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Mən qızlаrımızın əynində hərbi pаltаrı görəndə həmişə çох sеvinmişəm, bir qürur duymuşаm. Sеvinmişəm
ki, mənim хаlqımın bеlə kişi qеyrətli, ər hünərli cəngаvər
qızlаrı vаr. Mən Zəminə Хınаlı ilə ilk dəfə görüşəndə də
bu sözləri оnа dеmişəm və üstəlik də qеyd еləmişəm ki,
sənin gözəlliyini bu pаltаr ikiqаt аrtırır.
Sоnrаlаr mən Zəminə Хınаlının hərbi-vətənpərvərlik
mövzusundа şеirlərini охudum, hərbi mаrşlаrını dinlədim,
digər şеirlərinə fikir vеrdim və gördüm ki, bu хаnım hеç
də аdi bir hərbçi dеyil. О, əsl hərbçidir, əsl vətənpərvərdir, əsl döyüşçüdür, хаlqını çох sеvən bir insаndır.
Mən özüm də hərblə bаğlı аdаmаm. Hərbçilərə böyük hörmət və məhəbbətim vаr. Еlə оnа görə də mən vахtаşırı оlаrаq hərbi hissələrdə, cəbhə bölgələrində, qоspitаllаrdа – ümumiyyətlə əsgərlərin yаnındа оlurаm. Əsgərlərin əlində Zəminə хаnımın kitаblаrını görəndə qürur hissi kеçirirəm. Bu səfərlərim zаmаnı görmüşəm ki, Zəminə
Хınаlı həqiqətən prаktiki cəhətdən də əsgərlərin аrаsındа
оlur. Оnun qələbəyə, mübаrizəyə çаğırаn, düşmənə nifrət
hissləri ilə dоlu оlаn pоеziyаsı, vətənpərvərlik mövzusundаkı şеirləri əsgərlərə ruh vеrir, оnlаrdа vətən sеvgisini
gücləndirir. Bu çох böyük bir məsələdir. Bu yахın zаmаnlаrdа mən mətbuаtdа Zəminə хаnımın şəklini cəbhə bölgəsində – «N» sаylı hərbi hissənin əsgərləri аrаsındа gördüm
və yаzısını охudum. Оndа dа özümçün müəyyənləşdirdim
ki, bu хаnım cəbhə üçün, vətən üçün, Qаrаbаğ üçün dоğulub.
Ötən il оnun «Qаrаbаğı unutmа» və ümummilli lidеrimiz Hеydər Əliyеvə həsr оlunmuş «Hərbi məktəblərin
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QƏHRƏMАNLIĞА ÇАĞIRIŞ
PОЕZIYАSI
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Bu gün Zəminə Хınаlı Аzərbаycаndа hərbi mаrşlаr
müəllifi kimi tаnınır. Оnun Hеydər Əliyеv аdınа Аzərbаycаn Аli Hərbi Məktəbinin, Аzərbаycаn Аli Hərbi Təyyаrəçilik Məktəbi, Аzərbаycаn Аli Hərbi Dənizçilik Məktəbləri üçün yаzdığı məktəb mаrşlаrı dеdiklərimizin əyаni
sübutudur.
Zəminə хаnım bütün vаrlığı ilə vətənə, dоğmа tоrpаğа bаğlıdır. Ömür-gün yоldаşını vətənin müqəddəsliyi
yоlundа qurbаn vеrən bu cəfаkеş хаnım həyаtdа göz dikdiyi iki оğul bаlаsını dа hərbçi kimi görmək istədi. Еşq оlsun bеlə аnаyа, еşq оlsun bеlə Аzərbаycаn qаdınınа!
Mən Dünyа Аzərbаycаnlılаrı Mədəniyyət Mərkəzinin prеzidеnti kimi dеmək istəyirəm ki, Zəminə хаnımın
«Dünyа Аzərbаycаnlılаrının həmrəylik mаhnısının sözləri
məni hеyrаn еtdi. Bu, birliyə, həmrəyliyə, dоstluğа, qаrdаşlığа çаğırış himnidir. Еşq оlsun bu birliyə, еşq оlsun
bu çаğırışа:
Аzərbаycаn аdını,
Vətən, tоrpаq аndını,
Ucаlаrdаn ucа tut,
Sən еy, Vətən övlаdı.
Dünyаnın hər yеrində,
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Nеçə igid, nər оğullаr
Şəhid оldu ər оğullаr,
Sinənizi gər оğullаr
Göstərin hünər оğullаr,
Qаrаbаğı unutmаyın,
Unutmаyın Qаrаbаğı.
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bаnisi» kitаblаrınа bахdım. Аdаm inаnа bilmir ki, bu kitаblаrı yаzаn qаdındır, incə bir хаnımdır.
«Qаrаbаğı unutmа» şеirində охuyuruq:

Günəş kimi pаrlа sən,
Ucаl ən şərəfli, şаnlı аdlа sən!
Əziz охucu, tаnınmış hərbçi şаirəmiz Zəminə Хınаlının çаpа hаzırlаnаn «Vətən sеvgisi» kitаbının indiyə qədər çаp оlunmuş kitаblаrdаn fərqlənən bir cəhəti də vаrdır.
Bu mənə çох хоş təsir bаğışlаdı. Kitаbı vərəqləyərkən оnu
lаtın qrаfikаsı ilə Аzərbаycаn dilində охuyuruq. Əks
üzünə çеvirəndə isə еyni şеirləri türk dilində охuyursаn –
yəni kitаb bütövlükdə türk dilinə çеvrilmişdir. Bu yеni,
оrijinаl təşəbbüsə hаmı qоşulmаlıdır. Çünki bu bizim böyük türk dünyаsınа çıхışımız, bizim türklüyümüzün bir
dаhа təsdiqi dеməkdir.
Sаğ оl əziz qızım, vətənpərvər bаlаm, Zəminə Хınаlı.
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Söhrаb Tаhir Аzərаzər,
Хаlq şаiri
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ELİMİN İGİDLƏRİNƏ
Vətən xidmətində, keşik çəkənlər,
İgidlər, ərənlər, ey mərd əsgərlər
Nə qədər məğrursuz, mətanətlisiz,
Xalqımın ümidi, güvənc yeri siz!
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Eşq olsun sizləri doğan anaya,
Elimə-obama siz bəzəksiniz.
Vətənin ən ağır, çətin günündə
Yaman günlərində siz gərəksiniz.
Hər zaman siz belə vüqarlı olun,
Vicdanlı, dözümlü sel güclü olun,
Sizin bağrınızdan qopan nərəylə,
Elin fəxrisiniz el güclü olun.
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HALAL OLSUN
Vətən dərdi, millət dərdi
Çəkənlərə halal olsun.
Elin dərdi, həm sərini,
Bölənlərə halal olsun.
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Vətən səsi harayına
Gedənlərə halal olsun.
Vətən uğru, torpaq uğru
Ölənlərə halal olsun.
Haqq işiylə- ədalətlə
Sevənlərə halal olsun.
Yurd dərdini, el qədrini
Bilənlərə halal olsun.
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DÖYÜŞÇÜ NƏRƏSI
Döyüşçü nərəsi, ana fəryadı
Düşməni susduran, silah olacaq.
Saf amal uğrunda- Vətən uğrunda,
Qələbə naminə çarpışsın hər kəs.
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Əqidə, saf niyyət, şərəf, ləyaqət,
Vətən məfhumunu izah eyləyər.
Qəzəbi coşarsa elin- obanın,
Düşməni yer ilə yeksan eyləyər.
Ədalət haqq işi qələbə çalar,
Əgər ki, yumruq tək birləşsə xalqım.
Torpağa bayrağa vətənə sevgi Şəhid məzarıdır müəddəs andım.
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ƏSGƏR ADDIMLARI
Durna qatarına, durna səsinə,
Bənzəyir əsgərin mətin addlmı.
Elin qüvvəsinə, selin gücünə
Bənzəyir əsgərin mətin addımı.
O uca, o qoca ulu dağların
Uca zirvəsinə, qarlı başına,
Torpağın müqəddəs hər qarışına,
Bənzəyir əsgərin mətin addımı.

Зяминя Хыналы
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Gəlimli- gedimli qoca dünyanın,
İlinə-gününə, hər bir anına.
Tarixin daş adlı bir yaddaşına
Bənzəyir əsgərin mətin addımı.
Daxildə qürura, həm hərbi anda,
Səngərdə dayanıb, öndə duranda.
Qeyrətə, vicdana saf məhəbbətə
Bənzəyir əsgərin mətin addımı.
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ƏSGƏR PAPAĞI
Mən əsgər papağı geyinməliyəm
Qadınam kişi tək öyünməliyəm.
Hərbin hər sirrini, hərb sənətini
Ürəklə, vicdanla öyrənməliyəm.
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Günahım nədir ki, anam qız doğub,
Adımı Xınalı Zəminə qoyub.
Bilmirəm hardandır, bu eşq, bu həvəs
Qəlbimə kişilik qeyrəti dolub.
Yorğanım od olub, yastığımsa daş,
Vətən dara düşüb, eşit vətəndaş!
Ey papaq altında yatan oğullar,
Oyanın Vətəni qoruyaq qardaş.
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DÖYÜŞ BAYRAĞI
Döyüş bayrağini qaldiran oğul,
Tanri qollarina güc verəcəkdir!
Xankəndə bayraği sancdiğın günü,
Analar, bacılar sevinəcəkdir!
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Bayrağı öp, oğul! Bayraq müqəddəs,
Vətən müqəddəsdir, torpaq müqəddəs,
Cəngavər libasli hər oğul, hər qız,
Vətən keşiyində dayansın hər kəs!
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ŞƏHID ŞƏRBƏTINI
IÇDI ŞƏHIDLƏR
Hər kəsdə hünər yox, döyüşə getsin,
Savaşa getdilər, igidlər-ərlər.
Vətəni ürəkdən sevdilər deyə.
Şəhid şərbətini içdi şəhidlər.
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Elə bil od yağdı mavi göylərdən,
Mərmilər töküldü, torpağa dən-dən.
Qırmızı qan rəngli, tər çiçəklərdən
Torpaqdan kəfən də biçdi şəhidlər.
Gəzib dolaşdılar aranı dağı,
İşığa döndülər bəzən sübh çağı,
Öpüb oxşadılar ana torpağı,
Şirin canlarından keçdi şəhidlər.
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VƏTƏN TORPAĞI
Вятян севэиси

Qartallar oylağı, igidlər yurdu,
Dağlarda marallar boynunu burdu.
Təbiət adına toy-büsat qurdu.
Çeşmə tək durusan, Vətən torpağı.
Qaynar bulaqların anasısan sən,
Çağlayan çayların laylasısan sən.
Ulduzun ayın da aynasısan sən.
Gözümün nurusan, Vətən torpağı.
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Neçə döyüşlərdən uğurla çıxdın
Düşmənin damını-daşını yıxdın.
Qələbə çalanın əlini sıxdın.
Əzəlsən, ulusan, Vətən torpağı.
Sənin hüzuruna gəlməyənlərə,
Dərdini səninilə bölməyənlərə,
Sənin uğurunda ölməyənlərə,
Zindansan, quyusan, Vətən torpağı.
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MƏTIN ADDIMLAR
Ey çiçək ətirli, barıt qoxulu,
Nəfəsi atəşli, sözləri odlu.
Sabahı işıqlı, gündüzü nurlu,
Azəri yurdunun igid, nər oğlu.
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Gəl əziz oğulum bayram günündə,
Boynunu qucayım üzündən öpüm.
Fəxr edim ana tək, təmiz adınla,
Cərgədə mərd, məğrur, mətin addımla.
Çələng hör sevdiyin qızın saçına,
Xonçalar bəzənsin sənin adına,
Hazırlıq görülsün, toy nişanına,
Bəd nəzər yad olsun yaraşığına.
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QƏLƏBƏ MARŞINI
Ordumun gücündən qüvvət alaraq
Qələbə marşını yazacağam mən.
Acı rüzgar, qaranlığı qovaraq,
Qələbə marşını yazacağam mən.
Hərbi marşlar ərməğandır orduma,
Azərbaycan odlar yurdu-yurduma.
Söz verirəm şərəf-vicdan andıma,
Qələbə marşını yazacağam mən.
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Köksümdə qaynayıb coşan eşqimdən,
Xoş müjdə gətirən ana dilimdən.
Dərin duyğuların seçib içindən,
Qələbə marşını yazacağam mən.
Şəklini çəkəcəm bütöv Vətənin,
Asacam üstündən öz ürəyimin.
Qırıb caynağını mənfur düşmənin,
Qələbə marşını yazacağam mən.
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EY VƏTƏN
Səndən başqa bir diyarı sevmərəm,
Qürbət elə vətən deyə bilmərəm,
Öz dərdimi özgələrlə bölmərəm,
Doğma anam, Azərbaycan, ey Vətən!
Uca dağların, qoca dağların var,
Yaşıl meşə, həm barlı bağların var.
Yaxşı ki, igid, mərd oğulların var,
Dayanıb keşikdə sənin, ey Vətən!

