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Almanaxda müxtəlif nəsil şair və yazıçıların vətənpərvərlik 
mövzusunda yeni bədii-poetik nümunələri yer alıb. Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyələşdirdiyi, YYSİB-nin 
layihəsi çərçivəsində - ədəbi müsabiqə yekununa uyğun olaraq 
nəşr edilən topluya münsiflər heyətinin seçimi əsasında fərqlən-
dirilən poeziya və nəsr əsərləri daxil edilib. Müxtəlif ədəbi növ 
və janrlarda qələmə alınan bu söz sənəti nümunələrinin oxucu-
lar, xüsusən də gənc hərbiçilər və əsgəri borcunu verməklə Vətən 
qarşısında müqəddəs vəzifəsini yerinə yetirməli olan yeni nəsil 
nümayəndələri üçün maraqlı olacağına inanırıq. 
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ÖN SÖZ 

Milli ordumuz son illər Ali baş komandan, möhtərəm 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan 

hərbi-texniki islahatlar nəticəsində şanlı tarix yazmaqdadır. 
2016-cı ilin aprel - Qarabağ və 2018-ci ilin Naxçıvan döyüş-
ləri zamanı hərbiçilərimizin uğurları çağdaş şairlərimizin, 
yazıçılarımızın, publisistlərimizin yaradıcılığına yeni poetik 
ovqat, kreativ intonasiya qatıb. Yeni Yazarlar və Sənətçilər 
İctimai Birliyi olaraq biz də Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyindən faydalanaraq, bu 
möhtəşəm şanlı hadisələrə öz ədəbi-poetik dəstəyimizi ver-
mək üçün həyata keçirtdiyimiz «İntellektual əsgər»: İnternet, 
sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə 
və gənclər arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği” 
kulturoloji layihəmiz çərçivəsində hərbiçilərimizə yaradıcı 
insanlarımızın sevgisini bu bədii almanaxımızla çatdırmağı 
qərara aldıq.

Almanaxda müxtəlif nəsil şair və yazıçıların yeni bə-
dii-poetik nümunələri yer alıb. Topluya layihə çərçivəsin-
də təşkil olunmuş ədəbi müsabiqə yekununa uyğun olaraq, 
münsiflər heyətinin seçimi əsasında fərqləndirilən poeziya 
və nəsr əsərləri daxil edilib. Müxtəlif ədəbi növ və janrlarda 
qələmə alınmış bu maraqlı söz sənəti nümunələrinin oxucu-
larımız, xüsusən də gənc hərbiçilərimiz və əsgəri borcunu 
verməklə Vətən qarşısında müqəddəs vəzifəsini yerinə ye-
tirməli olan yeni nəsil nümayəndələrimiz üçün maraqlı ola-
cağına inanırıq. 
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«İNTELLEKTUAL ƏSGƏR»: VƏTƏNPƏRVƏRLİYİN 
KREATİV-İNNOVATİV TƏBLİĞİ   

KULTUROLOJİ LAYİHƏ

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə 
dəstəyi ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi növbəti kul-
turoloji layihəsini reallaşdırdı. «İntellektual əsgər»: İnternet, 
sosial şəbəkələr, e-kitabxana, e-kitablar vasitəsilə yeniyetmə və 
gənclər arasında vətənpərvərliyin kreativ-innovativ təbliği” adlı 
ədəbi-kreativ layihə 3 ay müddətində həyata keçirilib və nəti-
cəsi olaraq bu toplu nəşrə hazırlanıb, fərqli müəlliflərin 30-dan 
çox müxtəlif səpkili ədəbi-poetik, elmi-publisistik kitabın elekt-
ron variantı İnternetdə yayımlanır. Bakı, İnternet və yeni media, 
sosial şəbəkələr, Abşeron və Lənkəran rayonunda tanıtım təqdi-
matlarının da nəzərdə tutulduğu layihə həm də yeniyetmələrin, 
gənclərin İKT savadlığının artırılmasına istiqamətlənib. 5 dekabr 
2018-ci il tarixindən həyata keçirilməyə başlayan layihə gənclər 
və hərbiçilər arasında elektron təhsil, virtual fəaliyyətlər, elekt-
ron kitabxana, təqdimat-tanıtım, sosial şəbəkələrdə iş kimi inno-
vativ istiqamətlərin zənginləşməsinə istiqamətlənmişdi.

Əsgəri xidmətə yollanan gənclərin nəzərəçarpan hissəsi 
əsasən təhsildə zəif nəticə göstərən, ali məktəblərə qəbul ola 
bilməyən, sosial-ictimai, mədəni mühitə qoşulmayan, daha çox 
sosial şəbəkələrə və İnternetə, meylli, amma intellektual-elmi 
düşüncəsi zəif olduğundan real həyatda və gələcək hərbi fəliy-
yətdə problemlərlə rastlaşan, təlim-tərbiyəyə çətin uyğunlaşan 
yeniyetmə, gənclər olduğu statistik məlumatlar da aydın göstə-
rir. Hərbi-vətənpərvərlik hisslərinin zəiflədiyi, əvəzinə müxtəlif 
liberl siyasi-dini ideologiyaların təsirinə düşən yeni nəsil nü-
mayəndələrinin sayı durmadan artır. Gəncədəki hadisələr, Su-
riyada vuruşan və müxtəlif beynəlxalq terrorçu qruplşmalara 
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qoşulanların əksəriyyəti savadsız, milli-mənəvi dəyərlərdən, 
vətənpərvərlik hisslərindən uzaq, qəlblərində vətən sevgisi 
zəif olan gənclərdir. Hərbi-vətənpərvərlik sahəsində yeni yazı-
lan bədii-publisitik əsərlərin azlığı, o mövuda ixtisaslı gənc və 
orta nəsil yaradıcı insanların olmaması, İnternet media və so-
sial şəbəkələrin müxtəlif formatlı audio-vizual, virtual-elektron 
məhsullarının azlığı, milli anadilli resurslarımızın formalaşma-
ması, savadsız gənclərin İKT bilgilərinin - bacarıqlarının lazımi 
istiqamətdə yararlanmamaları, gənc əsgərlərə ünvanlı elektron 
kitab və əsərlərin məhdud sayda olması bu məsələlərin aktual 
və kəskinliyindən xəbər verir. 

Layihə aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilib: hər-
bi-vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi-sənət müsabiqəsi təşkili 
və yazarları, bloqerlərin bu janrda yeni əsərlərin yaratmağa işti-
rakını təşviq etmək. Elektron kitabxanada ayrıca hərbi-vətənpər-
vərlik əsrlərindən ibarət mini e-kitabxana bölümünü yaratmaq. 
30 elektron kitab və rəqəmsal nəşr hazırlayıb İnternetdə azad 
yaymaq, istifadəçilərin, xüsusən də gənclərin, tələbələrin, əsgər-
lərin ixtiyarına buraxmaq. Yeni İKT formaları  - e-kitab, rəqəm-
sal nəşrlər, audio-vizual (foto-video, sosial media janrlarında), 
virtual-elektron məhsullar formasında orta məktəbin son sinif-
lərinin şagirdlərini, peşə məktəblərinin tələbələrini, həmçinin 
müddətli və müddətsiz hərbi qulluqçuların, gənc əsgərlərin və 
hərb sənəti ilə maraqlananların istifadəsinə vermək.  İnternetdə 
- Feysbukda «İntellektual əsgər» sosial şəbəkə resursunu yarat-
maq və orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların elektron 
yayımını ardıcıl aparmaq, e-kitab və rəqəmsal nəşrlərin e-sərgi-
sini keçirmək. Gənclər arasında hərb sənətinə marağı artırmaq, 
hərbi-vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlər üstünlük verən, 
Qarabağ torpaqlarımızı azad etmək üçün intellektal hərbiçilərin 
formalaşmasına təkan vermək.  Gənc əsgərlərə, hərbiçilərə İKT 
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bilgilərinin, yeni virtual oxu və e-yazı mədəniyyəti, bilik və baca-
rıqlarını aşılamaq. İnternet, Feysbuk, Tvviter, +Google və Youtu-
be və b. şəbəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin dəstəklənmə-
si, gənclərin, yeniyetmələrin, əsgərlərin intellektual səviyyəsini 
yüksəltmək əsas məqsədimizdir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, www.kitabxana.net - Milli Vir-
tual-Elektron Kitabxana, «Avropa» Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 
İNK TV, müxtəlif təhsil ocaqları və qurumlar ilə tərəfdaşlıq et-
məklə İnternetdə - Feysbukda «Gənc əsgər» sosial şəbəkə resur-
sunu yaratmaq və orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların 
elektron yayımını ardıcıl aparmaq, e-kitab və rəqəmsal nəşrlə-
rin e-sərgisini keçirmək.  Gənclər arasında hərb sənətinə marağı 
artırmaq, hərbi-vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlər üstünlük 
verən, Qarabağ torpaqlarımızı azad etmək üçün intellektal hər-
biçilərin formalaşmasına təkan vermək məqsədilə real və virtu-
al tanıtım tədbirlərinin təşkili.  Gənc əsgərlərə, hərbiçilərə İKT 
bilgilərinin, yeni virtual oxu və e-yazı mədəniyyəti, bilik və baca-
rıqlarını aşılamaq nəzərdə tutulmuşdu.  

Rəqəmsal halda - elektron formada nəşrə hazırlanmış e-ki-
tabların bir elektron resursda cəmlənməsi, bu barədə İnternet-
də, sosial şəbəkələrdə tanıtım kampaniyalarının təşkil edilməsi, 
videovasitələrin hazırlanması, İnternetdə yayılmasının təşkili. 
E-kitabların İnternetdə - elektron kitabxanadakı xüsusi resursda 
yerləşdirilməsi, mini-elektron kitabxana bölümünü yaradılması. 
Hazırlanan materialların  İnternet resursunda yerləşdirilməsi 
üçün ayrıca intellektual resursunun – kitabxana.net portalının, 
milli şəbəkə proqramlarının yeni səhifələrlə zənginləşdirilməsi.

Layihə çərçivəsində gənclərin əldə edəcəyi konkret bilik, ba-
carıq və vərdişlər aşağıdakı kimi sistemləşdirmək mümkündür.

Hərbi-vətənpərvərlik sahəsinə aid anadilli intellektual İn-
ternet, elektron kitabxana, sosial şəbəkə resursu hazırlanıb və 
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gənclər onlardan faydalanırlar: eləcə də bu istiqamətdə şair, 
yazıçı, naşir, e-nəşrləri hazırlayanlar, sosial mediada çalışanlar 
müxtəlif formatlı məhsullar yaradırlar.

Hərbi-vətənpərvərlik sahələrini əhatə edəcək mövzuda 
ədəbi-sənət müsabiqəsi təşkili olundu. Yaşlı və gənc şairlər, ya-
zıçılar, bloqerlər, publisitlər hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda-
yeni əsərlərin yaratmaqla çağdaş söz  sənətini zənginləşdirlər. 
Elektron kitabxanada ayrıca hərbi-vətənpərvərlik əsrlərdən 
ibarət mini e-kitabxana bölümünü yaradıldı: 30 elektron kitab 
və rəqəmsal nəşr hazırlanaraq İnternetdə azad yayıldığına görə 
istifadəçilərin, xüsusən də gənclərin, tələbələrin, əsgərlərin in-
tellektual-estetik biliklərini artırmağa xidmət edir.

İKT formatlı  - e-kitab, rəqəmsal nəşrlər, audio-vizual (fo-
to-video, sosial media janrlarında), virtual-elektron məhsullar 
formasında orta məktəbin son siniflərinin şagirdlərini, peşə 
məktəblərinin tələbələrini, həmçinin müddətli və müddətsiz 
hərbi qulluqçuların, gənc əsgərlərin və hərb sənəti ilə maraqla-
nanların istifadəsinə verildiyindən, onlar tərəfindən bu sahələr-
də yeni bacarıqlar əldə ediləcək. 

