haqqında özlərində 
təəssüratlar yaradırlar. Çünki bu 
muzeyə daxil olarkən sanki Xocalı-
nın havasını udur, torpağında gəzir, 
qədim tarixinə nəzər salırsan. Eyni 
zamanda, Xocalı soyqırımından 
bəhs edən stendlər, şəhidlərimiz 
haqqında məlumatverici lövhələr in-

sanı dərin kədərə qərq edir. 
Dövlətə və dövlətçiliyimizə daim 

sədaqət göstərən, Prezident İlham 
Əliyevin ətrafında sıx birləşən xo-
calıların Vətən müharibəsində əldə 
etdiyimiz böyük Zəfərdən sonra Xo-
calıya qayıdacaqlarına olan inamları 
daha da artmışdır. Bu gün Xoca-
lının qədim tarixini, mədəniyyətini 
özündə əks etdirən, maddi-mənəvi 
xəzinəmiz olan Yaloba Kənd Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyinin didərgin 
eksponatları da aid olduğu torpaq-
lara qayıdışı səbirsizliklə gözləyirlər. 

Qalib BƏYMƏMMƏDOĞLU

Qoruyaq, yaşadaq

Xatırlatma

Dünya şöhrətli bəstəkarın Nyu-York təntənəsi
ABŞ-dakı Milli Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Nyu-

Yorkun məşhur “Karnegi holl” salonunda dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Dostluq körpüsü” adlı 
konsert keçirilib. 

Musiqi məclisini giriş sözü ilə açan Mil-
li Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin 
yaradıcısı və prezidenti Nərgiz Əliyarova 
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli 
nümayəndəsi, simfonik muğam janrının banisi, 
mədəni sərvətlər xəzinəmizə misilsiz töhfələr 
bəxş etmiş Fikrət Əmirovun həyat  və yaradıcı-
lığı barədə məlumat verib.

Konsertdə Nyu-York Beynəlxalq Virtuozlar 
Orkestrinin müşayiəti ilə Azərbaycan, türk və 
yəhudi bəstəkarlarının əsərləri tanınmış pia-
noçu, Azərbaycanın Əməkdar artisti, professor 
Nərgiz Əliyarovanın və skripka ifaçısı Alek-
sandr Markovun ifasında səsləndirilib. Konserti 
tanınmış maestro, Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestrinin dirijoru, Münhen Yeni Filarmoniya-
sının və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri-
nin baş dirijoru, Azərbaycanın əməkdar artisti 
Fuad İbrahimov idarə edib.

Yubiley konsertinin iştirakçıları Fikrət 
Əmirovun “Azərbaycan kapsiççiosu”, Fikrət 
Əmirov və Elmira Nəzirovanın “Fortepiano və 
orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert" 
(ABŞ premyerası), Cerri Brubeykerin oran-
jemanında “Corc tərəfindən Gerşvin”, Faruk 
Kancanın Terrada səs” və Feliks Mendelsonun 
“E minorda skripka ilə orkestr üçün konsert” 
əsərlərinin ifasını alqışlarla qarşılayıblar.  

“Xalq qəzeti”

Fikrət Əmirov – 100 

Yarımçıq ömürlərin əbədiyyət nəğməsi 
 İkinci Qarabağ müharibəsinin ilk gülləsi də tarixdi, 

sonuncu gülləsi də. Xalqın qələbə ruhu ilk güllədən sonuncu 
gülləyə kimi mənəvi döyüş bayrağı oldu. Bu ruhun zəfəri 
döyüşlərdə şəhid olanlara, cəbhədən dönən qazilərə sayğı-
sevgi ilə salnamələşir.

Vətən müharibəsində 
Azərbaycan Ordusu 
düşmənin işğal müddətində 
yaratdığı, möhkəmləndirdiyi, 
təkmilləşdirdiyi müdafiə 
sədlərini dağıdırdı, döyüşə-
döyüşə qələbələr qazanırdı, 
qələbələr qazana-qazana dö-
yüşürdü. Azərbaycan Ordusu 
şəhidlik zirvəsinə yüksələ-
yüksələ döyüşürdü.