Зяминя Хыналы
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Sinən dağlar gördü, qəmdən uzaq ol,
Tufandan, çiskindən, çəndən uzaq ol.
Dağ suyu, çeşməli, qaynar bulaq ol,
And yerimsən, yurd yerimsən, ey Vətən!
Sənsiz ötüşməsin baharım- qışım,
Torpaq olum, torpağına qarışım,
Ömrümə nur ələr yağan yağışınSəcdəgahım, qibləgahım, ey Vətən!
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TÜRK ULDUZLARI
Türk ulduzları eskadriliyasının Azərbaycan
səmalarında uçuşuna ithaf edirəm.

Uç göylərdə, türk oğlu türk,
Tanrı sənə yar olacaq.
Yar zülməti, dünya xain
Düşmənlərə dar olacaq.
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Sülh məramlı göyərçinsən,
Göy üzündə qanad aç sən.
Azəri-türk torpağında
Günəş kimi parla, saç sən.
Qarabağım əldən gedib,
Şəhid ruhu narahatdır.
Düşmənləri lərzəyə sal,
Qoy bilsin ki, türkün yolu,
Nurlu, təmiz, işi haqdır.
25.08.2001
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SƏS VERIN
Haqqa, ədalətə, sülhə səs verin
Geriyə yol yoxdur, irəi gedin.
Əsirlikdə inildəyən torpağı
Düşmən caynağından siz azad edin.
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Var- dövlət yığmayın, qızılın- zərin
Hərisi zəhərli ilanlar olur.
Yalandan, böhtandan uzaq olun siz,
Yaxşılar tarixdə qalanlar olur.
Ot kökü üstündə bitər- deyiblər,
Yamanlar yaxşıdan betər- deyiblər,
Oğullar köksünü sipər ediblər,
Tökülən qan bəsdir, yetər- deyiblər.
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ANA TORPAQ
Ana torpağımız can verib inlər,
Ümid sizlərədir, sizə igidlər.
Torpağı ölümdən xilas eyləyin,
Vətəni işğaldan xilas eyləyin.
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Ulu babaların müqəddəs ruhu,
Tanrı dərgahında narahat qalıb.
Şəhid ruhlarının incidiyi an
Çəməndə- çöllərdə çiçəklər yanıb.
Nigaran ruhların ər- oğulların,
Soyuq məzarları səngər olubdur.
Yaşıl çəmənlərin al yamacların,
Laləli yanağı çoxdan solubdur.
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MÜHARİBƏ
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MÜHARİBƏ QAN QOXUSU
MÜHARİBƏ FACİƏDİR.
MÜHARİBƏ HƏM QARANLIQ
HƏM DƏ ZÜLMƏT BİR GECƏDİR.
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Dolanım dağına, düzünə vətənim .
Sən mənim al- əlvan çiçəkli çəmənim.
Ömrümə çiçək səp nur ələ, ey Vətən,
Səndən doymamışam, mən hələ, ey Vətən!
Tükənməz sərvəti, yaşıl meşəsi
Oxunar dillərdə Vətən nəğməsi.
Azəri dilinin şirin kəlməsi,
Ana Vətənimsən, Vətənim mənim.
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EY VƏTƏN
(nəğmə)
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Qəlbimdə nəğmələr hеy aşıb-daşar.
Yurduma toy-düyün necə yaraşar.
Ürəkdə gör neçə arzu yaşadar.
Bu dünya durduqca yaşa, ey Vətən!
Nəqərаt:
Gecələr çayların oxuyar zümzümə,
Şəlalə çağlayar, bənzəyər ömrümə.
Sevinc bəxş edirsən mənim hər günümə,
Səninlə fəxr edirəm, özüm ey Vətən!
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АZƏRBАYCАN
Аnа Vətən! Аzərbаycаn
Gözün аydın!
Qırdın qаrа zülmətləri,
Аzаd günə çıха bildin,
Аy-ulduzlu bаyrаğınа
Sаhib durdun.
Məmməd Əmin bаbаmızın,
Аrzusunu sən dоğrultdun.
Аzərbаycаn!
Nеcə gözəl bir diyаrsаn,
Sən – şəlаlə, ахаn çаysаn,
Mаvi dəniz, həm günəşsən,
Yохdur tаyın-bərаbərin,
Yеr üzündə Аzərbаycаn!

Зяминя Хыналы
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MƏNIM ƏSGƏR QАRDАŞIM
Sən günəş оl, işıq оl,
Sən ulduz оl, mаyаk оl,
Аnаlаrа dаyаq оl,
Mənim əsgər qаrdаşım!
Ürəyində еşqini,
Məhəbbətini qоru,
Sənsən sаbаhın nuru,
Mənim əsgər qаrdаşım!

%

Зяминя Хыналы

Dаş yаzır yаddаşınа,
Kömək оl qаrdаşınа,
Sаdiq оl öz аndınа,
Mənim əsgər qаrdаşım.
Аrхаncа su çiləyir,
Аnаn uğur diləyir,
Səni yаrın gözləyir,
Mənim əsgər qаrdаşım.
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Вятян севэиси
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GƏLSIN
Vətən dara düşüb imdad istəyir
Vətən harayına hay verən gəlsin.
Quruca sözlə yox, yalan vədlə yox,
Öz şirin canından pay verən gəlsin.

%

Зяминя Хыналы

Nə dinclik, rahatlıq tapmayaq gərək,
Gecəni gündüzə qatmayaq gərək,
Ocağı nahaqdan çatmayaq gərək,
Düşməni dizindən qatlayan gəlsin.
Hünər meydanında, göyə ucalan,
Düşmən üzərində qələbə çalan,
Savaşda qan tökən, intiqam alan,
Şanlı qələbəni gətirən gəlsin.
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AZƏRBAYCAN ƏSGƏRI
Вятян севэиси

Boyun uca çinardır,
Yolun yağışdır qardır.
Ünvanın Murov dağdır
Azərbaycan əsgəri.
Od içindən keçirsən,
Yurda keşik çəkirsən.
Xalqımın vüqarı sən,
Azərbaycan əsgəri.

%

Qələbə amalıyla,
Sazla, sözlə, ilhamla.
İrəliyə addımla
Azərbaycan

Зяминя Хыналы

Nəqarət:
Keç səngərdən səngərə
Yenə dəstə-dəstə sən.
Üç rəngli bayrağımı
Qaldır başın üstə sən.

əsgəri.
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VƏTƏN NƏĞMƏSI
Uçardım qanadım olsaydı əgər,
Mən qadın olsam da, əsgərəm, əsgər.
Həmişə mən sənin oduna yandım,
Sənsən ilk ünvanım, sənsən ilk andım.

%

Зяминя Хыналы

Mən sənin uğrunda candan keçərəm,
Ömürdən keçərəm, qandan keçərəm,
Sən ana, mən övlad, verək baş-başa
Biz gəldi gedərik, təki sən yaşa.
Sənin torpağın da daşın da əziz,
Təkcə baharın yox, qışın da əziz,
Sənsən əzəl gündən şərəfim -şanım
Mənim şah vüqarlı Azərbaycanım!
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ŞƏHID DAĞI GÖRƏN GÖZÜM
Вятян севэиси

Qarabağım od içində
Ağla, gözüm, ağla dedim.
Ürəyimi köz eyləyib
Dağla-dağla, dağla dedim.
Nəqarət:
Yox! Ağlamaq gərək deyil,
Tanrım igid mərdi sevir.
Zəfər çalsın, şanlı ordum,
Azad olsun, doğma yurdum.

%

Зяминя Хыналы

Qazi oldum, şəhid oldum
Vətən üçün canım verdim.
Zəfər çalar şanlı ordum,
Azad olar, doğma yurdum.
Dərgahında şəhid ruhu,
Daşa dəyər, düşmən oxu,
Zəfərlərlə çələng tохu,
Azad olar, doğma yurdum.

27

Вятян севэиси
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XEYIR-DUA
Halal süd əmmiş oğul,
Haqq da sənə tərəfdir.
Anan namaz üstədir,
Keşik çəkmək gərəkdir.

%

Зяминя Хыналы

Allah səni qorusun,
Düşmənin gülləsindən.
Ulu dağlar yenə də
Qoy güc alsın səsindən.
Aç caynağın qartal tək,
Yеri məğrur, yеri mərd.
Torpağına sahib ol.
Geri çəkilsin namərd.
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QARABAĞ
Вятян севэиси

Anamız Qarabağ, od tutub yanır,
Topxana meşəsi qana boyanır.
İnsan cəsədləri səpilir dağa,
Mərmilər, raketlər yağır torpağa.
Bilən yox qiyamət günüdür, nədir?
Bu da bir biçimdə müharibədir.
O xain qonşular, nankor “kirvələr”
Gör nəyin eşqində, istəyindədir.

%

Зяминя Хыналы

Çapıb- talayıblar evi- eşiyi,
Gülləyə tutulub türkün beşiyi.
Əsir götürüblər qızı- gəlini,
Ana övladından üzüb əlini.
İndi duzsuz olub türkün çörəyi,
Necə kinli imiş namərd ürəyi.
Yağı viran qoyub torpağı -daşı,
Kədər nalə çəkir hər addım başı.
Ey türk oğlu, yatma, qalx dur ayağa!
Göstər qüdrətini xain dığaya.
Azad et yurdunu doğma elini.
Bir zəfər sorağı sıxsın əlini!
1988
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Вятян севэиси

XOŞ GÜNLƏRIN SORAĞINDA
Çayın qırağında yorğun bir əsgər,
Dayanıb gör necə qəmli, mükəddər .
Dayanıb səngərdə səhərə qədər,
Sinəsin vətənə edibdir sipər.
Növbəni versə də əsgər dostuna,
Dönüb baş çəkmişdi onun yanına.
Yorğunsan, get dincəl, demişdi dostu,
Mən ki, buradayam, gözlərəm postu.

%

Зяминя Хыналы

Bu əsgər oğlanın təmiz qəlbində,
Dolanan fikirlər, qələbə idi.
O, sönmüş ocaqlar, sönmüş çıraqlar,
Köksünü elə bil yeyib didirdi.
Bəlkə dönüb olum, ağ atlı oğlan,
Od yağsın atımın dırnaqlarından.
Bəlkə dönüb olum Babək, Koroğlu
Qoy mənə desinlər Azəri oğlu.
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Вятян севэиси

Xidmətə gələrkən mən ki, anamın,
Alqışı üstündə yol alıb gəldım.
Kaş ki, məni sevən qonşu qızının,
Axan göz yaşını heç görməyəydim.
Çay axır sahili şehli-çəmənli,
Quşlardır, oxuyur, xoş bir nəğməli.
Xoş günlər, qələbə, sülh sorağında,
Bir əsgər oturub çay qırağında.

%

Зяминя Хыналы

Qanımı tökməyə hazıram deyir,
Düşmənə qəbiri, qazıram deyir,
Qələbə sözünü yazıram deyir.
Xoş ğünlər, qələbə sülh sorağında.
Bir əsgər oturub çay qırağında.
Ayağa duraraq, özü –özünə,
İrəli -... İrəli-… irəli deyir.
Qışqırır... düşmənin bağrı çatlayır,
Qələbə, qələbə, qələbə... - deyir.
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DÖYÜŞƏ GЕDIRƏM
Mən çiçəklər içində,
Gül-çiçəklər içində.
Vətənin torpağını,
Zərif çiçək görürəm.