İnternetdə - Feysbukda «Gənc əsgər» sosial şəbəkə resur-
sunu yaradılacaq, orada e-kitabların, vizual-virtual məhsulların 
elektron yayımı ardıcıl aparılacaq, e-kitab və rəqəmsal nəşrlərin 
e- sərgisi keçiriləcək ki, bu da həm azərbaycandilli qlobal İnfor-
masiya məkanı zənginləşdiriləcək, həm də sosial şəbəkələr va-
sitəsilə 55 milyonluq soydaşlarımıza mesajlarımızı çatdıracağıq. 
Gənclər arasında hərb sənətinə marağı artacaq, hərbi-vətənpər-
vərlik, milli-mənəvi dəyərlər üstünlük verən, Qarabağ torpaq-
larımızı azad etmək üçün hazırlıqlı intellektal hərbiçilərin for-
malaşmasına təkan verilicək. Gənc əsgərlərə, hərbiçilərə İKT 
bilgilərinin, yeni virtual oxu və e-yazı mədəniyyəti, bilik və baca-
rıqları aşılanacağına inanırıq.
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İnternet, Feysbuk, Tvviter, +Google və Youtube və b. şə-
bəkələrdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərin dəstəklənməsi, gənc-
lərin, yeniyetmələrin, əsgərlərin intellektual səviyyəsini yük-
səldilməsinə çalışılacaq. İnternetdə - Feysbukda «Gənc əsgər» 
sosial şəbəkə resursunu yaratmaqla yeniyetmə və gənclər üçün 
xüsusi kreativ kurs, tanınmış elm, mədəniyyət, sənət və ədəbiy-
yat adamlarının iştirakıyla keçiriləcək e-master-klasslar, mini 
kitabxana, elektron resurslar, elektron kitab seriyası, habelə 
Youtube videoplatformada onlayn TV proqramlar, elektron məh-
sullar yaratmaqla kulturoloji, intellektual və peşə imkanlarını 
genişləndirmək, hərbi biliklər sahələrinin inkişafında onların 
rolunu artırmaq, yeni əsərləri yaradılmasını motivasiya etmək, 
ədəbiyyat, mədəniyyət,  sənət sahələrində bu tipli şəxslərin in-
kişafını stimullaşdırılacaq. Eyni zamanda yeni İKT və innovativ 
təqdimatlara ehtiyac duyulduğundan, e-kitablar, multimedik im-
kanlar, İnternet, kompyüter texnikası alətləri, kreativ informa-
siya-intellektual məhsullar yaratmaqla bu sahələrdə gənclərin 
bilik və bacarıqları zənginləşdiriləcək, peşəkarlaşmağa yardımçı 
olunacaq.

İnternetdə - Feysbukda «Gənc əsgər» sosial şəbəkə resursu-
nu yaratmaqla yeniyetmə və gənclər üçün xüsusi kreativ kurs, 
tanınmış elm, mədəniyyət, sənət və ədəbiyyat adamlarının iş-
tirakıyla keçirilən e-master-klasslar, mini kitabxana, elektron 
resurslar, elektron kitab seriyası, habelə Youtube videoplatfor-
mada onlayn TV proqramlar, elektron məhsullar yaratmaqla 
kulturoloji, intellektual və peşə imkanlarını genişləndirmək, 
hərbi biliklər sahələrinin inkişafında onların rolunu artırmaq, 
yeni əsərləri yaradılmasını motivasiya etmək, ədəbiyyat, mədə-
niyyət,  sənət sahələrində bu tipli şəxslərin inkişafını stimullaş-
dırılmaqdadır.

Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi 
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düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə gerçəkləşdiriləcəkdir. 
Fəaliyyətin təqdimatına və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: 
istər ölkə daxilində, istərsə də dünyada əngəlli gənclərin krea-
tiv-kulturoloji potensialının, ədəbi resurslarının geniş yayılma-
sına səbəb olacaq. Televiziyada və müxtəlif sosial şəbəkə və fo-
to-videoideo paylaşım platformalarında layihə, virtual mərkəz,  
e-kitab və rəqəmsal nəşrlər, elektron kitabxanadakı ayrıca bö-
lüm haqqında rəylər, fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə 
xarakterli reportaj və süjetlər hazırlanıb.

Feysbuk sosial  şəbəkədə «Gənc əsgər» elektron resursu-
nu yaratmaqla yeniyetmə və gənclər üçün xüsusi kreativ kurs, 
tanınmış elm, mədəniyyət, sənət və ədəbiyyat adamlarının işti-
rakıyla keçirilən e-görüşlər, mini kitabxana, elektron resurslar, 
elektron kitab seriyası, habelə Youtube videoplatformada on-
layn TV proqramlar, elektron məhsullar yaratmaqla kulturoloji, 
intellektual və peşə imkanlarını genişləndirmək, bu sahələrin 
inkişafında yaradıcı insanların rolunu artırmaq, yeni əsərlərin 
yaradılmasını motivasiya etmək, ədəbiyyat, mədəniyyət,  sənət 
sahələrində bu tipli şəxslərin inkişafını stimullaşdırmaq baxı-
mından layihənin əhəmiyyəti  böyükdür. Hərbi-vətənpərvərlik 
mövzusunda ədəbi-sənət müsabiqəsi təşkil olundu, yeni dəyərli 
əsərlər yazıldı və müəllifləri, bloqerlərin bu janrda yeni əsərlə-
rin yaratmağa iştirakını təşviq edildi. Elektron kitabxanada ay-
rıca hərbi-vətənpərvərlik əsrlərindən ibarət mini e-kitabxana 
bölümü və 30 e-kitabdan ibarət silsilə yaradılıb və bu iş davam 
etdirilməkdədir. 

Aydın Xan Əbilov 
YYSİB-nin sədri, 

tanınmış yazıçı-kulturoloq, 
layihə rəhbəri 
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Balayar Sadiq

HÜNƏR SİMFONİYASI

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Mübariz İbrahimovun igidliyinə həsr olunur

Poema

PROLOQ

Diksinir tumurcuq bələklərində,
Qarabağ çölündə açan çiçəklər.
Qərib gecələrin bəbəklərində,
Güllə səsləriylə açılır səhər.

Didərgin düşübdü Vaqifin ruhu,
Hər daşda çırpınır bir şəhid canı.
Şuşa bulağının hıçqırığında,
Natəvan qəzəli yolur saçını.

Söykəyib üzünü lal məzarlara,
İnləyir bayatı, hönkünür ağı.
Nəmli gözlərini dikib yollara,
Bir oğul gözləyir Vətən torpağı.

Ehey, Dəli Mehtər, gətir Qıratı,
Ay Cünun, «Cəngi» çal, Rövşən ayıla.
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Ağır çağlarıdır Odlar Yurdunun,
Bir xəbər yollayın Şah İsmayıla!

Qələbə yolları qoy açsın qucaq,
Qırılsın kədərin, dərdin ilməsi.
Şəhid balasının dodaqlarını,
Öpsün şirin-şirin zəfər nəğməsi.

Torpağa tökülən hər damla qandan,
Vətən doğulacaq, Vətən doğacaq.
Üşüyən ümidi sərin yollara,
Hər əsgər qədəmi ocaqdır, ocaq.

Ürəkdə bir ümid işığı yanır,
Gözünə nur gəlir arzunun, kamın.
Ali Baş Komandan cənab İlhamın,
Uca, qətiyyətli, məğrur səsiylə,
Ürəklərdən keçir yolu inamın.

Ey ana yurdumun şanlı əsgəri,
Doğra, xıncım-xıncım doğra kədəri.
Heç zaman, heç vədə yenilən deyil,
Alınmaz qaladır ümid səngəri.

Döyüşçü qardaşım, öz hünərinlə,
Vətənin haqqını qaldır ayağa.
Millətin Azadlıq nəğmələriylə,
Gedək Qələbəni qarşılamağa.
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I

Hünər dünyasıdır əsgər həyatı,
Hər igid cürətin əlindən tutub.
Əsgərin ən gözəl ərməğanıdır,
Doğmalıq ətirli bir əlçim məktub.

Hər əsgər aldığı məktub içində,
Doğma bir insanın duyur səsini.
Bəzən komandirin əmriylə birgə,
Məktublar öyrədir dözüm dərsini.

* * *

Əsgər məktubları çıxar yollara,
Hər məktub bir arzu, ümid daşıyar.
Əsgər məktubunun varaqlarında,
Bir kövrək, bir həzin sevgi yaşayar.

Döyər qapıları əsgər məktubu,
Ən əziz, ən doğma adamlar kimi.
Əsgər məktubunun səngər qoxusu,
Qeyrət dünyasının ətri deyilmi?!

Evə məktub gələr, əsgər məktubu,
Köynəkdən çıxacaq arzu-diləklər.
Onun hər sözündən, hər cümləsindən,
Vətən ətri gələr, Yurd ətri gələr.
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Əsgər məktubunu alıb əlinə,
Sevincdən kövrələr əsgər anası.
Dişləyər dodağın bu xoş xəbərdən,
Qonşu həyətdəki bir su sonası.

Əsgər sevincinə bələnən evdən,
Qonşu qızına da bir pay çatacaq.
Anası halını duymasın deyə,
Min bir bəhanəylə başın qatacaq.

Gözləri yol çəkər xatirələrin,
Mübhəm duyğulara gün düşəcəkdir.
İlk görüş yeri tək qonşu çəpəri,
Xəfif bir həsrətlə üşüyəcəkdir.

Nazı çəpər yıxan qonşu qızının,
Yanağında sevinc çiçəkləyəcək.
Açılar ilk eşqin gizli boxçası,
İçində bir əsgər şəkli güləcək.

Əsgər də səngərdir, səngər də əsgər,
Hünərin, qeyrətin ünvanıdır bu.
Bir evin kişilik salnaməsidir,
Səngərdə yazılmış əsgər məktubu.
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* * *

Səsindən güc alıb Baş Komandanın,
Vətən əsgərinin yazdığı məktub.
İnam qoxuludu, hünər ətirli,
Qeyrətin köksünə basdığı məktub.

Əsgər məktubunu deyirəm, bəzən,
Ucadan oxumaq gərəkdir, Vətən.
Sevinclə əlimə aldığım məktub,
Bir parça kağız yox, ürəkdir, Vətən.

Əsgər məktubları beləcə doğma,
Xatirə köynəkli, duyğu qanadlı.
Əsgər məktubundan Vətən görünür,
Burda inam uca, ümidlər atlı.

II

Ala gözlərini ayna suların,
Elə ki, bənövşə yuxular basır.
Qəfildən açılan güllə səsiylə,
Döyülür gecənin sükut qapısı.

Əsgər hənirinə, əsgər səsinə,
Tərpənir səngərin torpaq kirpiyi.
Yuxu köynəyini soyunur səngər,
Əsgər nəfəsini əyninə geyir.
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Başlanır topların mərmi «söhbəti»,
Birdən ləpələnir alov dənizi.
Diksinir yuxudan dağlar, dərələr,
Qorxudan gecənin qaçır bənizi.

Düşən mərmilərin toz-dumanında
Torpaq inildəyir, daşlar mələyir.
Səhərin mürgülü bəbəklərində,
Açılır bir qanlı döyüş bələyi.

Vətən əsgərinin addım səsindən,
Torpaqda təzə-tər yollar doğulur.
Qanlı köynək geymiş bu yollar üstə,
Hər döyüş mübarək bir addım olur.

* * *

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Torpağın bir ovuc isindi Vətən.
Bir çopur daşında qan çiçəklədi,
Yaddaşın bir yarpaq diksindi Vətən.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Bir alın yazısı torpağa düşdü.
Qorqud qoruzunda əridi bir tel,
Səngərdə bir əsgər yeri üşüdü.
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Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Şəhid ətri gəldi oğul sözündən.
Göy üzü əyilib sanki ana tək,
Böyük bir hünərin öpdü gözündən.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Hünərvər ömrünün yolları döndü.
Səsini kəsməyə Səhl Sumbatın, –
Babəkin kəsilmiş qolları döndü.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Torpağın bir boy da ucaldı, Vətən.
Bir ana dilində oğul kəlməsi
Sənin yaşın qədər qocaldı, Vətən.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Dağlarda qeyrətin şimşəyi çaxdı.
Gün doğdu alnına qəhrəmanlığın,
Hünər səngər-səngər torpağa yağdı.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Döyüş nəğməsinə bələndi çöllər.
Mübarək şəhidlik ətrini yaydı,
Torpağın alnından öpdükcə yellər.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Qol-boyun olubdur torpaqla, daşla.
Bir oğlun əbədi döyüşlərdədir,
Onun hünərini durub qarşıla.
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Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Səngərə sğmadı hünərin sözü.
Qələbə günləri yaxındır deyə,
Dikilib yollara ümidin gözü.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Hünərin, cürətin gözləri gülür.
Yağır şəhidliyin qeyrət işığı.
Dağların qımışır, düzlərin gülür.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Gün kimi parladı döyüşçü andı.
Böyük Qələbənin yolları üstə,
Ümidin, inamın işığı yandı.

