Обележен јубилеј битке на Чегру

На спомен комплексу “Чегар” одржана је државна свечаност поводом дана
када се током Првог српског устанка одиграла чувена битка на Чегру, када је
ресавски војвода Стеван Синђелић са својих 300 бораца одолевао далеко
бројнијем непријатељу.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић положио је венац на спомен
обележје и између осталог рекао “споменици прошлости су обележја града,
доказ његовог порекла и значаја, они вежу прошлост, садашњост и
будућност, везују нас са нашим прецима.
Наши споменици садрже у себи дух предака, говоре о њиховим патњама,
њиховим страдањима, њиховим борбама за бољи живот и сигурну будућност,
говоре о љубави према отаџбини.
Управо је битка на Чегру симбол српске жеље за слободом. У тој борби за
слободу српског народа, на овом месту погинуло је на хиљаде српских
војника и то не треба сматрати поразом, јер овај пораз на бојном пољу
представља својеврстан морални подвиг, који је надахнуо долазеће
генерације за истрајну борбу за ослобођењем.

Осиона османска власт подигла је кулу од лобања – Ћеле-кулу, у коју су
узидане 952 главе српских мученика и праведника палих на Чегру. Ова кула,
чије дизање представља варварски чин у циљу застрашивања народа,
постигла је суппротан ефекат и постала је симбол борбе за слободу.
Битка на Чегру је једна од пресудних битака вођених у Првом српском
устанку између српских устаника и Турака.
Бој на Чегру је остао велико надахнуће сликарима, писцима, вајарима,
композиторима, али су међу многим устаничким јунацима најславнији
постали они који су од народа добили “своје” песме. Стихови о војводи
Синђелићу постали су права ратничка химна.
Цитат једног од највећих државника модерне Европе Шарла де Гола,
одсликава најупечатљивије дух борбе једног народа. Он је рекао:
“Патриотизам је када ти љубав према властитом народу буде на првом
месту; а национализам је када ти мржња према другим народима буде на
првом месту”.
Чегарски јунаци дали су свој живот због искрене љубави према свом
народу, а наша је обавеза да никада не заборавимо овај подвиг и док је
света и века сећамо се јунака који су своје животе положили за слободу
Србије. Нека им је вечна слава и хвала”.