%

Зяминя Хыналы

Torpaq əziz müqəddəs,
Olduğundan bəlkə də,
Bu torpağın uğrunda,
Mən döyüşə gedirəm.
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Вятян севэиси

Milli Kitabxana

SÜLH NƏĞMƏLƏRI
Vətənin dar günü, çətin günündə
Əsgər paltarını geymək şərəfdir.
Qələbə soraqlı marş nidaları
Mətanət dözümdür, həm də fərəhdir.

%

Зяминя Хыналы

Sormayın siz məndən niyə qadınam,
Qadın yox, mən özüm canlı aslanam.
Coşan qəzəbimlə, təmiz eşqimlə
Vətən keşiyində hər an dayannam.
Nigarlar, Həcərlər, haydı, irəli!
Fərəhdən döyünsün hər kişi qəlbi.
Hamımız birlikdə hamı irəli,
Dünyaya biz yayaq sülh nəğmələri.
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Вятян севэиси

QARABAĞDADIR
Ürəyində alov vardı, od vardı,
Torpağımız yad əlində dardadır.
Sorağını eşidərdim, Akifim
Vətən keşiyində - Qarabağdadır.
Nə şaxtadan, nə soyuqdan qorxmazdı,
Bircə dəfə xəstələnib yatmazdı.
Eşidərdim artıq Murov dağdadır,
Vətən keşiyində - Qarabağdadır.

%

Зяминя Хыналы

Qış necə sərt keçir, sərt keçir Allah!
Sən özün yarımı qoru, ay Allah!
Tufan qopub, çöldə yaman şaxtadı,
О isə kеşikdə - Qarabağdadır.
Atasız darıxan uşaqlarım da,
Tez- tez soruşardı, atam hardadı?
Mən isə fəxrlə deyərdim, bala,
Vətən keşiyində - Qarabağdadır.
1992
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ŞUŞA
Şuşa qəm içində boğulur Allah!
Düşmən tapdağına dözməyir daha.
Musiqi beşiyi sayılan Şuşa
İndi boyanıbdır qarğışa- aha.

%

Зяминя Хыналы

Şuşanın dağları, çölü- çəməni
Oxuyur gecələr ağlar nəğməni,
Ey igid əsgərlər eşidin məni
Bu doğma torpaqdan qovun düşməni.
2004
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ŞƏHIDLƏR
Вятян севэиси

Torpaq üstə bitən güllər –çiçəklər,
Nə ot deyil, nə də çiçək deyil ki.
Vətən üçün öz canından keçənlər,
Hər an yaşar yaşayacaq, şəhidlər.
Göydə yanan ulduzlardır, şəhidlər
Düşən axşam, sabahlardır, şəhidlər.
Parlaq yanan çıraqlardır –şəhidlər.
And yeridir, yurd yeridir-şəhidlər.

%

Зяминя Хыналы

Həm müqəddəs, həm əzizdir, şəhidlər
Həm ziyarət, həm də pirdir, şəhidlər.
Torpaq üstə bitən güldür, şəhidlər,
Həm ömürdür, həm tarixdir, şəhidlər.
Saçlarıma düşən dəndir şəhidlər,
Dağlarıma düşən çəndir şəhidlər.
Cənnət məkan, gülüstandır şəhidlər
İgidnamə, bir dastandır, şəhidlər.
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Milli Kitabxana

АZАDLIQ CАRÇISI
Göylərin üzündə göyərçin kimi,
Sülhün, azadlığın carçısı sənsən.
Bəşər tarixinin ilki- əzəli
Yenilməz həqiqət carçısı sənsən.

%

Зяминя Хыналы

Hansı bir ölkədə, hansı diyarda,
Azəri oğlu var, ora cənnətdir.
Saf eşqi, əməli, vicdanı kimi
Vücudu həqiqət, ləldir ziynətdir.
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VƏTƏN SEVGISI

Вятян севэиси

Geyib zabit libasını,
Hərbi sevdirdin mənə.
Çəkdin yurd ağrısını,
Dərdi sevdirdin mənə.
Savaş üçün barış üçün,
Oldun yollar yolçusu.
Vətəni sevməyin özü,
Məhəbbətin doğrusu.
Mənə əmanət qoydun
İki oğul balanı.
Düzlük amalın idi,
Sevməz idin yalanı.

%

Зяминя Хыналы

Vətənin ağrısını
Çəkirdin ürəyində.
Vətənin yanğısını
Daşıdın kürəyində.
Mənə nə gözəl sevgi
Vətən sevgisi verdin.
Bu sevgini özün də
Sinəndə gəzdirirdin.
Yağan yağışdan qardan
Sən qorxmazdın borandan.
Özün isti ocaqdın,
Xəbərin yox tufandan.
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ХОCАLI
Вятян севэиси

Еşq ilə, sеvgi ilə
Dоlu оlаn ürəklərin,
Gülər üzlü gözəllərin,
Аynаsı idi Хоcаlı.
Yаşıl çəmən-çiçəklərin,
Аhu gözlü mələklərin,
Nər biləkli igidlərin
Оbаsı idi Хоcаlı.

%

Зяминя Хыналы

Göydən ахаn buludlаrın,
Lеysаn yаğаn yаğışlаrın,
Dаğ bаşındа qаrtаllаrın,
Yuvаsı idi Хоcаlı.
Аnаlаrın lаylаsıydı,
Igidlərin qаlаsıydı,
Yаşıl mеşə tаlаsıydı,
Tаlаn оldu Хоcаlı.
Hаrаy çəkib dеyirəm ki,
Tаlаn оldu Хоcаlı,
Tаriхlərin yаddаşındа
Qаlаn оldu Хоcаlı.
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HEYDƏR ƏLIYEV ADINA
AZƏRBAYCAN ALI HƏRBI MƏKTƏBI
(Məktəb mаrşı)
Söz:Zəminə Xınalı
Musiqi:Mahir Əsgərov
Вятян севэиси

Birləşin azəri-türk övladları,
Düşmənin ürəyi, həm qəlbi yansın.
Bütün yer üzündə sülhün sədası,
Azadlıq, ədalət qoy zəfər çalsın.
Müstəqil dövlətimin hərbi məktəbi,
Heydər Əliyev adına hərbi məktəbi.
Hərbin sirlərini öyrədəcəksən,
Parlayan, sönməyən bir gələcəksən.
Hər zaman dillərdə sən gəzəcəksən,
Elimi- obamı bəzəyəcəksən.
Müstəqil dövlətimin hərbi məktəbi,
Heydər Əliyev adına hərbi məktəbi.

Зяминя Хыналы

%

Vətən harayına neçə oğullar,
İgid, mərd zabitlər yetirdin özün.
Xoş müjdə, qələbə, sülh sorağını,
Zəfər bayrağını gətir sən özün!
Müstəqil dövlətimin hərbi məktəbi,
Heydər Əliyev adına hərbi məktəbi.
Müqəddəs şəhidlər ölməz ruhunu,
Tarix yaddaşında yaşadacaqsan.
Üç rəngli bayrağı mavi səmada,
Ən yüksək zirvəyə ucaldacaqsan.
Müstəqil dövlətimin hərbi məktəbi,
Heydər Əliyev adına hərbi məktəbi.
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AZƏRBAYCAN ALI HƏRBI
DƏNIZÇILIK MƏKTƏBI
(Məktəb mаrşı)
Söz :Zəminə Xınalı
Bəstəkar:Azər Dadaşov
Вятян севэиси

Ana Vətənim üçün,
Pak vicdanlı oğullarQəhrəmanlаr yetirir
Hərbi Dəniz Məktəbi.
Anam Azərbaycanın
Mətin bir əsgəri tək,
Keşiyındə dayanıb
Hərbi Dəniz Məktəbi.

%

Зяминя Хыналы

Tarixlər yaddaşında
Silinməz izlər qoyur,
Günəşdən ilham alır
Hərbi Dəniz Məktəbi.
Xəzərin sahilində
Yurd salıb, yuva salıb.
Ulduz kimi parlayır
Hərbi Dəniz Məktəbi.
Üç rəngli bayrağımız
Vüqarla dalğalandı.
Saf sularda yol aldı,
Hərbi Dəniz Məktəbi.
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Söz: Zəminə Xınalı
Musiqi:Yusif Axundzadə
Çəkilsin göylərdən qara buludlar,
Günəş şəfəq saçsın yollarımıza,
Öyünür xalqımız sənin adınla,
Sirli bir dünyasan, adın gözəldi.
Yurdumun fəxrisən, coşan bir qəlbi, Ali Hərbi Təyyarəçilik məktəbi.

Вятян севэиси

AZƏRBAYCAN ALI HƏRBI
TƏYYARƏÇILIK MƏKTƏBI
(Məktəb mаrşı)

%

Зяминя Хыналы

Məramın sülh olsun, səadət olsun,
Düşmən yanar olsun, Tanrım qorusun!
Uzaq keçmişlərdən gəlir sorağı.
Şahinlər yuvası, qeyrət ocağı.
Yurdumun fəxrisən, coşan bir qəlbi, Ali Hərbi Təyyarəçilik məktəbi.
Azəri yurdunun, Türk övladının
Müqəddəs beşiyi sən olacaqsan.
Tarixin əbədi yaddaşlarında
Hər zaman, hər vaxtı yaşayacaqsan,
Yurdumuun fəxrisən coşan bir qəlbi, Ali Hərbi Təyyarəçilik məktəbi.
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ŞƏHID ŞƏRBƏTINI
IÇƏNLƏR GƏRƏK
Söz :Zəminə Xınalı
Musiqi: Mahir Əsgərov
Vətənin dar günü, yaman günündə,
Vətən harayına gedənlər gərək.
Savaşda ölümə hazır olanlar.
Şəhid şərbətini içənlər gərək.

Вятян севэиси

Milli Kitabxana

%

Зяминя Хыналы

Silaha sarılıb, döyüşə gеdən,
Vətəni qoruyan ərənlər gərək.
Tanrı dərgahında müqəddəs adlı,
Şəhid şərbətini içənlər gərək.
Şəhid anasının, həm övladının
Axan göz yaşını silənlər gərək.
Qanıyla torpağı suvara bilən.
Şəhid şərbətini içənlər gərək.
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TÜRK QANIDIR QANIMIZ

Вятян севэиси

Söz:Zəminə Xınalı
Musiqi:Gülsüm Abdulla qızı.
Ey Vətən, ana Vətən.
Keşiyində durmuşuq.
Müstəqil Azərbaycan
Dövlətini qurmuşuq.
Durun millət ayağa,
Gedək qisas almağa,
Könüllü getməliyik
Vətəni qorumağa.

%

Зяминя Хыналы

Vətənim odlar yurdu,
Od yurdu odlar yurdu.
Keşiyində dayanıb.
Basılmaz igid ordu.
Öz canımız, qanımız,
Vətənə qurban olsun
Qəzəbimiz coşarsa
Düşmənlər yanar olsun.
Vicdanı bayraq tutub,
Irəliyə gedək biz
Türk qanıdır qanımız
Kor olsun düşmənimiz.

44

Milli Kitabxana
DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ
HƏMRƏYLIK MAHNISI
Söz:Zəminə Xınalı
Musiqi:Həsən Abbasquliyev
Вятян севэиси

Azərbaycan adını,
Vətən, torpaq andını,
Ucalardan uca tut,
Sən ey Vətən övladı.
Dünyanın hər yerində
Günəş kimi parla sən,
Ucal ən şərəfli, şanlı adla sən.

%

Зяминя Хыналы

Nəqarət:
Həmrəylik dostluq demək.
Həmrəylik birlik demək.
Xalqımın xoş niyyətin
Bəşərə çatdırmaq gərək.
Azərbaycan xalqına,
Gücünə, qeyrətinə,
Şanına, şöhrətinə
Alqış deyək!
Sən şanlı bir tarixsən,
Sən bir şərəf yolusan,
Bölünməz bir bəşərsən,
Sülhün keşiyindəsən.
Parlayan bir günəşsən.
Zəfər yürüşündəsən,
Azəri xalqının övladısan sən.

45

Milli Kitabxana

Söz:Zəminə Xınalı
Musiqi:Nailə Mirməmmədli
Mətin addımların döyüntüsündən,
Lərzəyə düşübdür düşmən ordusu.
Əsgər qardaşların uca boyundan,
Qorxuya düşübdür düşmən ordusu.