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Şəhidlik andını bağrına basdı.
Döyüş meydanında ürək qanıyla
Sənə sevgisini torpağa yazdı.

* * *

Yuxusuz-yuxusuz gecələrimi
Səngər dodağınla içmişəm, Vətən.
Alın yazısını öz əllərimlə,
Ömrünə-gününə biçmişəm, Vətən.

Sarıdım yaramdan axan qanımla,
Torpaq yarısını, daş yarasını.
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Götür bu sevgimlə sarı, sən Allah,
Körpə yanaqlarda yaş yarasını.

Canımı, uğrunda fəda etməyə,
Təzədən doğulmaq istəyir ürək.
Şah İsmayıl duran sərhədlərində,
Ömür kiprik-kirpik asılsın gərək!

Bu ulu sevgidən çöllərə düşdük,
Yurdun hər qayası, düzü Vətəndi.
Ömrə şərəf verən yurd savaşında,
Ay ellər, ölümün özü Vətəndi!

EPİLOQ

Qələbə müjdəsi gətirənlərin,
Adı bu millətin and yeri olub.
Döyüşçü əsgərin yurd sevgisindən,
Ümidin gözləri ümidlə dolub.

Mübarək bir anın yetdiyi anda,
Ömrün qapısından çıxdı Mübariz.
Sərrast güllə kimi əsgər andını,
Ölümün alnına sıxdı Mübariz.

Əcəl tək yeridi düşmən üstünə,
Qorxudan qorxunun ağardı rəngi.
Boğdu yuvasında neçə çaqqalı,
Odlar diyarının cavan pələngi.
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Yağış tək ələndi yağı gülləsi,
Köksündə yüz yerdən çiçəklədi qan.
Onu qucaqladı Vətən torpağı,
Öpdü lalə-lalə yaralarından.

Elə bil əcəlin qurudu nitqi,
Sözlərin dilində söz düşdü düyün.
Bir əsgər hünəri, döyüşçü ömrü,
Keçdi yaxasından ölümsüzlüyün.

Adın Mübarizdi, ucadır soyun,
Haqqın torpağıdır məzarın, şəhid.
Süslənib Tanrının öz əlləriylə,
Əbədiyyət adlı gülzarın, şəhid.

Tarix güzgü tutur hünər yoluna,
Yaddaşı dil açır qərinələrin.
Qəhrəmanlıq ətri hopub ömrünə,
Vətəni Vətənə döndərənlərin.

Heyrət heykəlisən, şəhid atası,
Səndəki dözümə, taqətə qurban.
Qorqud öyüdüdür hər bir kəlamın
Yaralı qəlbində qeyrətə qurban.

Qəlblərdə çağlayır qeyrət dənizi,
Millətim, həmişə üzün ağ olsun!
Fəxrlə söyləyir şəhid atası:
Ey müqəddəs Vətən, başın sağ olsun!
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Sənin dərdlərinə məlhəm olmağa,
Vətən, Mübariz tək oğullar gərək.
Böyük Qələbənin yolları üstə,
Hünərvər ömrünü sərdi xalı tək.

Torpaq məhəbbəti, Yurd məhəbbəti,
Müqəddəs məramdır, ulu duyğudur.
Döyüşçü taleyi, döyüşçü ömrü,
Vətənin boynunda gözmunguğudur.

Ömrünə ağatlı bir gün yol gəlir,
Çiçəyi çırtlamış o günə bir bax.
Hər əsgər ürəyi güzgündü, Vətən,
Səngərdən asılmış düzgünə bir bax.
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Zəminə Xınalı

QƏHRƏMAN HƏZİ

(Poemadan ixtisarla)

1910-un
22 iyun günü
Həzi adlı bir körpə
Lənkəran şəhərində
dünyaya göz açıbdır.
Bu gözəl, bu işıqlı
Оbada bоy atıbdır.
7 yaşı оlanda,
Оrta məktəbə getmiş.
Şagirdlər arasında о,
Əla охuyan imiş.
Оnu müəllimlərin
Hər biri çох sevərmiş.
13 yaşı оlanda
Balaca Həzi vaхtsız
Atasını itirdi.
Çətin anlarda Həzi
Əzab-əziyyət çəkdi.
Azyaşlı uşaq kimi
Kərpic zavоdunda о
Adi fəhlə işlədi.
Halal zəhməti ilə
Evə qazanc gətirdi.
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14 yaşında ikən,
Cənubi Qafqazdakı
Hərbi hazırlıq adlı
Məktəbə daхil оlmuş.
Deyirlər kursant vaхtı
Həzi imtahanlardan
Əla qiymət alıbmış.
Оna görə kоmandir
Оnu evə buraхmış.
Yоla düşdüyü anda
Kursant dоstu Aslanı
Qəmgin görür sinifdə.
Hər kəs öz evlərinə
Gedəcəkdi bu həftə.
Həzi diqqətlə baхır
Aslan sanki ağlayır,
Sоruşur ki, nə üçün
Belə qaş-qabaqlısan?
Aхı imtahandan sən
Yaхşı qiymət almısan.
Niyə evə getmirsən?
Aslan söz tapa bilmir.
Həzi оndan sоruşur:
Qardaş, niyə dinmirsən?
Dərdin nədir, söylə sən
Mənə niyə demirsən?
Aslan deyir: ay Həzi,
Sən heç nə bilməyirsən.
Mənim atam-anam yох.
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Bu tənhalıq, bu təklik
Sinəmdə оlubdur ох,
Dоstlarım оlsa da çох.
Zəminə Xınalı
Özüm-özümə çохlu
Sualları verirəm.
Qış tətili оlsa da
Gedəsi bir yerim yох.
Həzi о an elə bil,
Vulkan kimi püskürür,
Gözləri dоlur оnun
Ağlayaraq hönkürür.
Aslanın həyatını
Keçmişini о görür.
Silib gözün yaşını
Gülümsəyir, о gülür.
Aslan, mənim qardaşım,
Dоstum, həm silahdaşım.
Mən də 13 yaşımda
Atamı itirmişəm.
Bilirsənmi nə qədər
Əziyyətlər çəkmişəm?!
Ancaq оnu bilmişəm
Anam bizə həyandır.
Ömrüm əzablı keçib
Bu Tanrıya əyandır.
Məni dinlə, ay Aslan,
Özünü tənha sanma.
Hazırlaş bizə gedək,
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Daha durma, dayanma,
Mənim anam dünəndən
Yоlumu gözləyirdi.
Səninlə getməyimi
Anam heç bilməyirdi.
Bizim evə getməyin
Özü bayram оlacaq
Anam çох şad оlacaq.
Qоhum-qardaş hamısı
Yəqin bizdə оlacaq.
Balaca qardaş- bacım.
Sevinib оynayacaq.
Оnda görəcəksən ki,
Mənim qоca babam da,
Mənim qоca anam da,
Qоhumum- qardaşım da
Sənə qucaq açacaq.
Оnu bilirəm anam
Yaхşı süfrə açacaq.
Sənin də qəmli könlün
Sevinib şad оlacaq.
Sözün bitirən kimi
Aslan da razı оlur.
Həzi ilə birlikdə
Lənkəranın Gərmətük
Kəndinə yоla düşür.
Kəndə çatanda оnlar
Nuşu ana Həzini
Öpüb bağrına basdı.
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Aslanı görən kimi
Ana хоş təbəssümlə
Aslana qucaq açdı.
Dedi: - Həzi bu оğlan
Sənə əsgər yоldaşdı.
Tanrıma çох şükürlər
Həziyə Aslan özü
Səngərlərdə, döyüşdə
Vətənsevər qardaşdı.
Hərbi geyimləri də
Gör necə də охşardı.
Sizə qurbanam оğul,
Gəlişiniz mənimçün
Sanki bir dünyalardır.
Ananın хоş sözündən
Aslan хeyli şad оlur
Bu kəndə gəlməyilə
Həzi Aslanоva о,
Çох-çох minnətdar оlur.
İllərdir ki, Aslanın
Belə isti оcağa
Ehtiyacı var idi.
Ananın bu qayğısı
Sanki dünyalar idi.
Qışın sərt sоyuğunda
Samоvardan çay süzən
Ana limоn dоğrayır.
О qədər sevinirdi ki,
Sevincdən ağlayırdı.
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İsti təndir çörəyi
Əli ilə dоğrayırdı.
Ləvəngini bişirib,
Plоvu dəmləyirdi.
Həzi ilə Aslanla
Ana söhbət eyləyir.
Nuşu ana оğluyla
Sevinib fəхr eyləyir.
Aslanın tənhalığı
Qəlbini çох göynədir.
Fikir, хəyal içində
Ana qəlbi kövrəlir
Aslanın taleyinə
Ürəyi hey sızlayır.
Üzündən nur tökülən
Ananın gözü dоlur.
Оğlum, Aslan nə yaхşı
Sən bizim evə gəldin.
Tez-tez gələrsən bizə
İstəsə, könlün-qəlbin.
Mən də sənə bir ana
Daha getmə heç yana.
Həzi kimi sən mənə
Deyə bilərsən ana.
Mənim kimi analar
Sizlərə qurban оlsun.
Zəminə Xınalı
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1939-da
Mennerheym uğrunda
Həzinin qələbəsi
Sevindirdi hər kəsi.
Nuşu ana о, anda
Sevinib, şad оlmuşdu.
Ana səsi, nəfəsi
Necə də müqəddəsdir
Anam deyərdi, oğlum,
«Haqqım sənə halaldır,
Südüm sənə halaldır».
Sənin hər bir uğurun,
Хоş хəbərli haraydır.
Bu cahana, bu elə
Bir qurulu saraydır.
Nuşu ana оğlunu
Görmürdü neçə aydır.
Zəminə Xınalı
Həzi çох uzaqdadır
Ana yaman kövrəlib
Gözləri yоllardadır.
Ulu tanrı hər zaman
Оnlara dayaq оlmuş.
Ana bir gün ürəkdən
Sevinib şad оlmuşdu.
Qоca pоçtalyоn o gün
Ona məktub vermişdi.
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Məktubun sətirləri
Sanki Nuşu anaya
Dünyanı bəхş etmişdi.
Ana оğlu Həziylə
Hər zaman fəхr edirdi.
Həzi hərb peşəsini
Canından çох sevirdi.
Əsgərlərə hər zaman
Hərbi təlim keçirdi.
Sanki müharibənin
Başlanmasın bilirdi.
Bəli, əziz охucum!
Böyük Vətən savaşı
1941-də
Qızmar yay fəsilində
Hitler Almaniyasının
Hiyləgər fitnəsindən
Qəfil savaş başladı,
Hərbi kоmissarlıqlar,
Qəhrəman Həzi
Atalar, həm analar
İgid nər оğulları
Döyüşlərə yоlladı.
Bu qanlı savaşlarda
Həzi önə atıldı.
Mоskva ətrafında
Döyüşlərə başladı.
Cəngavər Vətən оğlu
Düşmənin səddin yardı,
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Оnun bu uğurunu
Zabitlərin hər biri,
Kоmandan alqışladı.
Qışın sərt sоyuğunda
Dekabr günlərində
Qəhrəmanlıq şücaət
Göstərir igid Həzi.
Elə оna görə də
«Qırmızı Ulduz» ilə
Təltif оlunur Həzi.
Qanlı savaş zamanı
Qəhrəman Vətən оğlu
Gecə -gündüz döyüşür.
Hərbin hər bir sirrini
Öz-özüylə bölüşür.
Yuхu nədir bilməyir.
Sübh tezdən оyanır.
Düşmənlərin bağrını
İgidliyilə yarır.
Zəminə Xınalı
Əlahiddə tankçılar
Tank alayıyla birgə,
Хarkоvda düşmənləri
Məhv eyləyib, odlayır.
Оrdan keçib Krıma,
Kuban, Stavrоpоla
Krasnоdar tərəfdən
Dоn çayı sahilində
Əzmlə vuruşdu о.
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***
1942-də
Stalinqrad uğrunda
Gərgin döyüş gedirdi.
Оddan-alоvdan keçən
Cəsur Həzi Aslanov
«Qəhrəmanlıq adına
22 dekabrda
Özü layiq görüldü…