Respublika Xatirə Kita-
bının hazırladığı 5 filmdən 
ibarət “Vətən daşı” sənədli 
serialına baxdıqca bir daha 
əmin olursan ki, hər şəhid 
hər birimizin əzizidir – şəhid 
ömrü ömürlərdə yaşayır. 
Filmlərin ssenari müəllifi və 
rejissoru yazıçı Vüsal Nuru 
şəhidlik fəlsəfəsinin dərki 
üçün maraqlı detallara istinad 
edib. Təhkiyyələr səmimidir. 
Müəllif şəhidlik fəlsəfəsinin 
mahiyyətini açmaqla filmin 
ədəbi, mənəvi-psixoloji uğu-
runu təmin edib.

Filmlərə baxdıqca böyük 
Məmməd Arazın tanış misra-
larını xatırlayırsan:

 
Vətən daşı olmayandan
Olmaz ölkə vətəndaşı!
 
Filmlərin layihə rəhbəri 

və direktoru şair Nəzakət 
Məmmədli bildirir ki, Vətən 
müharibəsində hər döyüş 
bir tarix olub. İllər keçsə də, 
o döyüşlər unudulmayacaq. 
Qəhrəmanlar həm tarixdə 
yaşayacaq, həm də yaddaş-
larda. 

...Ömər Rəhimli də dö-
yüşüb, qəhrəmanlıqla dö-
yüşüb, qəhrəmanlıqla şəhid 

olub. Ömərin tarix müəllimi 
Könül Cəfərova onun qürurlu 
şagird olmasından danışır, 
bu qürurun heysiyyət çala-
rından söz açır. Kəlmələr bir 
ömürə düşən işıq misallıdır 
– dinləyənin könlünə səpilir. 
Ömər yeniyetməliyindən 
Vətənin nə olduğunu gözəl 
dərk edib. Zənnimcə, bu 
amil sənədli filmin ideyası 
üçün gərəkli remarkadır – bu, 
həm də şəhidliyin dərkinə 
vasitədir.

...Vüsal Şükürov isə 
həqiqi hərbi xidmətdə Aprel 
döyüşlərinin iştirakçısı olub. 
O da rəşadətlə döyüşüb. 
İkinci Qarabağ müharibəsi 
başlayanda o da döyüşlərə 
gedib. Alxanlıda, Cəbrayılda 
döyüşüb. Son döyüşü Şuşa-
da olub. Son nəfəsi də Şu-
şada alıb. Ssenari müəllifi bu 
məqamın bir sevgi elegiyası 
kimi təqdiminə nail olub. 

“Vətən daşı” sənədli 
filmləri həm də Vətən haqqın-
da dünyəvi duyğular əsəridir. 
Gümüş üzüklər haqqında 
səslənən fikirlər də sənədli 
filmin milli mentalitetdən 
rişələndiyinin təsdiqi kimi 
səslənir. Bu sənədli filmlər 
Azərbaycan əsgərinin döyüş 
yoludur, müharibə tariximiz-
dir. Müəlliflər “Vətən daşı”nı 
Zəfər tariximiz kimi təqdim 
edə biliblər; bu tarixdə qazi-
lik də var, şəhidlik də. “Vətən 
daşı” sənədli filmlərinin 
mahiyyəti Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin şəhidlərə ünvan-
ladığı bir kəlamla səsləşir: 
“Biz bu qələbəyə görə onlara 
borcluyuq. Onlar torpaqları-

mızı işğalçılardan qarış-qarış 
azad ediblər”.

“Vətən daşı” sənədli 
filmləri Azərbaycan 
əsgərinin – İkinci Qara-
bağ müharibəsində şəhid 
olan döyüşçülərimizin 
əbədi ömrü haqqında sənət 
əsəridir, tarixin özünün 
tarixləşdirdiyi hadisələr haq-
qında qürurlu bir elegiyadır. 
Bu filmlər həm də deyir ki, 
şəhidlərimiz qəhrəman ol-
maq üçün döyüşməyiblər, 
qəhrəmanlıqla döyüşüblər...

“Vətən daşı” yarımçıq 
ömürlər haqqında əbədiyyət 
nəğməsidir. Bu nəğmə İkinci 
Qarabağ müharibəsində qa-
zanılan Zəfəri tərənnüm edir.

Rəşid FAXRALI,  
şair-publisist
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