Вятян севэиси

ƏSGƏR QARDAŞLAR

%

Зяминя Хыналы

Geriyə yol yoxdur, ancaq irəli!
Açılan sabahlar gözləyir sizi.
Daim sevindirin siz qəlbimizi
Yaşayın, var olun, əsgər qardaşlar.
Ürək döyüntüsü, qəlb çırpıntısı,
Qaranlıq gecənin tez açılması,
Nurlu sabahların işıq saçması,
Əllərinizdədir əsgər qardaşlar.
Analar fəxr edir, bacılar sevir,
Sizin qədrinizi bütün el bilir.
Sevincdən xalqım da, göz yaşın silir,
Yaşayın, var olun əsgər qardaşlar.
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Вятян севэиси

Milli Kitabxana

MÜQƏDDƏS VƏTƏN
Ey ana torpağım! Ey doğma Vətən!
Mənim and yerim də, yurd yerim də sən!
Vüqarım fəxrimsən, güvənc yerimsən,
Mənim ürəyimdə, həm qəlbimdəsən.

%

Зяминя Хыналы

Qafqaz dağlarının döşündə özün,
Azəri yurdutək əbədiləşdin.
Hər daşın, qayanın döşündən axan,
Çağlayan çaylar tək sən nəğmələşdin.
Ey ana torpağım! Müqəddəs Vətən!
Mənim səcdəgahım, qibləgahımsan!
Tarix yaddaşımsan, ruhum, canımsan,
Dünyaya səs salan Azərbaycansan.

47

Milli Kitabxana

Вятян севэиси

QARABAĞI UNUTMAYIN!
Ana Vətən Azərbaycan!
Torpağına qurban olum.
Tarixlərdən gəlir səsin:
Haraylayır igid nəslin.
Qarabağı unutmayın!
Unutmayın Qarabağı!

%

Зяминя Хыналы

Laçın, Şuşa, Kəlbəcərin,
Zəngilanın, Qubadlının,
Fizulinin, Cəbrayılın,
Xankəndinin, Xocalının,
Ağdamın da sinəsini
Dağlar qoydu düşmənlər.
Azərbaycan torpağının,
Vətənimin gözü olan,
Qarabağı unutmayın!
Unutmayın Qarabağı!
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Milli Kitabxana

Вятян севэиси

Neçə igid nər oğullar
Şəhid oldu ər-oğullar.
Sinənizi gər oğullar
Göstərin hünər oğullar
Qarabağı unutmayın!
Unutmayın Qarabağı!
Dosta dost ol, düşmənlərə
Bac verməyin igidlərim.
«Zəfər marşı», «Misri», «Cəngi»,
Sizinlədir igidlərim
Qarabağı unutmayın!
Unutmayın Qarabağı!

Зяминя Хыналы

%
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UCALARDAN UCADIR

Вятян севэиси

Könlüm qəmin, sevincin
əbədi sarayıdır.
Gözdən axan göz yaşım
qəlbimin harayıdır.
Mənə ilham da verən,
mənə inam da verən,
Damarımda qaynayan
Azəri- türk qanıdır.
İstəmərəm bir günüm,
səssiz-səmirsiz ötsün.
İstərəm ki, hər anım
cox mənalı ötüşsün.
Dilimə gələn sözü
əllərimdən ricam var
Qələm alıb kağıza,
ağ varağa köcürsun.
Saymaqla saya gəlməz
çətin –yaman günlərim.
Ya nağıldır, ya dastan.
gözümlə gördüklərim,
Arzularım yarımçıq,
hanı öyündüklərim,
Xatirimə gəlməyir
nə vaxt sevindiklərim.
Belə bir məsəl də var
qəmlə-kədər qoşadır.
Zəminə Xınalını
dərdin özü yaşadır.
Həyat necə maraqlı,
sanki bir tamaşadır.
Halal insan hər zaman
ucalardan ucadır.

Зяминя Хыналы

%
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QANLI MÜHARIBƏ

Вятян севэиси

Qapımı elə bir harayla döydü,
Qanlı müharibə, amansız döyüş.
Heç nədən sormadan cavan yarımı,
Aldı müharibə, amansız döyüş.
Yanar ocağımı göyə sovurdu,
Yarımı öldürdü məni qovurdu,
Qul edib əlində məni buyurdu,
Qanlı müharibə, amansız döyüş.
Söndürdü səadət çıraqlarımı,
Görmədi heç ürək ağrılarımı,
Puç etdi ən şirin –arzularımı,
Qanlı müharibə, amansız döyüş.

%

Зяминя Хыналы

Polad iradəmi əzdi-əymədi,
Hədəfi mən idim mənə dəymədi,
Bağlı qapıları niyə döymədi?
Qanlı müharibə, amansız döyüş.
Neçə igidlərin qanını içdi,
Ağrısı-acısı, canımdan keçdi,
Neçə ərənlərə kəfən də biçdi
Qanlı müharibə, amansız döyüş.
Ən böyük mükafat mənə dərd oldu.
Zəminə Xınalı saraldı, soldu.
Könlümə dərd ilə qəm ilə dоldu.
Qanlı müharibə, amansız döyüş.
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Torpağımı sevərəm!
Bayrağımı sevərəm!
Vətənimi sevərəm!
Silahlı qüvvələrdə
Mən sıravi əsgərəm.
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%

Зяминя Хыналы

Azərbaycan qızıyam, Azərbaycan adıyla,
Köksümdə çarpan ürək iftixarla döyünər.
Hərbi Məktəb marşları öncə amalımdadır.
Torpaq, bayraq sevgisi qanımda, canımdadır.
Ömür-həyat yollarım Vətən yollarındadır.
Ruhum, cismim həm səsim coşan harayımdadır.
Zabit, kursant, gizirlər oxuyanda marşımı
Qara bulud şəkilsin Vətənimin başından.
Ulu tanrı eşitsin səsimi-alqışımı
Ərməğan edəcəyəm mən “Qələbə” marşımı.
Dağlardan güc almışam, uca dağa bənzərəm,
Günəş kimi parlaram, nur-çırağa bənzərəm,
Eşq olsun Azərbaycana, öz yurdumu sevərəm.

Вятян севэиси

MƏN SIRAVI ƏSGƏRƏM

Milli Kitabxana

VƏTƏNIM
Вятян севэиси

Bağları ətirli, gül, bənövşəli
Zirvəsi qartallı, yaşıl meşəli.
Billur bulaqlısаn, sərin çeşməli
İlk beşiyim, son mənzilim Vətənim.
Qibləgahım and yerim, duz- çörəyim,
Yaman gündə güvənc yerim, gərəyim,
Odlar yurdum, hey döyünən ürəyim,
İlk beşiyim, son mənzilim Vətənim.

%

Зяминя Хыналы

Hər qarışı müqəddəs- pir ocaqlı,
Doğma, əziz, isti ana qucaqlı.
Günəş üzlü sülh- səadət soraqlı,
İlk beşiyim, son mənzilim Vətənim.
Səndədir ömrümün həyat yolları,
Səndədir könlümün ilk arzuları.
Xınalı Zəminənin fəxri- vüqarı,
Ilk beşiyim, son mənzilim Vətənim.
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MÜHARIBƏ BAŞLAYARSA…

Вятян севэиси

Ürəyində Vətən eşqi olanlar
Gedəcəklər döyüşə…
Müharibə başlayarsa…
Torpaq, bayraq sevgisiylə
doğulanlar,
Vətən dərdi, həsrətilə
yoğrulanlar,
Dərd içində boğulanlar
Gedəcəklər döyüşə
Müharibə başlayarsa…

%

Зяминя Хыналы

Öz yurduna-obasına
məhəbbəti,
Öz əhdinə-ilqarına
sədaqəti,
Ülviyyəti, dəyanəti,
Səxavəti olanlar.
Gedəcəklər döyüşə.
Müharibə başlayarsa…
Şanlı ordum qalib olub,
Bayrağımız ucalacaq.
Düşmənlərdən öc alacaq.
Zəfər marşı oxunacaq.
Müharibə başlayarsa…
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VƏTƏN UĞRUNDА
Mənim şеrim dünyаyа
Döyüşməyə gəlmişdir.
Vətənimin dərdini
Bölüşməyə gəlmişdir.
Вятян севэиси

Səsləyir qisаs üçün
Hər оğulu, hər əri.
Səsləyir zəfər üçün
Cəngаvər igidləri.
Səngər – Vətən qucаğı,
Оğullаrı vаr оlsun.
Nаnkоr, хаin düşmənə
Dünyа özü dаr оlsun.

%

Зяминя Хыналы

Tоrpаğın хоş qохusu
Аnаlаrın nəfəsi.
Dаğ çаyınа bənzəyir
Əsgərlərin gur səsi.
Qоrхmаq gərək dеyil ki,
Vətən uğru döyüşdə.
Tаnrı dаyаq оlаcаq,
Nur sаçаcаq günəş də.
Dоğmа yurd yеrlərinə
Аrtıq dönmək vахtıdır.
Müqəddəs tоrpаğımız
Bizə şаhlıq tаcıdır.
Intiqаm, qisаs dеyib
Irəliyə gеdin siz.
Yurdumu аzаd еdib
Cənnət-məkаn еdin siz.
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AZƏRBAYCAN TÜRK DÜNYASI!
Вятян севэиси

Odlar yurdu od diyarı,
Qəhrəmandır oğulları.
Əzəmətin məğrur-mətin,
Nə gözəldir dəyanətin,
Tanrı günəş dühası Azərbaycan türk dünyası.
Yaşa, yaşa türk dünyası.
Bayrağımız ucalara,
Zirvələrə yol açsın.
Qəlbimizdə arzulara
Şan-şöhrətin nur saçsın.
Əzbər olub xoş sədası
Azərbaycan türk dünyası
Yaşa, yaşa türk dünyası.

Зяминя Хыналы

%

Əməli çiçək açsın
Səsi ellərə çatsın
Dağ kimi vüqarlıdır
Dostuna etibarlıdır.
Halal-haqdır mayası
Azərbaycan türk dünyası,
Yaşa, yaşa türk dünyası.
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Вятян севэиси

VAR OLUN SIZI
İsti nəfəsiylə soyuq səngərdə
Dayanan oğullar var olun sizi.
Durna qatarı tək durun cərgədə,
Vətən keşiyində var olun sizi.
Sağlam iradəylə, polad biləklə,
Ən ülvi, ən ali, ulu diləklə,
Millətə, torpağa bağlı ürəklə,
Xalqa sədaqətlə var olun sizi.

%

Зяминя Хыналы

Yaxşı ki, siz varsiz! Sizlər varsınız!
Yurduma qeyrətli oğullarsınız,
Düşməni susduran aslanlarsınız,
Bu hünər, bu adla var olun sizi!
Fəth edin göyləri, uca dağları
Gül-çiçəyə dönsün vətən bağları.
Fəxr etsin sizinlə Zəminə Xınalı:
Ürəkdən söyləsin:-Var olun sizi!
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Вятян севэиси

Milli Kitabxana

VƏTƏN AĞRISI
Ana ürəyidir bütöv bir Vətən,
Onu parçalamaq, dağıtmaq olmaz.
Sızlayıb, göynəyib, göyərib bitən,
Vətən ağrısını sağaltmaq olmaz.

%

Зяминя Хыналы

Ana ürəyinin ağrılarından,
Yaranar Vətənə-elə məhəbbət.
Ana ürəyinin fəryadlarından,
Yaranar düşmənə sonsuz bir nifrət.
Ana ürəyidir müqəddəs Vətən.
Ana ürəyinə toxunmaq olmaz.
Qoşa yaranıbsa Ana həm Vətən
Onları heç zaman ayırmaq olmaz.
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Milli Kitabxana

YURD QARABAĞIM
Вятян севэиси

Sinəsi üstünə şırım çəkilmiş
Dərdli Qarabağım al-qan içində.
Muğam beşiyidir, sənət dünyаsı.
Qarabağ taleyi qara biçimdə.
Günəş şəfəqinin parlaq boyası,
Nədəndir rəngini boğubdur sənin.
Qızıldan taxtı yox, qızıl bəxti yox,
Anan da talesiz doğubdur sənin.