***
Dünyaya gəlmişdin sоyuq
qış günü,
Vətənə həsr etdin bütün ömrünü.
Оdlar diyarından оd götürdün sən,
Canını Vətənə qurban eyləyib,
Ellərə хоş müjdə yetirdin Həzi!
Ellər igidisən sən özün Həzi!
Ellər qəhrəmanı Qəhrəman Həzi!
Vətəndən uzaqda, qərib ellərdə
Adına ehtiram оlunur, Həzi!
Heykəlin önündə çiçəklər açır,
Хatirən əbədi qоrunur Həzi!
Ellər öz оğlunu хatırlayanda
Beləcə düşünür həmin о, anda.
-Sən dünən, bu gün də
məğrursan Həzi!
Şərəfsən, şöhrətsən, qürursan Həzi!
Sən uca dağ kimi əzəmətlisən
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Gözümüz önündə durursan Həzi!
Zəminə Xınalı
Qafqaz dağlarından
parlayan Günəş.
Sən Ana yurdumun
Al səhərisən.
Şanlı Qələbənin
хоş müjdəsisən
Sən Оdlar yurdunun
qəhrəman оğlu
Qəhrəman Həzisən!
Qəhrəman Həzi!

21 mart 2015

Bakı şəhəri
Müdafiə Nazirliyi,

Həzi Aslanоv adına
Mərkəzi Zabitlər Evi



“Vətən sənsən!” “Gənc əsgər”: vətənpərvərlik almanaxı

32

Oqtay Rza

ÀÇЯÐÁÀÉCÀÍ

Àé-óëäóçëó áàéðàüûí âàð,
Ãÿäèì, óëó òîðïàüûí âàð;
ßñðëÿðäÿí ñîðàüûí âàð,
Þçöí áîéäà ÷ûðàüûí âàð.

ßñèðýÿìèð óüðóíäà càí
Ìèí-ìèí èýèä, Àçÿðáàécàí!
Éàøà, åøãè ÷è÷ÿê à÷àí
Àçàä, âàùèä Àçÿðáàécàí!

Àçûõäûð èëê öíâàíûìûç,
Ãîáóñòàí äàø äàñòàíûìûç;
Õóäàôÿðèí êþðïöñöíäÿí
Éåíÿ êå÷ÿð êàðâàíûìûç.

Èñòèãëàëûí éîëó ÷ÿòèí,
Ìÿñêÿíèñÿí áîë ñÿðâÿòèí.
Òàíðû áèçè áàüûøëàìàç
Ãîðóíìàñà òÿáèÿòèí.

Áàêû - äàèì øþùðÿòèìèç,
Õÿçÿð - ìàâè ãöäðÿòèìèç;
Ùåéêÿë êèìè ócàëàcàã
Ãöðóðóìóç, ãåéðÿòèìèç.
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ßñèðýÿìèð óüðóíäà càí,
Ìèí-ìèí èýèä, Àçÿðáàécàí!
Éàøà, åøãè ÷è÷ÿê à÷àí
Àçàä, âàùèä Àçÿðáàécàí!

ÂЯÒЯÍ ÍÀÌÈÍЯ

Ñèíÿìäÿ ñþíìÿéÿí Âÿòÿí ñåâýèñè,
Àçüûí äöøìÿíëÿðÿ ãàðøû êèíëèéÿì.
Äþçöì-áàáàëàðûí ìöãÿääÿñ èðñè,
Ìÿí øÿùèä Ìöáàðèç Èáðàùèìëèéÿì!

×àäûðà áöðöíöá öíâàíëàðûìûç,
Íèéÿ Õàí áàüûíûí ýöëö ñîëóáäóð?
×þë-÷ÿìÿí àøèãè ÷îáàíëàðûìûç
Ócà éàéëàãëàðà ùÿñðÿò ãàëûáäûð?!

ßëèíäÿ íàìÿðäèí âåðäèéè éàðàã,
Ìåøÿìè ìÿùâ åäèá, ñóéóìó è÷èð;
Ýþçÿë Ãàðàáàüäà ïóñãó ãóðàðàã,
Ùÿëÿ óòàíìàäàí òÿëèì äÿ êå÷èð.

Ùÿðáè èø-êþíöëëö ñå÷äèéèì ïåøÿ -
Îcàã ãàëàíûðäû è÷èìäÿ ñàíêè;
Cÿáùÿ õÿòòèìèçäÿí óçàãëàøäûì êè,
Ãàòèë éóâàñûíû òóòóì àòÿøÿ.

Äþéöøÿí îüëóéàì äîüìà äèéàðûí,
Éàüû ùÿìëÿñèíÿ ñèíÿ ýÿðìèøÿì;
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Øÿùðèéàð äöçöíöí, Áèëÿñóâàðûí
Øþùðÿò ñàðàéûíà òàc ýþíäÿðìèøÿì.

Éàçäûüûì íàìÿäÿ - öðÿê ñþçëÿðèì,
Âÿòÿí ìÿùÿááÿòè, òîðïàã åøãè âàð;
Íÿ àòàì, íÿ àíàì, íÿ ÿçèçëÿðèì
Ýþç éàøû àõûäûá àüëàìàñûíëàð.

Ñèíÿìäÿ ñþíìÿéÿí Âÿòÿí ñåâýèñè,
Àçüûí äöøìÿíëÿðÿ ãàðøû êèíëèéÿì.
Äþçöì-áàáàëàðûí ìöãÿääÿñ èðñè,
Ìÿí øÿùèä Ìöáàðèç Èáðàùèìëèéÿì!

ÞÇÖÌÖÍÊÖÄÖÐ!

Áöòöí íÿòècÿëÿð ñÿáÿáäÿí ýÿëèá,
«ßíÿëùÿãã» ùàðàéû Ùÿëÿáäÿí ýÿëèá;
Äèíèì, åòèãàäûì ÿðÿáäÿí ýÿëèá,
Äèëèì òà ÿçÿëäÿí þçöìöíêöäöð!

Ýöíäöç ýþðöíöðÿì ÿëè ÷ûðàãëû,
Ãÿëÿìèì íàðàùàò, ãÿëáèì ñîðàãëû.
Òàðèõ äöç éàçûëñûí - Íîâðóçà áàüëû
Èëèì òà ÿçÿëäÿí þçöìöíêöäöð!
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Éàìàí áàøãàëàøûá è÷ëÿð, áàéûðëàð,
Íèéÿ áÿä õÿáÿðè äÿðùàë éàéûðëàð?!
Õÿçÿðè éåíÿ äÿ ïàð÷àëàéûðëàð,
Ýþéýþëöì ÿçÿëäÿí þçöìöíêöäöð!

Òÿáðèç-ãàðìàüûíäà çîðóí, çèëëÿòèí,
Ýþé÷ÿ - òàïäàüûíäà «éàçûã ìèëëÿò»èí,
Äÿðáÿíä - càéíàüûíäà ìöòëÿãèééÿòèí,
Ùÿðäÿí Áîð÷àëûíû ýþðìÿê ÷îõ ÷ÿòèí.

Áþëöíìöø ìÿìëÿêÿò þçöìöíêöäöð!
«Êèðèëë»è ãàòëàéûá ãîéäóã àðõèâÿ,
«Ëàòûí»à êå÷ìèøèê èêèícè äÿôÿ;
Ãàëûð äÿéèøìÿäÿí éàëíûç äîüìà «ß»,
ßáÿäè äÿñò-õÿòò þçöìöíêöäöð!

Áÿçÿí äîñò áèëäèéèí ÷åâðèëèð éàäà,
Éà äà óñòàäûíû ùå÷ ñàëìûð éàäà.
«Îâ», «éåâ» éàõàìûçäàí áÿðê éàïûøñà äà,
Ìèëëÿò ùÿìèøÿëèê þçöìöíêöäöð!

Àéðûëûã ÷àéûòÿê Àðàç ñå÷èëèá,
Øÿðàáëà áÿðàáÿð ãàí äà è÷èëèá;
Çàìàí áþéöäöêcÿ þëêÿì êè÷èëèá,
Äþâëÿò ùÿìèøÿëèê þçöìöíêöäöð!
Äþâëÿò ùÿìèøÿëèê þçöìöíêöäöð!
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Ağacəfər Həsənli

YURD NƏĞMƏSİ

Hamardı düzlərin ovuc içi tək
Dərədi-təpədi ucalıqların.
Uzaqdan gözümü qamaşdırır ta,
Yamyaşıl işığı yoncalıqların.

Buludun qudurğan bədöy atıdır,
Dağ-daşın möhtacdır kişnərtisinə.
Küləyin özünü hardan atıbdır,
Şahid qayaların döyür dizinə.

Dağda çiçəyini kəsir şaxta-qar,
Düzdə mürgüsünü qaçırır çəmən...
Mənim ürəyimdə minbir hava var,
Oxuya bilmirəm heç birini mən.

Heykəldi ağacın, məlhəmdi suyun,
Tikanlı qanqalın ipəkdən yumşaq.
Yeddinci qatına qalxmışam göyün,
Çünki sifətimi şehlə yumuşam.

Qalın kitablardır taxıllı çölün,
Səhifə-səhifə, mərz-mərz oxudum.
Ətrindən məst oldum, öldüm sünbülün
Yığdım bufa-bufa, dərz-dərz oxudum.
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Torpağın bu yurdda nağddır hikməti,
Yağış əvəzinə zər düşdü yerə.
Burda qalib gəlib Tanrı fitrəti,
Onunçün endirib Zərdüştü yerə.

Yollar – qollarımdı, gərnəşib, yatıb,
Sevgim kölgə salıb dərd gədiyinə.
Burda axı, əlim çörəyə çatıb,
Mən bura gəlmirəm kabab iyinə.

YAD MƏMLƏKƏT

Yad məmləkətdə
ayağını bərk basa bilmirsən torpağa,
ayaqqabı dabanını sıxır.
Öyrəşmədiyin nəfəslərdən
nəfəsin tıncıxır.
Yad adam sözünü balnan kəsir,
özgə özgədi, yabançı yabancı.

Qılığı ləzzət eləmir.
Üzü aldadıcıdır, təbəssümü yalançı.
Yad ölkədə -
hər şəhərdə, hər bölgədə
şaxta yeddi qatından keçir,
baxmayaraq ki, yayın cırhacırıdı,
hərarət qırx dərəcəni keçir.
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Yad torpaqda,
itlərin zingiltisi,
kilsə zənglərinin cingiltisi,
vəhşi göyərçinlərin iniltisi,
yaxşı heç nə vəd eləmir.
Hardasa bir keşişin
zəhrimar yağan sifətindən
müsəlman məscidi üşüyür.

Yad yerdə
özünü evdəki kimi hiss eləmirsən.
Ögeyliyin bütün əlamətləri
içindən görünür.
Can ilan kimi doğulduğu
Vətənə doğru sürünür.

QƏDİM YURD YERLƏRİ

Varlıqla yoxluq arasında
çabalayır hamı.
Dünyanın ən varlı sakini,
müdriki, avamı...
Təyyarələrin izi göylərin
yaddaşında qalmadığı kimi,
yerin yaddaşında da
izimiz-tozumuz qalmır -
yazdıqlarımızdan savayı,
yaratdıqlarımızdan başqa...
Bu dünyanın atları qaşqa,
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adamı özü ağırlığında yük daşıyır
qarışqa-qarışqa.

Varlıq-yoxluğa bənddi...
Eh, bədbəxt əcdadım,
əgər sən doğulmasaydın,
heçliyimi xoşbəxtcəsinə yaşayardım.
Həyat – yoxuş-eniş,
ümidin xəritəsi geniş,
sərhədləri uzun-uzun.

Su – torpağın südüdü,
çeşmə-çeşmə əmizdirir insana,
ağaca, çiçəyə.
Damızdırır bitkinin yaddaşına,
budaq atır,
pöhrə atır,
birəbeş artır.
Quş pörtür,
bədahətən nəğmə oxuyur,
dil-dil ötür.

Ruhumuz göynən gedəcək,
heç nə xilas etməyəcək,
yalnız məzarımız əbədiyyət qazanacaq,
qədim yurd yerləri tək.
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Fəxrəddin Ziya

CƏSURLARIN NƏĞMƏSİ

Nə qədər əzaba dözsün
bu səbri umman Vətən?
Sinəsində yağı gəzən
yaralı aslan Vətən.

Yurd yerindən qovulursa
hələ min-min soydaşın,
demək savaş alnımıza
yazılıbdı, qardaşım.

Təsir etməz daha bizə
nə yalvarış, nə hədə.
Mücahidlik, əqidəmiz
dəyişilməz heç vədə.

Oncə Vətəndir deyirik,
yox qeyri qərarımız.
Çünki heç kimə qalmayıb
daha etibarımız.

ATƏT-lə torpaq qayıtmaz,
budur sözün qısası.
Xalqı məcbur eyləyirlər
dola səbr kasası.
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Bizim olmaz, ağrıları
keçməsə səndən, məndən.
Əsgər çəkməsi altında
qalan torpaqdır Vətən.

Ər oğullar onə çıxsın,
el də gəlsin dalınca.
Ayrı bir yol yoxdur artıq,
bu yurd azad olunca.

XƏTAİ İŞIĞINDA

Xətainin heykəli önündə düşüncələr

(Dördlüklər)

Ey böyük məmləkət quran Xətai,
düşmənin əzmini qıran Xətai.
Sən qoyan Vətəndən qalmayıb əsər,
qılıncı əlində duran Xətai.

Hünər təcəssümü, məğrur Xətai,
təpədən dırnağa qürur Xətai.
Kim səni oturtdu bu daş üstündə,
sıyır qılıncını, bir dur, Xətai?!

Sən ey fikri məchul, pərişan babam,
qələbə əzmiylə alışan babam.
Çaldıran çölünə kim çəkdi səni,
tutduğu əməldən peşman babam?
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Ey şair Xətai, ey şah Xətai,
dövlətə, millətə pənah Xətai.
Şeirin ürəkləri fəth eyləsə də,
qılıncın etdi min günah, Xətai!

Ayıl, dərdli babam, ey şahi – Mərdan,
sənsiz yarımadıq bir dostdan, yardan.
Qoruya bilmədik əmanətini,
bu aciz milləti hifz eylə qurddan.

Səndən utanırmı torpaq satanlar,
millətin omrunə zəhər qatanlar?
Vətən təəssübü çəkirlər guya,
pulu qeyrətindən üstün tutanlar.

Ey ulu əcdadım, ey böyük ələm,
istərəm sənintək yaşayam, öləm.
Yazdın bu millətin hünər tarixin,
bir əlində qılınc, birində qələm!
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QALXIN Kİ, QALXAQ

Ön cəbhə xəttində ayıq-sayıq dayanan əsgərlərimizə

Siz ey bu torpağın ər oğulları,
mətin insanları, nər oğulları.
Hələ qarşımızda ağır imtahan,
hələ çiynimizdə əzablı yük var.
Qalxın, nərənizdən qızışsın meydan,
qalxın, zərbənizdən titrəsin dağlar.

Siz ey cəbhə boyu ayıq olanlar,
gecəni sübhətək oyaq qalanlar,
gözünüz rəqibdə olsun həmişə,
əliniz tətikdə olsun həmişə.
Cəsurlar ölməyə, uduzmağa yox,
qələbə əzmiylə girir döyüşə.

Siz ey şir biləkli, qartal gözlülər,
yolundan dönməzlər, kişi sözlülər.
Rəqib önünüzdə duruş gətirməz,
əgər qarşısında sipər olsanız.
Vətən sərhəddindən quş səkə bilməz,
siz orda keçilməz çəpər olsanız.

Siz ey and yerimiz, güvənc yerimiz,
səcdəgah yerimiz, söykənc yerimiz.
Uyduq hiyləsinə kələkbazların,
onların istəyi, sevgisi üzdə.
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Marağı ayrıymış bu işbazların,
ümid də sizədir, qüvvət də sizdə.

Siz ey mələk kimi təmiz əsgərlər,
övlad, qardaş qədər əziz əsgərlər.
Sizin çiyninizdə qorunur Vətən,
sizin adınızla tanınır Vətən.
Amandı, sıx durun səf sıranızda,
əsgər gücsüz olsa, tez sınar Vətən.

Siz ey ön cəbhədə xidmət edənlər,
özünü Vətənə qurban deyənlər.
Kimsə deyə bilməz qurbanlıq sizə,
qəhrəman oğullar, igid oğullar.
Bütün bu el-oba qurbandır sizə,
ey torpaq uğrunda şəhid oğullar.

Siz ey döyüşlərdə ad qazananlar,
ayaq izləriylə tarix yazanlar.
Min ilin tarixi ibrətdir bizə,
qorunur o yurd ki, qorxmazı çoxsa.
Qalxın, örnək olun bir-birinizə,
Allahın izniylə qalxın ki, qalxaq!
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Güləmail Murad 
        

APREL DÖYÜŞLƏRİ

Azərbaycan bayrağı

Sən Tanrıdan qismətim, sən taledən  payımsan,
İşıq saçan ulduzum, nur çiləyən ayımsan.
Min illik diləyimsən, yüz illik harayımsan,
İki sözlü yazımsan, üçrəngli göy qurşağım-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!

Göy rəngin millətimin hünər, qeyrət rəngidir,
Yaşıl rəngin inancım, yəni hümmət rəngidir.
Qırmızın azadlığım, şərəf, şöhrət rəngidir,
Qalibiyyət rəmzisən bu dövranın, bu çağın-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!

Bir əsrdir ucaldın, dalğalandın, enmədin,
Döndərmək istədilər, məramından  dönmədin.
Elə bir məşəlsən ki, alovlandın, sönmədin.
Qaranlıq gecələrdə ümidlərin  çırağı-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!

Öndərim öpdü səni, yenə dalğalan dedi,
Yolunda həlak olan şəhidlər can – can dedi!
Bir bayrağın altında neçə qəhrəman dedi:
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“Sənə kəc baxanlara çəkdirərik göz dağı”-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!

Ucalardan ucasan dağda şəlalə kimi.
Gözün dəniz kimidir, yanağın lalə kimi.
Başımızın üstündə yandıqca halə kimi,
Uzaq planetlərə qoy yayılsın sorağın-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!

Ali Baş Komandanım elin bayraqdarıdır!
Yolu haqqa doğrudur, zəfərlərə sarıdır!
Bayrağım, sənin adın ölkəmin vüqarıdır!
Qazandı, itirmərik bir daha bu növrağı-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!

Haqqın əliylə yanan bir ocaqsan, bilirəm!
Qalxdın Lələtəpədə, çünki haqsan, bilirəm!
Gün gələcək Şuşada qalxacaqsan, bilirəm!
Atəşlərdən ucalan bir səməndər sayağı-
Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan bayrağı!
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HAYDI  İGİDLƏR

Marşın musiqisi Hüseyn Sözlünündür.

Haydı igidlər, haydı!
Haydı bizimdir zəfər!
Düşməni məhv etməyə,
Sizlərdə vardır təpər.

Bizə Murad” gəl” deyir,
Bizə Samid “gəl “deyir,
Vətənə qurban gedən,
Neçə igid “gəl “deyir!

Qoy qızıl qanımızla
Sulansın torpağımız!
Ucalsın Qarabağda
Üçrəngli bayrağımız!

Sücaətli ordumuz,
Düşməni ordan silsin.
Bizimkidir Qarabağ,
Dünya bilsin bir daha. 
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Elşad can Şamil

BAKI LİMANI

Bakı limanı, səni mənə qovuşduran
Təkliyimdə gözlərimi ovuşduran
Ayrı qalanda səni soruşduran 
Yeganə şahid.

Bakı limanı, duyğuların üzdə göründüyü
Bərabər sevib öyündüyüm
Səni nəbzimə hopdurub  döyündüyüm 
Divanə şahid

Bakı limanı, içimdəki dərd daşları ilə 
Qoynundakı şərq daşları ilə
Dənizinə tutqun göz yaşları ilə
Şəhanə şahid

QATAR GEDİRDİ...

Ömründə bir dəfə sevirəm dedin
Onu da pəncərədən qatar gedirdi
Sevgimin başlığı eyvanda oldu 
Sonu da pəncərədən qatar gedirdi

Ürəyni oxudum distant formada
Hicranı çox qovdum ancaq yormadan
Gördüm anasını platformada
Onu da pəncərədən qatar gedirdi
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Qulaqlar çox sevir tərif, əhsəni
Kəndbəkənd qovarlar düz söyləyəni
9 yol qovdular - sevmişəm səni
10-u da pəncərədən qatar gedirdi...

Acı dilimdə noğullaşdı getdi
Mifə çevrildi, nağıllaşdı getdi 
Saç(ı) “fortuşka”dan sağollaşdı getdi 
Donu da pəncərədən qatar gedirdi

Ömründə bir dəfə sevirəm dedin
Onu da pəncərədən qatar gedirdi...

BURDA

Özümü axtardım hey axşam səhər
Sonradan anladım yoxmuşam burda

Azala azala tək təhna qaldım
Ancaq vaxt var idi çoxmuşam burda

Yayım tarım qaldı kövrək  ürəynə 
Sənə  sancılmayan oxmuşam burda

Mənə qurd ürəyi yeyənlər gəlsin...
Meyvə qurdlarıyla toxmuşam burda

Başın girmədiyi yerdi dedilər...
Gördülər, başları soxmuşam burda



“Vətən sənsən!” “Gənc əsgər”: vətənpərvərlik almanaxı

50

Zaur Ustac

DAĞLAR

(Ruhuna min rəhmət Dədə Ələsgər...)

Nədəndi, ürəyim çırpınır yenə,
Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!
Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,
Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!

De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????
Mövcud hal-vəziyyət üzür milləti,
Onsuz da düşmənin puçdu niyyəti,
Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!

Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,
Yenə dövran olar, həmənki dövran,
Bulaqlar başında məclislər quran,
Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!

Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,
Köksünün yarası qaysaq bağlamır,
Bir bilsən, ruhumu nələr çuğlamır,
Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!
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BU BELƏDİR
(Əsgər haqqında ballada)

Nədir yenə, ümman kimi,
çalxalanıb, coşdun, ürək?
İçindəki bu təlatüm,
bu oyanış de nə demək?

Həsrətdənmi, nisgildənmi,
Ürək, yenə çağlayırsan?
Anasına həsrət qalmış,
Körpə kimi, ağlayırsan...

İçindədir; ümid adlı,
qığılcımın od-alvu,
tərslik etmə, dəli könül,
intizara alış, yovu!!!

Həqiqətlər qarşısında,
Biz gücsüzük, biz heç nəyik,
Dinlə məni deyim, ürək,
Biz nəçiyik; şan-şöhrətli,
- “hüququndan keçmiş əsgər”,
həmdəminə həsrət canıq,
bəzən canlı, bəzən cansız,
biz “robotuq”, biz “əşyayıq”...

Bu torpaqdan yoğrulmuşuq,
Bu torpaqdan doğulmuşuq,
Yardan əfsəl, anamızın
Qulluğuna buyrulmuşuq!!!
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GÜLLƏ

Postda dayanmışdım, üç güllə lap, yanımdan ötüb,  
torpağa düşdü.