%

Зяминя Хыналы

Vermərəm düşmənə, vermərəm səni.
Mənim əsir düşən yurd Qarabağım.
Taleyi faciə, fəlakət dolu,
Aslansan, pələngsən, qurd Qarabağım.
Hissim cilovlanmır, qəlbim dağlıdır.
Rahatlıq tapmıram, qanım coşubdur.
Varlığın qəlblərə elə hopubdur
Ellər də adına mahnı qoşubdur.
Mənım qara bəxtli yurd Qarabağım.
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Вятян севэиси

Milli Kitabxana

VƏTƏN EŞQI
Vətən eşqi ürəyimdə canımda,
Qoymaz məni yanım-yanım kül olum.
Suvarılar qara torpaq qanımda
Çəmənlərdə çiçək olum, gül olum.

%

Зяминя Хыналы

Arzularım qalaq-qalaq əlçatmaz,
Tənhalıqda gündən uzun il olum.
Qartal tək zirvədə, qayada süzən,
Dağ başına çökən duman, tül olum.
Dərdli Qarabağın sağalmaz dərdi
Muğamı, tarı da sovqat göndərdi.
Zəhmətlə qaynayan bal arısı tək
Vətən, vətən deyən şirin dil oldum.
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HƏRBI MUNDIRIM
Вятян севэиси

Ən müqəddəs geyimimdir
Mənim hərbi mundirim.
Ölərəmsə kəfənimdir
Mənim hərbi mundirim.
Tarixləri varaqlayır,
Zəfərlərə soraqlayır,
Tomrisləri haraylayır.
Mənim hərbi mundirim.

%

Зяминя Хыналы

Vətən uğru qana-qanla,
Mənfur düşmən yadda saxla,
Qurban gedər şirin canla
Mənim hərbi mundirim.
Məndən ötrü var-dövlətdir,
Cəvahirət, ləl-zinətdir,
Ölərəmsə əmanətdir.
Mənim hərbi mundirim.
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VƏTƏN BОRCU
Вятян севэиси

Soyuq mənzilimdə alışıb-yanan,
Оdlu şeirlərim çağırır məni.
Üşütsə tənhalıq, dərdimə yanan
Nəğmələr-marşlarım çağırır məni.
Qoymaz ki, sönməyə eşqim-ilhamım,
Vətən sevgisidir ilk arzularım.
Coşur şəlalə tək damarda qanım,
Tarixə qovuşur ömür baharım.

%

Зяминя Хыналы

Hər ötən günümdən vətəndaş kimi,
Vətənə vicdanla borcumu verdim.
Müqəddəs torpaqlı vətən, daş kimi,
Halal zəhmətimin bəhrəsin gördüm.
Ötəcək aylarım, illərim belə,
Hələ cox borcum var, Vətənə-elə.
Qovuşub ruhum da dağ çayı, selə
Vətən göylərindən baxacaq yenə.
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Вятян севэиси

DÖYÜŞ BAYRAĞININ
KEŞIK XIDMƏTINI ÇƏKƏNLƏRƏ...
Odlar diyarının oğulu-qızı,
Döyüş bayrağını hər zaman sevin.
Ulu babaların şanlı yolunu
Öyrənin, öyrədin, əzbərdən bilin.
-Döyüş bayrağının rəngi qanımız,
Parçası müqəddəs şəhid dərisi.
Parıltısı zəfərlərin işığı,
Ay-ulduzu hürriyyət, istiqlaldır.
Yazısı qəhrəmanlıq, həm şücaət
Baftası şərəfli bir məsuliyyət.
Bütün bunlar Azəri-türk xalqından
Odlar diyarına bir əmanətdir.
Bu şanlı bayrağı namusla qoru.
Polad iradənlə de:-Vətən uğru
Nəsillər boyunca müqəddəs bayraq,
Keşik xidmətinin ən şərəflisi.
Keşiyin mübarək, uğurlu olsun.
Vicdanla, namusla qoru Vətəni.
Ucaltsın göylərə qürurun səni.
Ucaltsın göylərə uğurun səni.

Зяминя Хыналы

%

26.VI.2006
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Milli Kitabxana

VƏTƏN - АNА
Mənim ürəyimdən Vətən eşqini,
Susdurmaq çətindir bu mümkün deyil.
Mənim vicdanımdan, Vətən eşqini,
Silmək çox çətindir, bu mümkün deyil.
Mənim əqidəmdən, Vətən eşqini,
Ayırmaq çox çətin, bu mümkün deyil.
Vətənim anamdır, Anam Vətəndir.
Bunları ayırmaq yaman çətindir.
Vətəni, ananı, yurdunu sevən,
Polad iradəli, möhkəm mətindir.
8.03.2006
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Зяминя Хыналы

%

Вятян севэиси

Milli Kitabxana

MƏRKƏZI HƏRBI KLINIK
HOSPITALI
Anam Azərbaycan-doğma yurdumun,
Vətən ovladının keşiyindəsən.
Dərdlərə dərmansan, təbib loğmansan,
Ömür yollarında nurlu mayaksan,
Silahlı Qüvvələr Milli Ordunun
Hünərindən halı, gücündən halı,
Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalı.

Зяминя Хыналы

%

Odlar diyarında Azərbaycanda,
Şöhrətin yayılıb eldə-obada .
Torpağa, bayrağa, vətənə sevgi,
Ucal ən şərəfli, ən uca ada.
Silahlı Qüvvələr Milli Ordunun
Hünərindən halı, gücündən halı
Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalı.
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GEY ƏSGƏR PALTARINI
Вятян севэиси

Gey əsgər paltarını,
Silaha sarıl, yarım.
Düşmənin üzərinə
Qartal tək atıl, yarım.
Çiynindəki ulduzlar,
Qoşa-qoşa parlasın.
Düşmən kənardan baxıb.
Ürəyicə partlasın.

%

Зяминя Хыналы

Ana –bacı namusu
Qorumağın vaxtıdır.
Səngər səni çağırır.
Keşik çəkmək vaxtıdır.
Yaxşı deyib babablar:
-Oğul düşmən çəpəri.
Səndən gözlərəm, yarım.
Comərdliyi, hünəri.
1992-ci il
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Вятян севэиси

ŞƏHID SОRАĞI
Azəri yurdunun mərd oğulları,
Qanıyla suvardı ana torpağı.
Əhmədin, Vəlinin, Muxtar, Siracın
Yayıldı ellərə şəhid sorağı.
İntiqam hissiylə döyündü ürək,
Dedilər hamımız döyüşə gedək.
Vətən keşiyində dayanmaq üçün
Hərbi məktəblərdə oxumaq gərək.

Зяминя Хыналы

%

Bu gün örnək olub Qıvraq kəndinin
Qeyrətli, cəngavər, mərd oğulları.
Soyuq səngərlərdə, ön cəbhələrdə,
Milli Ordumuzda hərb uğurları.
Qələbə əzmilə, zəfər marşını,
Xoş müjdə xəbərin yetirəcəklər.
Üç rəngli müqəddəs bayrağımızı,
Polad biləklərdə gətirəcəklər.
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Вятян севэиси

ZABIT BALAMA
Barmağı tətikdə gözü nişanda,
Qara gözlü balam, gözünə qurban.
Vətənin dərdinə sən qarışanda,
Polad biləyinə, özünə qurban.
Soyuq səngərlərdə, ön cəbhələrdə,
Canını Vətənə sipər eylədin.
Hər an Vətən deyib, Vətən söylədin
Sənin qüruruna sözünə qurban.

%

Зяминя Хыналы

Bizim çörəyimiz hərb ocağının,
Alışan odunda, dadını tapıb.
Vətən uğurunda can verdiyindən,
Atanız müqəddəs adını tapıb.
İgidin adını xalq özü verir
Xalqını sevəni xalq özü sevir.
Biz haqq yolundayıq, sonu uğurlu
Sizin adınız var Azəri oğlu.
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GÖNDƏRIN
Вятян севэиси

Ruhum döyüşə köklənib,
Misri qılınc verin mənə.
Hoydu mənim dəlilərim,
Qıratı göndərin mənə.
Oyan millət yurd hayqırır,
Düşmən yurdu çalır-çapır,
Cıdır düzü dərddən yanır
Elatı göndərin mənə.

%

Зяминя Хыналы

Alışmayın ayrılığa,
Həsrət qaldıq bağça-bağa.
Bağlayıb qara yaylığa
Bayatı göndərin mənə.
Haraylayır şəhid ruhu,
Zaman silkələyib Nuhu.
Hürkək düşüb gözəl ahu
Bozatı göndərin mənə.
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BIR NIDA DEDIM…
Göylərin üzündən şimşək çaxanda,
Mənim ürəyimdə vulkan qaynayır.
Uzun gecələrdə rahat yatanda,
Mən elə bilirəm həyat dayanır.
Elə istəyirən düşmən ordusun,
Yerlə yeksan edim, çapım talayım.
Tikanlı məftillər olan yerləri,
Od vurub odlayım, od tək qalayım.
Qəm, möhnət yükündən qurtulmaq üçün,
Bütün dərdlərimə əlvida dedim.
Suala sualla cavab verməyib
Nöqtəsiz, vergülsüz bir nida dedim!
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HAQQ YOLUMUZDUR
Ölümün gözünə dik baxmaq özü,
Zahiri, daxili simvolumuzdur.
Mərdlik, mətanətlik, igid, məğrurluq,
Halallıq özü də haqq yolumuzdur.

%

Зяминя Хыналы

Azadlıq uğrunda döyüşə getmək,
Torpaqdan qurulmuş səngəri görmək,
İsti nəfəs ilə səngər isitmək Azadlıq yolumuz haqq yolumuzdur.
Ey məni dinləyən əziz oxucu!
Mən ömür yolunda yaşayıb-gördüm.
Vətən harayına qovuşmaq borcu, Azadlıq yolumuz haqq yolumuzdur.
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Вятян севэиси

YUMRUQ TƏK OLUB
Şanlı qələbəni yaşamaq üçün,
Vətən keşiyində dayanacağam.
Xalqımın mübariz, mərd olduğunu,
Şerimlə dünyaya mən yayacağam.
Vətən uğurunda yar itirmişəm,
Dərddən saray qurub, dərd bitirmişəm.
Vətən dara düşüb haray çəkəndə,
Özümü köməyə mən yetirmişəm.

%

Зяминя Хыналы

Çiçək qoxusundan ətirli olur
Vətən torpağının o xoş qoxusu.
Bilirəm düşmənlər məkirli olur,
Fikrimə şərikdir xalqın çoxusu.
Bax ona görə də yumruq tək olub,
Vətəni hamımız çox sevməliyik.
Ölmək şərəfdirsə, yaşamaq üçün
Vətən kеşiyinə biz gеtməliyik.
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Вятян севэиси

XALQ ÖZÜ SEÇIR
Göylərdən yerlərə leysan yağanda,
Dərddən cadar-cadar torpaq su içir.
Vətən sevgisini yaşadanları,
Yaxşını yamandan xalq özü seçir.
Dərd dəmir deyil ki, tuncdan yoğrulur,
Oğullar anadan igid doğulur.
Vətən uğurunda candan keçənə,
İnsan ürəyində heykəl qoyulur.

Зяминя Хыналы

%

Xalqın sevgisini qazanmaq üçün
Vətəni ürəkdən qəlbdən sevməli.
Vətənin dar günü, yaman günündə,
Ürəklə, vicdаnlа öndə getməli.
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Вятян севэиси

ƏN UCA ZIRVƏYƏ
Ürəyimə təpər dizimə taqət,
Səndən istəyirəm ulu yaradan.
Güləşdim dərd ilə yıxmadım, fəqət
İnsafı vermisən de, özün hardan.
Mən zalım qadınam, zərif deyiləm,
Özün güc vermisən zəif deyiləm.
Qanını içərəm mənfur düşmənin
Döyüş meydanında heyif deyiləm.