Nahaqdan özünü yorub gəlmisən,
Sən, mənim qismətim deyilsən , güllə!
Əbəs yerə məni deyib, gəlmisən,
Məni qoruyanım,Tanrımdı, güllə!

Başımın üstündən ötməklə inan,
Sən, məni heç zaman qorxudamazsan,
Məni hifz eləyir, Ulu Yaradan,
Bir də boş gümana düşmə sən, güllə!

Lap, gəlib sinəmə dəysən də, güllə,
Bilirəm, dəlməyə cürətin çatmaz.
Çünki Anamın əlləri göydə
Anamın duası zirehdi, güllə!

Həyatda bir anım imansız deyil,
Gələcəkdə mənim xoş sabahım var.
Səndən bircə, zərrə qorxum belə yox,
Səndən qorxar yalnız qansızlar, güllə!

Nə qədər gəlirsən, dur gəl üstümə,
Bilirəm, lap çoxdan durdun, qəsdimə,
Çoxları bələddi, mənim şəstimə,
Miniz birdən gəlsə, burdayam, güllə!
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İntiqam Yaşar

QARABAĞLIYIQ

Neçə ki, o yerlər düşmən əlində,
Biz hamımız birgə QARABAĞLIYIQ.
Hər kəsin bu şüar olsun dilində,
Biz hamımız birgə QARABAĞLIYIQ.

Hər gün bir bəyanat, qalmışıq çaş-baş.
Bilmədik kim oldu kim ilə sirdaş.
İllərdir tapdanır haqqımız, qardaş,
Biz hamımız birgə QARABAĞLIYIQ.

Ordan körpə gələn saçın çal oldu,
Anan qocalıb lap xəstəhal oldu.
Qışqıraq, dilimiz nədən lal oldu?
Biz hamımız birgə QARABAĞLIYIQ.

Kədərim kədərə nə bərk calandı?!
Bu gün dünənimdən, vallah, yamandı.
Buna söyləməyək qismət amandı.
Biz hamımız birgə QARABAĞLIYIQ.
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DÜNYASAN

Çox özünü baha tutma gözümdə,
Günü-gündən ucuzlaşan dünyasan.
Öyünmə ki, mən beləyəm, mən elə,
Çirkablarla dolub-daşan dünyasan.

Hər danışan deyir “halım yamandı”,
Ömür-günüm mən bilmədən talandı.
Səndə biri yıxılmasın amandı!
Təmizə də bir ad qoşan dünyasan.

Yetməzə daş, yetənlərə yetərsən,
Geriyə yox, daim önə gedərsən.
Məzlum üçün, durub dil-dil ötərsən,
Zalım gördün, yaman çaşan dünyasan.

Dərdin-qəmin tükənməz, nə azalmaz,
Aşiqlərin, bir an səndən kam almaz.
Heç zərrəcən sənə üz vermək olmaz,
Yavaş-yavaş, həddin aşan dünyasan.
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DÜNYADA ƏDALƏT

İllər bir-bir keçir nə var ortada?
Şəhid ruhu incik, bizlər röyada.
Bu yurddan əskilmir nə qan, nə qada,
Dünyada ədalət beləmi olur?

Neçəsi öz doğma evində yandı,
Neçəsi qaçarkən yollarda dondu,
Çox da ki, erməni gizlətdi, dandı,
Dünyada ədalət beləmi olur?

Qaradan qaraydı onda talelər,
Ərşi ötdü-keçdi ahlar, nalələr,
Borular içində öldü körpələr,
Dünyada ədalət beləmi olur?

Bizdən aldığını bu illər alıb,
Qəlblərə silinməz qara xal salıb.
Hələ də düşməndə əsirlər qalıb,
Dünyada ədalət beləmi olur?
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Dilsuz Musayev 

VƏTƏN

Soy kökün, soy adın hamıya bəlli,
Nəğməni ozanlar yazıbdı, Vətən! 
Bəzən namərd əli, xəyanət əli,
Sənin nizamını pozubdu, Vətən!

Dilini dandılar, bəli, bir zaman, 
Dilin öz evində yasaq edildi.
İstiqlal yolunda nə qədər insan 
Qanlı zindanlarda dustaq edildi.

Səni yağmaladı yağı əlləri,
Başın çox qovğalar çəkəsi oldu. 
İkiyə bölündün, o vaxtdan bəri 
“Gülüstan” tarixin ləkəsi oldu.

Nə qədər qovğalar çəksə də başın
Heç vaxt əyilmədi qəddin,qamətin,
Müqəddəs andımdır torpağın, daşın, 
Düşmən qabağında dayandın mətin.

Ən isti ocaqsan bu yer üzündə, 
Şəfadır, məlhəmdir buz bulaqların.
Gülər arzularım al gündüzündə, 
Al-əlvan xalımdı göy yaylaqların.



57

“Vətən sənsən!” “Gənc əsgər”: vətənpərvərlik almanaxı

Başından getməyib çox vaxt çən,duman,
Hamar olmayıbdır heç də yolların. 
Səni qoruyacaq hər an, hər zaman,
Qeyrət qılıncıyla ər oğulların!

        

ÜRƏYİMDƏ GÖYƏRƏN VƏTƏN!

Ürəyimdə göyərdi,
Kök atdı, rişələndi.
Hərə bir çiçək dərdi,
Dünya çiçəyə döndü.
Göyərtdim ürəyimdə,
Çiçəkləri, gülləri.
Gül selinə bələdim,
Obaları, elləri.
Ürəyimdə boy atdı,
Neçə arzu, kam kimi.
Məni göyə ucaltdı,
Sahibi Zaman kimi.
Mən vətən göyərdirəm,
Suvarıram qanımla.
Qayalar əridirəm,
Bu balaca canımla.
Ona görə çiçəklər
Boyanıbdır al rəngə.
Burda sonsuz istəklər
Çəkirlər bizi cəngə.
Cəng üçün meydan gərək
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Cəng üçün məqam gərək.
Qoy cəngiylə başlayaq,
Ərləri haraylayaq.
Durulaşaq, saflaşaq,
Düşmənlə hesablaşaq...
İndi məqam keçsə də,
Aylar, illər ötsə də,
Xocalının, Şuşanın
Bütün elin, obanın
Haqqını çəkək gərək,
Bağrını üzək gərək
O imansız yağının,
O filankəs oğlunun.
Yerini bilsin gərək,
Qalmasin bircə çərək
Torpaq ona, daş ona
Son qoyaq bu oyuna!
Düşmənə qala bilməz,
Düşmənin ola bilməz
Bu yerlərin havası
Üzeyirlər dünyası
Xanın ecazkar səsi-
“Qarabağ şikəstəsi”
Seyid, Cabbar ocağı,
Nəğmədir hər bucağı...
Qarabağı almalı,
Bayrağım ucalmalı!
Onun ana qoynunda
Qarabağ torpağında!
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Şirin Xanım Şadiman Kərimbəyli

TƏKCƏ VƏTƏN

Canını canımdan artıq sandığım, təkcə Vətən,
Doğulandan hər kəlməsin qandığım, təkcə Vətən.

Bu elə məhəbbətdir, önündə sevgilər yalan,
Dərdini dərdim bilib usandığım, təkcə Vətən.

Bütün altunlar, paralar yığıla onsuz nədir?
Gecə-gündüz hər cəfasın andığım, təkcə Vətən.

Səpilib torpağına bitərəm bir çəmənzartək,
Gecəni sübh eləyib oyandığım, təkcə Vətən.

Atılıb savaşlara yolunda min qan edərəm,
Düşməninə qisasla çox yandığım, təkcə Vətən.

Uçacaq, Şirin xanım, ruhun fələklər evinə,
Məzarınla eşqinə boyandığım, təkcə Vətən.
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VƏTƏNİN VARLIĞI

Vətənin varlığı əsgərdən başlar,
İgidin sədası sərhəddən gələr.
Yurduna arxadır düşünən başlar,
Düşmənə nifrətlər hiddətdən gələr.

Torpaqsız, yuvasız insan qəribdi,
Dünya ayağına hicran səribdi,
Məğlubun barını yağı dəribdi,
Çəkdiyi sitəmlər zillətdən gələr.

Vətən ev-eşikdi, Vətən diləkdi,
Bədənin içində vuran ürəkdi,
Allah nəsib edən məsum mələkdi,
Onun mükafatı nemətdən gələr.

Biz ağrı-acısın uduruq hər gün,
Dərdini minnətsiz dadarıq hər gün,
Onunla sevdalı dildarıq hər gün,
Tək ona sevgimiz izzətdən gələr.

Vətən duyğu dolu həyata bağlı,
Çağladır ruhları, coşdurur ağlı,
O candan boylanan bir el nağılı!
Onun sədaqəti millətdən gələr.

Şadiman, nə eşqdi boylanır candan?
Ağrına qoşulub oylanır candan,
Qopa yurdlarımız acı hicrandan,
Sağalmaz yaralar illətdən gələr.



61

“Vətən sənsən!” “Gənc əsgər”: vətənpərvərlik almanaxı

SEVDAMSAN, VƏTƏN

Diləklər içində coşub daşasan,
Ağrından alışan nidamsan, Vətən!
Olmayır dünyada heç bir şey asan,
Sən mənim bitməyən sevdamsan, Vətən.

Gələn sabahlara işıq kimisən,
Mənim ürəyimə aşiq kimisən,
Dərdimi hayqıran aşıq kimisən,
Ruhumun daddığı qidamsan, Vətən.

Anlamaz nə bilir ocaq istisin,
Yurdun bacasından qalxan tüstüsün,
Soyuqsa, könlümə gir bir az isin,
Sən özün dərd çəkən adamsan, Vətən!

Şadiman qəlbini sənə şam edib,
Doğulub demə ki, bir yol kam edib,
Vallah, məni aşiq bu ilham edib,
Hönkürən təbimə sədamsan, Vətən!
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Nisə Bəyim

MÜHАRİBƏ

Dünyа gеyinmişdi
hərb pаltаrını,
Ölüm pаltаrını
dərd pаltаrını.
Аzğın bir qəzəblə
sürürdü dövrаn
Zülm qаtаrını,
qаn qаtаrını.
Аtəş püskürürdü
tоrpаğın bаğrı
Tоrpаğın külü də
qаn qохuyurdu,
Ərşə dirənirdi
qəzəb, kin, аğrı,
Güllələr, mərmilər
hökm охuyurdu.
…Günlər bir-birindən
аğır gəlirdi.
Cəbhədən gündə bir хəbər gəlirdi.
Şаir düşünürdü,
şаir аnırdı,
bəşər tаriхini
yаdа sаlırdı.
Аndıqcа bəşərin
sоn tаlеyini,
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Şаirin ruhunu
dəhşət sаrırdı…
Аh, nеçün bu qədər,
vəhşət, ölüm, qаn,
Nеçün əsаrətə
hərisdir insin?
Bu, bir qаnunumu
əbədiyyətin,
Yохmu özgə yоlu
bəşəriyyətin?
Kеçir minilliklər,
kеçir əsrlər
Əriyib tаriхə dönür
nəsillər,
Yеnə mühаribə,
yеnə qаn, qаdа,
Nеçün təkrаrlаnır
tаriх dünyаdа?
Dünyаdа bu zülmə,
bu hаqsızlığа
Bəşər öz sözünü
nə vахt dеyəcək?
Nə qədər qаniçən
cаhаngirlərin
Hökmünə milyоnlаr bоyun əyəcək?
İnsаnlıq bu qədər
qüdrətli ikən
Nеçün məğlub оlur,
nеçün diz çökür,
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Bəşərin işıqlı
sаbаhı üstdən
Nаdаnın birisi
bir qələm çəkir?
Аh, insаn!
Sеvimli, аciz məхluqаt,
Dünyаdа gözəllik,
işıq аdınа
Yаrаnmış ən zərif,
ən nurlu хilqət,
Sən öz qüdrətinlə, ucаlığınlа,
Gizli хislətini
bilmədin, fəqət,
Bunu аnlаmаdın,
duymаdın, hеyhаt,
Sən özünözündən
güclüsən qаt-qаt.
Tаlе hökmüyləmi
bеlə quruldun?
Nеçün sən öz böyük
təbiətinlə
Tаlеyin əlində
miskin qul оldun?
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TƏNHA TÜRK ƏSGƏRİNİN BALLADASI...
                        