Зяминя Хыналы

%

Qıratı, qılıncı versəniz mənə,
Hoydu dəlilərim getdik deyərəm.
Səpilsə qanımız çölə-çəmənə,
Yenidən torpaqda bitdik deyərəm.
İztirab, əzabdan, dərddən qorxmayın.
Vətən həsrətindən qorxmaq gərəkdir.
Qələbə günündə bayrağımızı,
Ən uca zirvəyə taxmaq gərəkdir.
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DÖYÜŞ TÜRKƏ YARAŞIR

Вятян севэиси

Əlimə silah alıb,
gecəylə yol gedəcəm.
Qarabağa göz dikən
düşmənə sual edəcəm.
Xəlbirini göylərdən
fırladıb tərs atacam
Manqurt, harın qanına
zəhərini qatacam.
Qundağın gözü ilə
təpəsinə vuracam,
Barmağımı tətiyə tutub,
оnu bərk-bərk sıxacam.
Onlar döyüşmək bilmir,
qandan yaman qorxurlаr,
Bütöv bir ordu gəlir
deyərək qorxudacam.

Зяминя Хыналы

%

Gəmidə oturublar,
gəmiçiylə dalaşır.
Qorxaq erməniyə bax,
durub türkə sataşır.
Qalibiyyət bizimdir,
qanım qaynayıb –daşır
Döyüşdə aslan kimi,
döyüş türkə yaraşır.
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ŞƏHIDIN RUHU
Вятян севэиси

Vətən uğurunda ölən əsgərin
Qapısı bağlanıb, ocağı sönüb.
Üzüyü qaytarıb gəlin köçən qız
Niyə ilk eşqindən belə tez dönüb.
Vağzalı havası kövrəltsə onu,
Geysə də əyninə gəlinlik donu.
İlk eşqi ziynətə dəyişən qızın,
Yoxdur sədaqəti eşqinin sonu.

%

Зяминя Хыналы

Gəzib dolanacaq başının üstə,
Əzəl məhəbbəti, şəhidin ruhu.
Nə qədər danışıb gülsə də yenə,
Onu tərk eyləməz, həyacan qorxu.
Dözə bilməyəcək bu müsibətə,
Düşəcək min dərdə, qəmə möhnətə.
Gözünü açanda görəcək ki, qız
Açıb qucağını düşüb möhnətə.
Bax ona görə də şəhidin ruhu,
Sədaqət sevirsə, xəyanət sevmir.
Torpağı, bayrağı sevənin ruhu,
Sədaqət sevirsə, xəyanət sevmir.
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Вятян севэиси

YOLUMDAN DÖNMƏYƏCƏM
Uçuruma düşsəm də, fırtınadan keçsəm də
Düşmənlərin başını bircə-bircə kəssəm də,
Dənizlərdən kükrəyib, fırtına tək əssəm də
Yolumdan dönməyəcəm...
Tarix bizi hər zaman sınaqlardan keçirib,
Vətənimdə qaçqına vətənsizlər deyilib.
Qan içində boğulmuş meyidlər də didilib.
Yolumdan dönməyəcəm...
Yurd-yuvadan didərgin, bu bizlərə yaraşmır.
Millət niyə yurduna arı kimi daraşmır.
Niyə görən ay Allah, əlbəyaxa dalaşmır.
Yolumdan dönməyəcəm...
Yad eldə, yad obada, Vətən dərdi çəkənlər.
Qəriblikdə hər zaman göz yaşını tökənlər,
Minlərlə soydaşımız səsimə səs verməsə,
Yolumdan dönməyəcəm…
Yolumdan dönməyəcəm...
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MƏNIM MILLƏTIM
Mənim məmləkətim, mənim millətim
Odlar diyarından əmanət qalıb.
Xain ermənidən, mənfur düşməndən,
Əsrlər boyunca xəyanət qalıb.

%

Зяминя Хыналы

Qərbi Azərbaycan, Qarabağ eli
Azəri türkünün ata yurdudur.
Bütöv Azərbaycan torpaqlarını
Hər zaman qoruyan Milli Ordudur.
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Əsgəri xidmətini şərəflə başa vuran
Bədəlov Elton Əlövsət oğluna ithaf edirəm

Gözün aydın Leyla xanım!
Elton balan gəlib evə.
Azərbaycan ordusunda
Oğul oldu yurda- elə.

Вятян севэиси

GÖZÜN АYDIN

%

Зяминя Хыналы

Bir şərəfli əsgər kimi
Xidmətdə də seçilirdi.
Sadiq idi dostlarına
Hörmətdə də seçilirdi.
Ulu Tanrım indən belə
Yollarına nur ələsin.
Sevdiyi qız intizarla
İgid Eltonu gözləsin.
Xoşbəxt günlər arzusuyla
Cansağlığı diləyirəm.
İgid Eltonun toyunda
“Dəvətnamə” gözləyirəm.
2007
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ƏSGƏR АNАSI
1981-ci illərdə tələbə yоldаşım оlmuş Sеvdа хаnımın
оğlu Şаhinin əsgəri хidmətə gеtməsi münаsibətilə

Ilk sеvgi, ilk nübаr Şаhin bаlаnı
Əsgəri хidmətə yоlа sаlırsаn.
Əsgər nişаnlısı gözəl Lеylаnı,
Sıхаrаq köksünə könlün аlırsаn.

Вятян севэиси

Milli Kitabxana

%

Зяминя Хыналы

Vətən kеşiyinə yоllаnаn Şаhin,
Vətənin bоrcundаn çıхmаğа gеdir.
Qələbə sоrаqlı zəfər günündə,
Bаyrаğı zirvəyə tахmаğа gеdir.
Yоllаrı uğurlu, ömrü mənаlı,
Qоrusun yurdumuz, dоğmа Vətəni.
Sən əsgər аnаsı аy Sеvdа bаcım,
Təbrikə gəlmişəm bu gün mən səni.
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Вятян севэиси

VƏTƏN
Sənə dəyən güllələr
Gözümə dəysin Vətən!
Sənə gələn ağrılar
Özümə gəlsin Vətən!
Nəqarət:

%

Зяминя Хыналы

Vətən, Vətən, ey Vətən
Səndən doğma nə var ki?
Sən mənim ilk beşiyim
Sən mənim son mənzilim.
Yaşıl çöldə-çəməndə
Xınalı kıklik gəzsin.
Başı qarlı dağlarda
Qartal qıy vurub süzsün.
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SƏRHƏDÇI NƏĞMƏSI
Вятян севэиси

Bütоv Аzərbаycаn sərhədlərini
Qоrumаq pеşəsi çох şərəflidir.
Günəş şəfəgiylə nurа bоyаnаn,
Dоğmа yurdumuzun sərhədləridir.
Nəqаrət:
Vətən sərhəddinin kеşiyi bizim
Müqəddəs аndımız, аmаlımızdır.
Оdlаr diyаrındа Vətən tоrpаğı,
Səcdəgаh, qibləgаh vüqаrımızdır.

%

Зяминя Хыналы

Qоruyаq Vətənin sərhədlərini
Ürəyimiz kimi, cаnımız kimi.
Kükrəyək dəniz tək, çаğlаyаq çаytək,
Dаmаrdа qаynаyаn qаnımız kimi.
Nəqаrət:
Vətən sərhəddinin kеşiyi bizim
Müqəddəs аndımız, аmаlımızdır.
Оdlаr diyаrındа Vətən tоrpаğı,
Səcdəgаh, qibləgаh vüqаrımızdır.
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HƏRBI LISЕY
Nахçıvаnski аdınа hərbi lisеyə
ithаf оlunur

Ulu Öndər yаrаdıbdı
Nахçıvаnski lisеyini.
Hərb yоlunа nər оğullаr
Bаğlıyıbdır tаlеyini.

Вятян севэиси
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Зяминя Хыналы

Hərb оcаğı Vətənimə
Mətin оğullаr yеtirər.
Övlаdıylа öyünənlər
Öndərə rəhmət diləyər.
Milyоn-milyоn insаnlаrın
Хоş rifаhı оlub lisеy.
Хаlqımızın gələcəyi
Аl sаbаhı оlub lisеy.
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ANAM AZƏRBAYCANDIR

Вятян севэиси

Vətən uğrunda ölmək
Həm şərəfdir, həm şandır.
Dünyaya örnək olan Anam Azərbabaycandır!
Qara-qızıl yataqlı,
Cənnət- məkan torpaqlı
Haqq, ədalət soraqlıAnam Azərbaycandır!
Qobustanda qayası,
Qubasında alması.
Anaların laylasıAnam Azərbaycandır!

%

Зяминя Хыналы

Muğamı, şikəstəsiÇayların zümzüməsi,
Söz, sənət xəzinəsi Anam Azərbaycandır!
Xəzər billur ləpəli,
Araz həsrət nəğməli,
Gəzməli, həm görməli Anam Azərbaycandır!
Əsrlərin yaddaşı.
Tarixlərin sirdaşı.
Bulaqların göz yaşıAnam Azərbaycandır!
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Dəli Kürün anası.
Sal daşların xınası.
Göy-gölün də aynasıAnam Azərbaycandır!
Вятян севэиси

Qazax, Şəmkir, Tovuzda
Aşıqlar çalar sazda.
Deyir Qusar, Xaçmaz daAnam Azərayandır!
Aranı var, dağı var,
Düşməni var, yağı var,
Sinəsində dağı varAnam Azərbaycandır!

%

Зяминя Хыналы

Qafqaz sıra dağları
İgid mərd oğulları.
Könlümün arzularıAnam Azərbaycandır!
Min bir dərdin dərmanı,
Duz dağı, Batabatı,
Gözəl edən həyatıAnam Azərbaycandır!
Meyvə, üzüm bağları,
Qarpız, qovun tağları.
Könlü qırov-şaxtalıAnam Azərbayandır!
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Göyçayında narı var,
Şirvanında xalı var.
Min nəğməli kaman, tarAnam Azərbaycandır!
Вятян севэиси

20 yanvar qəm ili,
Yas tutub qərənfili,
Könlü qəmli-nisgilliAnam Azərbaycandır!
Bakı paytaxt şəhəri
Nur paylayır səhəri
Abad kəndi-şəhəri
Anam Azərbaycandır.

%

Зяминя Хыналы

Şəhidlər xiyabanı
Səcdəgah -qibləgahdır.
Odlar yurdu məkanıAnam Azərbaycandır!
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“TARIXIMIZIN SƏHIFƏSINDƏN”
Rəsаm Kаmil Rаmаzаnоvun «Tаriхimizdən
səhifələr» tаblоsunа bахаrkən

Вятян севэиси

Vücudumda dağ vüqarı,
Qollarımda selin gücü.
Polad kimi iradəm var,
Əyilmərəm, qırılmaram.
Damarımda axan qanım dağ çayıdır.
Sinəm dərya- dəniz kimi,
Coşub daşar, hey kükrəyər.
Ürəyimi kədər- qəm yox,
Tanrının eşqi bürüyər.
Deməyin ki, o qadındır,
Çətinlikdən büdrəyər.
Obam Qazax mahalıdır,
Aslanbəyli kəndindənəm.
İncə dərəm, o Göy Türbəm,
Avey dağı Göyəzənim,
Rəvac verib ki, öyünəm.
Ata yurdu, öz obamı
Saf bir məhəbbətlə sevəm.
Torpaq, bayraq sevgisiylə,
Aşır- daşır dolu sinəm.
Azərbaycan ordusunun
Bir sırаvi əsgər qızı,
Mən Xınalı Zəminəyəm.
Polad sinəm səngər olub
Min bir dərdə.
Ali Hərbi Məktəblərin
“Məktəb marşı oxunduqca”

Зяминя Хыналы

%
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Вятян севэиси

Zabitlərin, kursantların
Gizirlərin, əsgərlərin dillərində,
Həm təbəssüm hörmət gördüm
Insаnlаrın üzlərində.
Zaman məni çox imtahan eyləmişdi
Ötən gənclik illərində.
Göz yaşlarım yurd salmışdı
Ürəyimdə, gözlərimdə.
Bu sərt, çətin imtahandan keçmək üçün
Tanrı özü kömək etdi.
Dar günümdə özü yetdi.
Tutub mənim əllərimdən
Zirvələrə, göy üzünə
Tərəf getdi.
Tanrım özü yollar açdı,
Qovdu qara buludları,
Çiçək аçdı ürəyimdə
Əsgər qadın arzuları.
Sevindirdi ürəyimi halal zəhmət
Təmiz eşqin arzuları.
Seyr edirəm rəssam çəkən tabloları
“Tariximizin səhifəsindən” silsiləli
Çəkilmişdi:- Azərbaycan xanımları:
-Öndə durub- Tomris əldə qılınc,
Sara Xatun, Taclı Bəyim,
Nigar, Həcər, bu Zuleyxa,
bu Leyladır.
bu Salatın Əsgərova,
bu Zəminə Xınalıdır
Əlindəki Azərbaycan bayrağıdır.
Bu tablonu seyr edənlər:
-Gülzar xanım, Tariyel müəllim

Зяминя Хыналы

%
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Oğlum Arzu- Ayaz,
Söhrab, Rəhman, həm də Mahir
Heykəltaraş Eldar bəy də,
Fotoqraf Seyfəddin də,
Yaşar, Rəfiqə Göyçəli
“Ayparadan” Nurəli də,
Minəxanım Təkləli də,
Söylədilər:
-Azərbaycan xanımları
Cəngavərlər nəslindəndir.
Şahin kimi qıy vurarlar, yorulmazlar,
İlk eşqini, ilqarını unutmazlar.
Halallığa haram tikələr qatmazlar.
Yad millətin oğul deyib güvəndiyi
yad kişilər
Millətimin qadınının
qeyrətinə heç çatmazlar.
Alqış olsun söylədilər:
- Azəri- türk qızlarına.
Alqış olsun Vətənimin

Зяминя Хыналы

%
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Вятян севэиси

oğuluna-qızlarına.
Alqış olsun xalqımızın
Ramazanov Kamil adlı rəssamına
Alqış olsun:
Ömrü uzun, gözü nurlu
qollarında gücü olsun.
Əsərləri, tabloları yer üzündə
Göy üzündə nurlu olsun.
Tariximizin yaddaşında
həkk olunsun.
Bu dünyadan köçmüş olan
atasına-anasına rəhmət olsun.
“Tariximizdən səhifələr” tablo isə
bu günlərdən gələcəyə
gələnlərə örnək olsun.