                        Göy üzünün altında
                        Tənha əsgər məzarı...
                        Gecə ulduzlar durur
                        Başının keşiyində...
                        Rahat- rahat uyuyur...
                        O ana beşiyində...
                        Bura məzarlıq deyil...
                        Küləklərin yorduğu
                        Çöllük...
                        Bir yol qırağı...
                        Sonsuz səmalarında
                        Yanır ayın çırağı...
                        Nağıllar söylər rüzgar...
                
                       Yoldan gəlib-gedənə...
                       Bir xəbər ismarlayar...
                       Ötənlərdən –ötənə...
                       Burda vətən qoxusu
                       Çiçəklərə qarışar...
                       Küləklərin nəfəsi
                       Nəğmələrə qarışar...
                       Zamanın yaddaşında
                       Canlı tarix danışar –
                       O bir haqq savaşçısı... 
                       Azadlığın əsgəri...
                       Yurdun sinirlərini
                       Aşan bir türk əsgəri...
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                       Qanını zəfər üçün 
                       Axıdan  türk əsgəri... 

                        Yer üzündə  nə qədər
                        Məzarlıq var... məzar var...
                        Nə qədər ölən əsgər,
                        Nə qədər müharibə...
                        Nə qədər şəhid qanı...
                        Nə qədər də zəfər var... 
                        Adlı-adsız məzaralr...
                        Tanınan-tanınmayan...
                        Yurd-yuvasız məzarlar...

                         Nə böyük bir xoşbəxtlik...
                         Nə böyük şərəf, əsgər...
                         Vətən torpağı sənə...
                         Həm məzardır... həm ana...
                         Üstündə türk bayrağı...
                         Ay-ulduzlu göy üzü...
                         Nə böyük şərəf sənə!   
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Elnur Uğur Abdiyev   

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI!

Səni qandan yoğurdu,
Uğrunda can verənlər.
Yurdu torpaq edən yox, 
Torpağı yurd edənlər. 

Namusumun hicabı,
Əqidəmin sancağı,
Tariximin yaşıdı, 
Dalğalan başım üstə, 
Azadlığım şirindir. 
Hara ki kölgən düşür, 
Müqəddəs and yerimdir. 

Vətən üfüqlərində, 
Ləpələnsin bu üç rəng.
Səmandan nur ələsin, 
Ay - Ulduz, öpüşərək. 

Türk elləri salamlar, 
Üzündə xoş növrağı.
Türklüyümün sübutu, 
Azərbaycan Bayrağı!
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VƏTƏN!

Yolunda canıma qıya bilmədim,
Bacara bilmədim ölməyi, Vətən! 
Səndə Araz boyda məzar qazdılar,
Öyrəndim mən həsrət hörməyi, Vətən!

Soy-soy taladılar Qarabağımda,
Bu, namus yarası qara bağrımda. 
Sinən oyulduqca yad caynağında,
Yırtıldı əynimin köynəyi-Vətən! 

Gəldim gəlişimin havası oldun,
Sən mənə torpaq, od, hava, su oldun. 
Bütün sonlarımın sonrası oldun, 
Səndən öyrənmədim sevməyi, Vətən! 

Eh, yadlar talançı, doğmalar dönük, 
Sinəm həsrətindən körükdür, körük. 
Sənə duyğulardan hörmüşəm hörük, 
Düyün çox, yox bircə ilməyi, Vətən! 

Hər gecə baş-başa sənlə yatıram, 
Hər gecə yuxuda haqqa çatıram. 
Andımla adını rəhbər tuturam, 
Kəlmeyi-şəhadət, kəlmeyi-Vətən!
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ŞƏHİD ATASI!

Kişilər ağlamaz axı, 
Ağlama, şəhid atası! 
Göz yaşından Vətən axır, 
Ağlama, şəhid atası! 

Əyilmə, qaldır başını. 
Göylərə sil göz yaşını. 
Daş elə Vətən daşını, 
Ağlama, şəhid atası! 

O tək sənin oğlun deyil, 
Onu Vətənin oğlu bil! 
Fəxr elə, qəbrinə əyil, 
Ağlama, şəhid atası! 

Dağ qaldırmaz oğul dağın,  
Kəsilib bağdan göy tağın. 
Qurbanıyıq bu torpağın. 
Ağlama, şəhid atası! 

O məzar xalqın and yeri, 
Altı diri, üstü diri. 
Sən də and içənlərin biri, 
Ağlama, şəhid atası!
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Oqtay Əliyev – Ərgünəş

ƏSGƏR BORCU

(Esse)

Bu gün Azərbaycan əsgərinin çiyninə çox şərəfli və mə-
suliyyətli vəzifə düşüb: Torpaqlarımızın keşiyində dayan-
maq, xalqı düşmən təcavüzündən qorumaq. Bu, nə qədər 
müqəddəs bir işdirsə, o qədər də çətindir. Lakin hərbçi bu 
çətinliyi adlamağa, onu dəf etməyə qadir olmalıdır. Çünki 
niyyəti, məqsədi aydın, işi ədalətlidir.

Haqq yolunda aparılan mübarizədə isə insan məğlubiy-
yətə uğramaz, mütləq qalib gələr!

Azərbaycan yazıçılarının bir qrupunun və incəsənət us-
talarının Qarabağ bölgəsində, düşmənlə üzbə-üz dayanan 
əsgərlərlə görüşü çox maraqlı keçdi. Mənim üçün xüsusi ilə 
maraqlı idi ki, Füzuli bölgəsində böyüyüb, boyabaşa çatmı-
şam, orada işləmişəm və həmin o qanlı-qadalı illərin acısını 
da görmüşəm. Gözümün qarşısında çox hadisələr baş verib. 
Müdafiə işində də fəal iştirak etmişik və xalqımızın qorunub 
saxlanması, salamat çıxarılması, eyni zamanda torpaqları-
mız uğrunda mübarizədə gərgin hadisələri yaşamaq bizim 
taleyimizə qismət olub. Ona görə mənim üçün maraqlı idi ki, 
Füzuli torpağının illərlə ayrı düşdüyümüz o müqəddəs guşə-
sinə ayağım dəyirdi. 

Hər qarışı mənə tanış olan yovşan ətirli, kəklikotulu, 
buzbulaqlı, başı ağ çalmalı dağlarımızı heç olmasa seyr et-
mək qismət oldu.
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Elimizin bu məkanına ayaq basanda, sözsüz ki, mənim 
qəlbimdən qara qanlar keçdi. Günəşin şüaları qarşıdakı  
“Məngələn ata” dağını işıqlandırırdı. Bir yanda başı ağ çal-
malı “Ərgünəş” dağı, digər tərəfində isə “Qara dağ” nurlan-
mışdı. Bu fonda Füzuli şəhəri aydınca görünürdü.

Füzuli şəhərində mənim də başqaları kimi mənzilim var. 
 Qısa bir vaxtda qət etməli olan yolu mən gəlib kənar-

dan  seyr etməli oluram. Ona görə mənim qəlbimdən qara 
qanlar keçir. Həmin mənzilin istiqamətində baxmaq istə-
yirdim. Mənzilimin açarı da cibimdədi. Bura qədər gələsən, 
sən gedib mənzilini, zəhmətlə tikdiyin evini aça bilməyəsən, 
yurduna-ocağına baxa bilməyəsən, ulularımızın uyuduqla-
rı müqəddəs məkanları ziyarət edə bilməyəsən. Dünyanın 
haqq-ədaləti budurmu?! Əlbəttə, bir Qarabağlı, Füzulili kimi, 
torpaq-ocaq itkisinə məruz qalmış bir insan kimi belə görüş 
mənim qəlbimi çox incidirdi.

Əsgərlərlə, ön mövqelərdə tanışlığımız məndə xoş təəs-
surat oyatdı, ümid verdi və Qarabağın azadlıq sorağı mən-
də yeni arzular baş qaldırdı. Bizim olduğumuz N saylı hərbi 
hissənin müdafiə etdiyi mövqelər əsasən Füzuli torpaqlarıdı. 
Füzuli çox qədim diyardı, Oğuz elidi. Azərbaycan dövlətçiliyi, 
Azərbaycan quruculuğu tarixinə böyük töhfələr vermiş, zi-
yalılar rayonudu. Füzuli torpağında çox qədim abidələr var. 
Ən qədim insan  yaşayış məskənləri kəşf olunub. Azıx mağa-
rasında, Qaraköpək təpədə və digər arxeoloji qazıntılar apa-
rılan məkanlarda bu elin tarixi bərqərar olub. Füzuli torpağı 
hər kəs kimi, mənə də çox doğmadı, əzizdir. 

Qarabağ hadisələrində 880 yaşayış məntəqəsi itirmişik. 
Görün nə qədər ocaq yerimiz, yurd yerimiz qürbətdə qalıb. 
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Bunun hər biri Azərbaycan xalqının faciəsidir.
Burada nə qədər qəhrəman oğullarımız həlak olub. Cə-

sur döyüşçülərin qanı ilə suvarılmış torpaqlar bu gün bizə 
gəl-gəl deyir, ulu dağlarımızı, doğma ocağımızı yağı düşmən-
dən azad etmək üçün mübarizəyə çağırır. Rayona gedəndə 
həmişə əsgərlərimizin vəziyyətilə maraqlanıram. N hərbi 
hissəsində əsgər həyat ilə tanışlıq bizdə çox böyük təəssu-
ratlar oyatdı. Burada əsgərlərə çox gözəl şəraitlər yaradılıb. 
Kifayət qədər müasir hərbi texnika ilə təchiz olunmuş ordu 
komandanının ixtiyarında bombardmancı, qırıcı təyyarələr 
qrupu var, tank biriqadaları var, müxtəlif çaplı artilleriya bi-
riqadaları var, hücumçu və müdafiyəçi əsgər ordusu var.

Zabitlər və əsgərlər hansı döyüş mövqelərində mübarizə 
aparacaqlarını hansı dağın döşündəki mövqe bununkudu və 
orada necə əməliyyat aparacaqlar yaxşı bilirlər! Ordu his-
sənin Zabitləri müntəzəm təlimlər keçirirlər. Eyni zamanda 
biliklərini əsgərlərə öyrədirlər. Xüsusi bölmələrin təlimi dö-
yüş ruhuna yaxındır. Biz bunların şahidi olduq və bizimlə bə-
rabər olan, gözəl insan Polkovnik-leytenant Sərvər müəllim 
böyük ziyalıdır, xüsusilə fərqlənən əsgər və zabitlər haqqın-
da bizə geniş məlumat verirdi. Kapitan Nəsib Quluyev, baş 
leytenant Orxan Quliyev, gizir Yalçın Teymurov ordunun çox 
şərəfli zabitlərindəndir. Bunlar elə bir əməliyyatlarda iştirak 
ediblər ki, ermənilərə demək olar ki, yaxşı dərslər vermiş-
lər. Eyni zamanda orduda nümunəvi sıravi əsgərlər çoxdur. 
Nümunəvi nişançı əsgər Mikayıl Mikayılov və snayper Çin-
giz Məmmədov neçə-neçə erməni işğalçısını gəbərdib. Vasif 
Məmmədov hissənin hərbi mühəndis bölməsində xidmət 
edir. Belə boylu-buxunlu, hərbi və əlbəyaxa döyüş hazırlı əs-
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gərlərimiz çoxdur. O əsgərlərə baxanda belə qənaətə gəldik 
ki, onlar döyüş üçün yaranıblar, Vətən torpaqlarının tezliklə 
azad edilməsi uğrunda mübarizəyə hazırdırlar.

Azərbaycanın çox qüdrətli, yenilməz ordusu var. Zabit və 
əsgər heyətini böyük döyüş ruhu yaşayır. Belə qənaət yaratdı 
ki, Ali baş Komandanın əmrini əsgərlərimiz çoxdan gözləyir-
lər. Azadlıq ordusu bir həmlə ilə qədim Oğuz eli İrəvandan 
bəri Zəngibasarın, Vedibasarın, Oluxanlının, Göyçə mahalı-
nın, Qarabağın işğaldan azad olunması üçün ildırım sürəti 
ilə əməliyyat keçirə bilər. O gün olsun ki, Şuşada dalğalanan 
qələbə bayrağı hər birimizin qəlbimizin bir parçası kimi bizə 
ruh versin, bizə ilham versin. 