Зяминя Хыналы

%

90

Вятян севэиси

Milli Kitabxana

%

Зяминя Хыналы

PОЕMАLАR
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OĞLUM ARZUYA MƏKTUB

Вятян севэиси

Salam əziz oğulum,
Sabahın xeyir olsun.
Gündüzlərin uğurlu,
Axşamın xeyir olsun.
Ürəyimin arzusu,
Mənim Arzu balamsan.
Hamı səni çox sevir
Ürəklərdə qalansan.
Hələ cavansan oğlum,
Arzuların öndədir.
Allah səni qorusun,
Qismətin xoş gündədir.

%

Зяминя Хыналы

Hərb sənəti seçmisən,
Yolun uğurlu olsun.
Sənin ömür yolunda,
Taleyin nurlu olsun.
Bayraq, torpaq sevgisi
Ruhunda, canındadır.
Azərbaycan sevgisi,
Qeyrətli qanındadır.
Sən mənim ilk nübarım,
Sən mənim baharımsan.
Ürəkdə arzularım,
Tanrıdan xoş payımsan.
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Şükür olsun tanrıya
Səni mənə pay verib.
Tənha qalmayım deyə,
Ayazı da tay verib.
Вятян севэиси

Deyirlər ki, mələklər
Qoşa qanadlı olur.
Oğul anaları da
Ürəkli-adlı olur.
Hələ uşaq idin sən,
Atan köçdü dünyadan.
Nə tez sınağa çəkdi
Ulu tanrı yaradan.

%

Зяминя Хыналы

12 yaşında ikən
Qayğılara qarışdın.
Çətin yaman günlərə
Uşaq ikən alışdın.
Böyük oğul atanı
Əvəz edər deyiblər.
Səni görən-bilənlər
Müdrik bala deyiblər.
Ağıl yaşda deyil ki,
Başda olur deyiblər.
Şaxta-soyuq, tufan-qar
Qışda olur deyiblər.
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Sən ki, ömür yolunda
Min bir əzab çəkmisən.
Dərs vaxtı məktəbə də
Bəlkə lаp ac getmisən.
Вятян севэиси

Sənin ağlın –kamalın
Hamını valeh etdi.
Bizim yaman günümüz
Elə o, gündən bitdi.
Gecə-gündüz çalışdın,
Şagirdlərlə yarışdın
Əla qiymət alanda
Taleyinlə barışdın.

%

Зяминя Хыналы

Səkkizinci sinifdən
Məktəblə vidalaşdın.
Hərbiçi olmaq üçün
Qərib elə alışdın.
Sən gedəndə elə bil
Mənzilimiz boşaldı.
Sənin kiçik qardaşın
Ayaz yanımda qaldı.
Yamanca darıxırdım
Elə sən gedən gündən.
Hər saatda, hər anda
Nigaran idim səndən
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2001-ci ildə...
İlk məktubu alanda
Şəkil də göndərmişdin.
Anan boyuna qurban
Bax bu mənəm demişdin.
Вятян севэиси

Kursant libasında sən
Uca boylu olmuşdun.
Sənlə oxuyanlаrdan
Ön cərgədə durmuşdun.
Oxuyub məktubunu
Şəkilindən öpmüşdüm.
Oğlum böyüyüb deyə,
Bəlkə yuxu görmüşdüm.

%

Зяминя Хыналы

Tanrım sənə cox şükür,
Sənə minnətdaram mən.
Əlimdən nə gəlir ki,
Uğur arzularam mən.
Sənə sükürlər olsun
Sən ey ulu yaradan.
Bizə dayaq olan da
Sənsən bizi ucaldan.
Dərgahına sığınıb
Halallığa qovuşduq.
Tanrının işığında
Yaman gündən sovuşduq.
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Mənim oğullarımı
Qanadında saxla sən.
Möcüzələr yaradan
Ucalt uca bəxtlə sən.
Вятян севэиси

Uzaq qərib ellərdə
Tanrı qorusun səni.
Bəd nəzər, pis gözlərdən
Allah qorusun səni.
Mənim fəxrim, vüqаrım
Ürəyim canım oğul.
Sən əhdim, sən ilqarım
Damarda qanım oğul.

%

Зяминя Хыналы

Mənə hədiyyə aldın
Qələm, kağız, dəftəri.
Bircə ay qonaq qaldın
Seçdin uzaq səfəri.
Sən müqəddəs Vətəni
Candan əziz sevirsən.
Ürəyində, qəlbində
Bir gözəl də sevirsən.
Sənin ilk sevginə də,
Sənin ürəyinə də,
Ilk eşqin diləyinə də
Anan qurban ay oğul.
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Sev, ürəyin sevgiylə
Məhəbbətlə hey dolsun.
Ucal vicdan, qəlb ilə
Tanrı özü qorusun.
Вятян севэиси

Səni sevən gözəl də,
Daha zəng etmir bizə.
Öz-özümlə danışdım
Səsim də yetmir sizə.
Nə olar bir zəng eylə
Yamanca darıxmışam.
Gözlərim hey dolanda
Ürəyimi sıxmışam.

%

Зяминя Хыналы

Neçə il bundan əvvəl
Yolladığın məktubu.
Açıb oxuyuram ki,
Bəlkə səsini duyam.
Təklik məni təntidib
İstəyirəm məktubu
Bir az bərkdən oxuyam…
Sənə qurban ay oğul,
Heç olmasa zəng eylə.
Uşaq vaxtı dəcəldin
Yenə məni dəng eylə.
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İllər quş qanadında
Uçub getdi sürətlə.
Sizi belə böyütdüm Vətənə məhəbbətlə.
Вятян севэиси

Atan vətən uğrunda
Canını fəda etdi.
Çох sеvdiyi Vətəni
Bizə əmаnət еtdi.
Torpaq, bayraq sevgisi
Sənin andın-amalın.
Mənim var-dövlətimdir
Sənin ağlın kamalın.

%

Зяминя Хыналы

Qisməti tanrı yazıb.
Qismətdən qaçmaq olmaz.
Həyat-ömür sirrini
Heç kimə açmaq olmaz.
Oxu leytenant ol ki,
Çiynində ulduz görüm.
Xoşbəxt gününü görsəm
Bil ki, uzanar ömrüm.
Ayaz sənə əmanət
Böyük qardaşı sənsən.
Azəri-türk xalqının
Zabit qardaşı sənsən.
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Sənə məktub yazırdım,
Baxdım ki, seir oldu .
Tutduğum arzuları
Mələklər deyir -oldu.
Вятян севэиси

Bizim ömür yolumuz
Soyuq səngərdən keçdi.
Nümunəvi ailə tək
Xalqım da bizi seçdi.
İllər gəlib keçəcək.
Qərinələr keçəcək.
Sənə, mənə, Ayaza,
Mayor olmuş atana
Xalqım əhsən deyəcək.

%

Зяминя Хыналы

Bizim də qismətimiz
Halalıqdan yoğruldu.
Həyatda qazancımız
Halal zəhmət, uğurdu.
Ulu tanrıya şükür,
Arzularım çin oldu.
Arzu-Ayaz balam da
Xalqa layiq oğuldu.
Tanrı səni qorusun.
Qürbətdə uzaqdasan.
Məktubumu oxuyub,
Mənə cavab yazarsan.
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BİR GECƏ LAYLA ÇALIRDI

Вятян севэиси

Bir gecə layla çalırdı
Körpə şirin balasına.
Şirin yuxu diləyirdi
Ana ciyər parasına.
Körpənin nazı ilə
Ana hey oynayırdı.
Yorulmaq nədir, görən?
Ana heç bilməyirdi.
Xoş həniri qığıltısı
Ananın ilk sevinciydi.
Var-dövlətdən qiymətliydi
Körpəsi ona inciydi.

%

Зяминя Хыналы

O, beşikdə uyuyurdu,
Ana layla oxuyurdu.
Şirin bal tək balasına
Xoş günlər diləyirdi.
Ana beşik başında
Elə bil keşik çəkir.
Yorulub, yata bilmir
Gözləri yolmu çəkir?
Birdən körpə oyanıb,
Su istərkən anadan.
Mərmi yağışlarından
Ev bölündü ortadan.
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Qəfil çaxan ildırım
Çaxdı elə vaxtda ki,
Ana aralanmışdı
Körpəsindən bir addım.
Вятян севэиси

Toz-dumana büründü,
İsti-təmiz otaqlar.
Hardadır niyə gəlmir?
Axı, qonum-qonşular.
Qəfil yağan mərmilər
Qonşu evi-eşiyi,
Dədə baba yurdunu,
Kül tək göyə sovurmuş.

%

Зяминя Хыналы

Qaçan kim, yıxılan kim,
Hay çəkib, qışqıran kim,
Fələk yaman qarğayıb,
Ölüsün axtaran kim.
Hay düşüb köçür ellər
Köç düşüb, köçür ellər.
Evdən çölə-bayıra
Tökülübdür, cehizlər.
Əli tutan tutmayan
Yerdə qalıb, qaçmayan.
Kafir güllələrinə
Tuş gəlibdir, ay aman!
Qaynar su qazanında
Körpələr, yanıb –bişib.
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Neçə-neçə insanlar
Ölüb ya itkin düşüb.

Вятян севэиси

Az qala dəli olub
Ana özünü itirib.
Balasını götürüb
İstədi layla çalsın,
İstədi nəsə etsin,
Körpəsini şən görsün.
Lаkin nəfəs gəlmirdi,
Körpə daha gülmürdü.
Demə qəfil güllələr,
Körpəni öldürmüşdü.

%

Зяминя Хыналы

Ağı deyir ağlayır,
Ana kömək istəyir.
Ana imdad diləyir
Fələk onu görməyir.
Ana üçün bu dağdı
Başına daşmı yağdı?
Layla çaldığı yerdə
Fələk balasın aldı.
Sənə dəyən güllələr
Kaş ki, mənə dəyəydi.
Səni aparan əcəl
Kaş məni aparaydı.
Yaş əvəzi gözündən
Leysan yağış yağırdı.
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Anadan ötrü bu dərd
Ağır daşdan ağırdı.

Вятян севэиси

Ana əli qoynunda
Elə hey ağlayırdı.
Bu dərdi öz boynunda
Tək özü daşıyırdı.
Nə söz, nə də təsəlli
Gəlməyirdi karına.
Dəyən bu qəfil zərbə
Kaş gələydi varına.
Heç bir ana görməsin
Dünyada övlad dağı.
Dillərinə gəlməsin
Nə bayatı, nə ağı.