Bizim əsgərlər sözsüzki qələbə eşqi ilə yaşayırlar. Xalqımı-
zın qələbə arzusu böyükdür. Mən bir məqamı da qeyd etmək 
istəyirəm ki, Füzuli döyüş bölgəsidir. Düşmən artilleriyasının 
hər an vuracağı məsafədə insanlar yaşayırlar. Amma, hörmət-
li prezidentimizin döyüş bölgələrində apardığı quruculuq si-
yasəti, abadılıq işləri xalqımızı o torpağa daha möhkəm bağ-
lıyır, yurdumuzun daha da çiçəklənməsi üçün hər kəs böyük 
zəhmət çəkir və böyük vətənpərvərlik eşqi ilə çalışırlar. 

Erməni işğalçıları kimlərə arxalansalar da, Azərbaycan 
ordusu əmr alsa, ordumuz işğalda olan və qədimdə itirilmiş 
torpaqlarımızı da almaq gücünə malikdir. Necə Ağdam Qa-
rabağın bir bölgəsinin açarı olduğu kimi, Füzuli də Cəbra-
yıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçının açarıdır. Ona görə düşmən bu 
mövqeləri saxlamaqda çox çətinlik çəkir. Qarabağ məsələsi-
nin görünür zamana ehtiyacı var. Azərbaycan xalqının qəh-
rəman oğullarının qələbə sorağı uzaqda deyil.

2012-ci il
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Aydın Xan Əbilov

TORPAĞA ƏKİLMİŞ QƏLƏM

(Esse)

Bir səhər beş yaşlı böyük oğlum Ayxan yatağından gözlə-
rini ovuşdura-ovuşdura mənə söz atdı:

- Ata, yenə səhər tezdən hara gedirsən?
- Oğlum, sənə çörək pulu qazanmağa...
- Bəs sən çörək pulunu necə qazanırsan? – artıq yüzün-

cü kərə idi ki, balaca eyni həvəslə böyük suallıyla məni dü-
şündürməyə vadar edirdi. Odur ki, yenidən təxəyyülümə güc 
verməli oldum:

- Bax, əziz oğlum, atan gedir işə və orada öz qələmini tor-
pağa əkir. Qələm bar verəndən sonra atan onun məhsulunu 
satır və sənə çörək pulu, ailəsini saxlamaq üçün isə maddi 
vəsait əldə edir...

- Yaxşı, atacan, sən get çörək pulu qazanmağa, gələndə 
mənə çobuqlu şirə alarsan... – uşaq yuxusunun ardınca getdi, 
yenidən uyudu.

Mənsə oğluma cavabım üzərində bütün günü baş sındır-
dım. Bilirdim ki, çoxbilmiş Ayxan axşam məni təkrar-təkar 
sorğu-sual atəşinə tutacaq.

Sözün fəlsəfəsinə qalxanda, həqiqətən də biz yazı-pozu 
adamları qələmimizi ədəbiyyat adlanan munbit zəmiyə əki-
rik və onun verdiyi bərəkətli məhsulla dolanırıq. Təsəvvür 
edin: qələmimizə yaxşı diqqət ayıranda, onun «budaqların-
da» söz tumurcuqlayır – yarpaq göyərir, daha sonra fikir-dü-
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şüncə adlı çiçəklər açır, sonda isə ya ədəbi-bədii, ya publisis-
tik-poetik, ya da bilimsal-analitik məhsul əldə edilir. Qazanan 
da cəmiyyətimiz, ədəbi-elmi düşüncəmiz, ictimai-kulturoloji 
fikrimiz olur...

Həmin gün mən qəzet köşəsi üçün aşağıdakı yazını 
qələmə aldım, daha dəqiq ifadə etsəm, kompyuterimin yad-
daşına yığdım.

Dəyərlərimizə qiymət versək, dünyada tanınarıq

Dünyada çox az ölkə tapılar ki, ona şairlər diyarı, poe-
ziya məkanı, böyük sənətkarlar yetişdirən məmləkət adı 
versinlər. Belə ölkələrdən biri də odlar diyarı sayılan, Şərqlə 
Qərbin, Avropa ilə Asiyanın, İslam sivilizasiyasıyla xristian 
mədəniyyətinin sərhədlərində yerləşən Azərbaycandır. Əgər 
əlimizin altında xəritə varsa, ona diqqətlə nəzər salsaq, görə-
rik: qədim – bütöv Azərbaycan həmişə dünyanın aparıcı sivi-
lizasiyalarının mərkəzində durub. Oda pərəstişliyin bünöv-
rəsi də burada qoyulub, Zərdüşt peyğəmbərin atəşpərəstliyi 
vahid allahlığa çevirməyi də... İstər ilkin xristianlığın surətlə 
yayılması, istərsə də böyük İslam mədəniyyətinin zənginləş-
məsi məhz Azərbaycanımızda təsadüf edir.

Dünyada elə bir millət də tapmaq da çox çətindir ki, in-
san həyatı bütövlükdə poeziyayla əhatələnsin: azərbaycanlı 
doğulanda – bayatıyla qarşılanır, evlənəndə nəğmələrlə təb-
rik edilir, həyatdan köçəndə də mərsiyələrlə -ağılarla yola 
salınır.

Azərbaycan milli bədii söz sənəti kimi kökləri qədimlərə 
çıxan poeziyası da bu təsirlərə görə həm açıq, həm sintetik, 
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həm də qlobal kulturoloji hadisədir. Bunu biz miladdan əv-
vəlki Qobustan qayalarına həkk olunmuş ilkin qayaüstü po-
etik rəsmlərdə də, xalqın lirik geninə çevrilmiş bayatılarda 
da, dini baxışlarını toplusu olan «Avesta»da da, ədəbi-bədii 
fikri cəmi kimi qiymətləndirilən «Kitabi-Dədə Qorqud» epo-
sunda da görürük, eyniliklə qədim türkcəmizdə, ərəbcə, far-
sca, çağdaş azərbaycanca, daha sonralar rusca, ingiliscə və 
başqa dillərdə yaradılan ədəbi-bədii nümunələrdə də müşa-
hidə edirik. Daha peşəkar baxışla nəzər salsaq, Qədim Şərq, 
türk, Azərbaycan, yunan, ərəb, İslam, Avropa, Qərb, Rusiya, 
keçmiş sovet, eləcə də dünyanın modern ədəbi-poetik tex-
nologiyaların tələblərinə cavab verən zəngin ədəbi irs də biz 
araşdırıcılara yuxarıdakı kulturoloji mülahizəni yürütməyə 
imkan yaratdığını görərik.

Müqayisəli-tarixi metodla Azərbaycan – deməli həmdə 
Şərq və Qərb – dünya ədəbiyyatı əlaqələrini tədqiqə cəlb 
edəndə görürük ki, bu kulturoloji hadisə çox mürəkkəb və 
ənənəviliyini qoruyub saxlamaqla, həm də istənilən zaman 
üçün moderndir – yenilikdir.

Dünya ədəbiyyatının korifeyi Nizami Gəncəvinin ya-
radıcılığı enerjisində bunu daha aydın görürük. Dövrünün 
qədim yunan, Roma, xaçpərəstlik, atəşpərəstlik, fars, türk, 
ərəb və Azərbaycan ədəbi-poetik, mədəni-fəlsəfi düşüncə-
sini özünün ölməz «Xəmsə» - beş mənzum romanı, həmçi-
nin divanındakı lirik poetik nümunələri vasitəsi ilə ustalıqla 
bəşəriyyətin kulturoloji irsinə çevirən ulu Nizaminin həm öz 
çağında, həm də indiyə qədər ədəbiyyat məkanına qədəm 
qoyan şairlərin böyük əksəriyyəti üçün yaradıcılıq – estetik 
dəyərlər sisteminə çevrilib. Avropa ədəbiyyatının klassiki 
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sayılan İhoanq Höte özünün «Qərb-Şərq» divanında bunu 
çox incə nüanslarla verir...

XIX yüzilliyə qədər yaxın və uzaq xalqların söz sənətinə 
təsiredici enerjisiylə seçilən Azərbaycan ədəbiyyatı o döv-
rdən başlayaraq artıq öz istiqamətini dəyişməyə və üzünü 
Avropa estetik-kulturoloji düşüncəsinə tərəf tutmağa baş-
ladı. Rusiya, İran və Osmanlı imperiyaları arasındakı qlobal 
savaşların nəticəsinə parçalanaraq üç yerə – Güney, Quzey 
və Qərbi Azərbaycana bölünmüş məmləkətimizdə məhz bu 
dövrdən başlayaraq bütün sahələrdə Avropalaşma prose-
si getdi. Bu hadisə aralıq svilizasiya və ya mədəniyyətlərin 
sərhədində yerləşən, Rusiya imperiyasının əsarətində olan 
Şimali Azərbaycanda daha kəskinliklə büruzə verdi. Avro-
pa dəyərləri Azərbaycan cəmiyyəti üçün naməlum olsa da, 
yad deyildi: ən azı ona görə ki, bu dəyərlərin formalaşma-
sında Azərbaycan insanı və məmləkəti birbaşa iştirak etmiş-
di. Yada salmaq pis olmazdı ki, qədim Yunan, Roma və ilkin 
xaçpərəstlik dövrünün ən dəyərli ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi 
nümunələri məhz əslən Azərbaycandan olan, dövrün bilim-
sal - elmi ünsiyyət vasitəsinə çevrilmiş ərəbcəyə tərcümə 
edilməsində iştirak etmiş, əsərlərini bu dildə yazan çoxsaylı 
türk-azəri ustadlarının böyük zəhməti sayəsində mümkün 
olmuş, Avropaya ötürülmüşdür. Sözsüz ki, tərcüməylə ya-
naşı bu ağır intellektual-kulturoloji zəhmətə qatlaşanların 
mütərəqqi fikirləri, çoxsaylı elmi qeydləri, izahları, hətta 
müstəqil əsərləri İntibah dövrü Avropa ədəbi-mədəni, el-
mi-fəlsəfi düşüncəsinin, çağdaş Qərb sivilizasiyasının huma-
nitar dəyərlərinin formalaşmasında xüsusi rolu var. Odur ki, 
estetik genində kulturoloji izləri yatmış Avropa sivilizasiya-
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sı ilə rastlaşanda Azərbaycanda yeni və maraqlı bir mədəni 
proses başladı.

Əgər bütün bunları unutmasaq və sivill beynəlxalq el-
mi-mədəni ictimaiyyətin diqqətinə çatdırsaq, qlobal dünya-
da öz yerimiz, layiqli mövqeyimiz olacaq...

...Müqəddəs Qələm dövrü bitdiyini hamımız yaxşı anla-
saq da, onun Yazı fəlsəfəsi heç vaxt itmir: o, sadəcə, forma-
sını dəyişir, yeni texnologiyalara uyğunlaşır. Nə qədər ki, 
əlahəzrət söz, müqəddəs ədəbiyyat var, bir o qədər də Qələm 
– Yazı fəlsəfəsi, söz sevgisi biz yaradıcı insanların qəlbini hə-
rarətləndirəcək, ruhumuzu insanlara, ədəbiyyata, həyata və 
dünyaya məhəbbətlə oxşayacaq...

P. S. Axşam evə gec getdim. Balaca Ayxan ilə kiçik qardaşı 
Nihad artıq yuxular aləminə səyahətə yollanmışdılar... 

Xanımım mənə balaca bir dibçəkdə torpağa basdırılmış 
qələmi göstərdi:

- İki qardaş bütün günü onu «becərməklə» məşğul olub-
lar. 

Ayxanın yuxulamamışdan əvvəlki son sözü isə bu oldu: 
«Atama deyərsən ki, mənim də qələmim – çörək ağacım 

haçansa məhsul verəcək...»
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