Зяминя Хыналы

%

Durun, millət ayağa
Gedək qisas almağa.
Üçrəngli bayrağımızı
Xankəndində sancmağa.
Intiqаm qisаs dеyib
Irəliyə gеdək biz.
Yurdlаrа sаhib оlаq.
Məhv оlsun düşmənimiz.
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ŞƏHİD OĞUL

Вятян севэиси

Allah-taala gözəlliyi
Sənə verib, deyə ana
Oğulunun gözlərindən
Yanağından öpür ana.
Sığal çəkib saçlarına
Göz dəyməsin qaşlarına.
Göz dəyməsın boy-buxuna
Duz dolayır hey başına.
Əziz-ləziz xörəklərdən
Ana oğluna bişirir.
Şirin dilə də tutaraq
Özü oğlunu yedirir.

%

Зяминя Хыналы

Oğlum razı olsaydın sən,
Mən də döyüşə gedərdim.
Ürəyimdən elə keçir.
Döyüş paltarı geyərdim.
Dözümlüyəm, deyə ana.
İrəliyə yeriyərək.
Addım atır, məğrur səslə
Bir, iki, sol deyərək.
Ana, sənə qurban olum.
Bəsdir, boşla zarafatı.
Yol çantamı sahmana sal.
İndi isə salamat qal.
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Oğul, sağ get salamat gəl.
Qurban kəsib, paylayacam.
Sənsiz keçən gecələrdə,
Heç vaxt rahat yatmayacam.

Вятян севэиси

Fikir etmə, əziz ana.
Mən ki, döyüşə gedirəm.
Anam, Vətən qarşısında
And içirəm baş əyirəm.
Oğul gedir ana qalır
Otaq elə bil boşalır.
Ana təkliklə birlikdə
Hönkür-hönkür hey ağlayır.

%

Зяминя Хыналы

Birdən qapı döyülərək
Bir qız evə daxil olur.
Yanaqları qızararaq,
Sevgilisini soruşur.
Gəl, ya qızım, gəl yanıma
İnan çatmısan dadıma.
Oğlum düşmüşdür yadıma.
Gəlişinə qurban olum.
(Gəlinimə qurban olum)
Oğlumun qoxusu var.
Yanağında, saçlarında.
Dur gözümün qarşısında
Gözlərinə qurban olum.
Axı mənə heç deməyib.
Sənin kimi gözəl sevib
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Məni gizli sevgisilə?
Gör necə də sevindirib.

Вятян севэиси

Ana şirin sözlərilə
Qızı yaman valeh edib.
Çay süfrəsi, şirniyyata
Bu gözəli dəvət edib.
Divardakı şəkillərə
Baxır sonsuz intizarla.
Xəbərsizdir qız özündan
Yaş süzülüb yanaqlara.
Ana:-qızım çayın içsən?
Adın nədir?-heç demirsən.
Bişirdiyim şirniyyatdan
Bəs nə üçün sən yemirsən?

%

Зяминя Хыналы

Sağ ol, ana xoş sözlərin
Mənim üşün dünyalardır.
Sənin kimi, gözəl ana
Bir de görüm heç varmıdır?
Qız utancaq bir baxışla
Ana, məni sən bağışla.
Getməliyəm, artıq gecdir.
Gecən xeyrə qalsın, ana.
(Yuxun şirin olsun, ana)
***
Günəş batıb, ay boylanır
Ana sonsuz intizarla
Pəncərədən hey boylanır.
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Yollar, yollar hey uzanır.
Yatağına uzanaraq,
Dərin xəyala dalaraq,
Аnа оğlunu düşünür,
Düşünür, yuxuya gedir.
Вятян севэиси

Bir düşən axşamın gecə yarısı
Yuxusuna girmişdi ciyər parası.
Ah çəkib, sızlayır onun yarası.
Ruh çıxmır bədəndən, bilirsiz niyə?
Yanında yox idi onun anası.
Al qana boyanıb, palı-paltarı
Yaman qəfil gəldi ömrün baharı.
Yanında olsaydı anası-yarı.
Son dəfə onlarla vidalaşardı...
Çırpınır ölümlə, çırpınır oğul.
Vaxtsız çiçək kimi saralır-solur.
Başının üstündə əsgər dostları.
Dayanır, durur...

Зяминя Хыналы

%

Bir əsgər irəli duraraq deyir:
-Eşidin qardaşlar, eşidin məni,
Bu gün haqq yolunda o, şəhid oldu,
Haqqın dərgahına qovuşdu ruhu.
-Bilirsiz nə qədər şeiri sevirdi?
Döyüşə əzmlə ruhla gedirdi.
Hamıdan əvvəldə, öndə gedirdi…
Al qana boyanıb köksündə şeir
Misralar, sətirlər gör nələr deyir.
Ölsə də bu şəhid son nəfəsində
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Ananı, vətəni, yarını sevir.
Budur özü üçün yazıb bu şeiri.
Oxuyum, eşidin əziz qardaşlar,
İnsan son anını, son nəfəsini
Ölümün gəlişin əvvəldən duyar.
Вятян севэиси

Əsgərin əlləri əsir titrəyir
Ürəyi qəm çəkir, yaman göynəyir.
Misralar ağırdır deyə bilməyir.
Ölüm sözlərini qəsdən gizləyir.
Yaş donub əsgərin yanaqlarında
Söz donub əsgərin dodaqlarında
Açıb əllərini göylərə sarı
Dayanıb tanrının о, dərgahında.

%

Зяминя Хыналы

İlahi!Nə yaman qarğadın bizə.
Əcəl qənim olub, bu ömrümüzə.
Qartal tək göylərdə uçan şahinə
Rəhmət diləyirəm şəhidimizə.
Qartal tək göylərdə uçan bu şahin
Bir soyuq məzara üz alıb gedir.
Dünən əmr edirdi:-irəli gedin .
Bu günsə şəhidəm, şəhidəm deyir.
Elə bil yox imiş belə bir insan
Əsgərlər çiynində yol alıb gedir.
O, şəhid deyildir, şəhid deyildir.
Azəri xalqının bir tarixidir.
Şəhid qardaş uyuyursan məzarda.
Ağlar səni anan, bacın, sevgilin.
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Ağlar səni xarı-sarı bülbülün.
Ağlar, səni uca dağlar
Ağlar, səni telli sazlar.
Ağlar səni, bayatılar-ağılar.

Вятян севэиси

Ağlamayın, dolan gözlər,
Ağlamayın şəhid qardaş ağlayar.
Ağlamayın şahid dağlar ağlayar...
Ağlamayın dolan bulud ağlayar,
Ağlamayın, külək, tüfan ağlayar,
Ağlamayın, düşmən görər,
Ağlamayın, ağlamağa nə var ki, !..

Bu qəfil xəbərdən, acı xəbərdən
Ananın gözləri, birdən tutulur.
Qarşıda uca boy əsgər oğlunun
Şəhid məzarını qucayıb durur.
Bayatı-söz qoşub əsgər oğluna.
Dil açıb, ağlayır-sızlayır ana.
Daşlar dilə gəlir, torpaq titrəyir.
Ananın gözləri heç nə görməyir.
Başına toplaşıb əsgər oğullar,
Anaya dil açıb, hey yalvarırlar.
Ana sən əvəzi, əsgər dostları
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%

Зяминя Хыналы

O, al lalə torpaq üstə bitibdir.
Öz rəngini şəhidlərin al qanından alıbdır.
Sevən qızın, bir ananın,
Gözü yolda qalıbdır.
Şəhidlərmiz dağlar tək ucalıbdır.
Ağlamayın ağlamağa nə var ki, !..

Milli Kitabxana

Düşmənin başına od yağdırırlar.

Вятян севэиси

Başın uca tut ana
Gərək şəhid anası
Uca məğrur dayana
Ağlama əziz ana.
Ağlama əziz ana
Ağlama yana-yana.
Oğulun şəhid olub.
Ruhu göyə qərq olub.
Ağlama, məğrur ana
Ağlama, sənə qurban.
Gözün yaşlı gördükdə
Mən də ağladım pünhan.

%

Зяминя Хыналы

Bu ana yazıq ana
Saçın yolur ağlayır.
Şəhid qəbirlərindən
Oğlun qəbrin arayır.
O, torprğın uğrunda
Canını qurban verib.
Ürəyində vətəni,
Bir də ananı sevib.
Ağlama, məğrur ana.
Ağlama indən belə.
Onu xalqım ağlayır.
Şəhid oğulum deyə.
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Ağlama, əziz ana.
Oğlun xalqın oğludur.
Öğlun şəhid qanlıdır
Çünki-Azərbaycanlıdır!
Çünki-o, türk qanlıdır.
Вятян севэиси

Qərənfil qucayıb şəhid qəbrini.
Gözünün yaşıyla yuyur daşları.
Ağalayan gül olsun, ağlamayın siz.
Alın qısasınızı, yerdə qoymayın
Şəhid qanlarına heç vaxt qıymayın.
Uca boylu, nər biləkli, şir ürəkli
Ey xalqımın qardaşları..
Ey xalqımın bacıları
İndən belə sayıq olaq.
Indən belə ayıq olaq.
İndən belə özümüzə arxa olaq,
Özümüzə dayaq olaq.
Qanlı qara günümüzü
Yaddan çıxan tarixmizi
Unutmayaq, unutmayaq...
Heç vaxt bir də ağlamayaq.
Qərənfilin göz yaşına heç qıymayaq.
Qoy ağlayan, güllər olsun.
Qoy ağlayan, çiçək olsun.
Şəhid qardaş qəbirləri, nurla dolsun.
Şəhid qardaş qəbirləri həm ziyarət,
həm pir olsun.

Зяминя Хыналы

%
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TƏNHA TÜRK MƏZARI

Вятян севэиси

Şamaxı ətrafı, yol kənarında
Bir türk əsgərinin məzarı vardır.
Bu yoldan ötənlər-keçənlər deyir,
Bu məzar tək- tənha, qərib məzardır.
Hələ uşaq idim, Nigar nənəm də
Belə söyləyərdi, belə deyərdi :
-O uzaq elləri çox yaxın bilib.
Azəri yurdunun yaman günündə,
Canıyla-qanıyla yardıma gəlib.
Gəlişi kor edib xain düşməni,
Girib gözlərinə-ox kimi dəlib.
Ərzurum, Qars keçib Murova gəlib
Dumana-çiskinə, qırova gəlib.
Şəhidlik müqəddəs-uca zirvədir.
Canından keçməyə girova gəlib.

Зяминя Хыналы

%

Silahı-sursatı çiyinlərində
Torpaq məhəbbəti əməllərində,
Səsinə səs verdi o millətin də
Özünü tapmışdı, Vətən dərdində.
Bolşevik-erməni daşnaklarıyla,
Qana-qan deyirdi, qanlı döyüşdə.
Vətən uğurunda-İrəli dedi,
Bayrağı qaldırıb öndə gedirdi.
Haykırdı: Azəri Türklərlə birdir.
Bizim torpaqlara göz dikən kimdir?
Dəhşətli, amansız qanlı döyüşdə
Düşmənin başını ot kimi biçdi.
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Вятян севэиси

Azəri torpağı azad olunca
Qisas almağına qəlbdən and içdi.
Torpağa göz dikən xain düşmənlər
Göyçəyə, İrəvan xanlıqlarına,
Qazax mahalının yaylaqlarına,
Dilican dərəsinə tamah salmışdı
1918-də...
Gəncədən düz Şamaxıya çatmışdı,
Araba, at ilə, topla-tüfənglə
Təpədən dırnağa silahlanmışdı.
Quba qəzasında minlərlə insan,
Evləri-eşiyi olmuşdu talan.
Yaman günümüzdə köməyə çatan,
Dini bir, dili bir türklər olmuşdu.

%

Зяминя Хыналы

Lənkəran-Göyçaydan sadə insanlar,
Qoşuldu orduya neçə oğullar.
Tanrı dərgahında qoca nənələr
Meyvə bağlarından pay göndərdilər.
Yaxşı yol! Uğurlar! Qələbə çalın!
Siz marşlar oxuyun! Siz Cəngi çalın!
Doğma yurd yerləri geri qaytarın.
Üstünə gün doğsun Azərbaycanın.
Döyüşdə türk oğlu aslan-şir olar.
Müqəddəs and yeri tanrı-pir olar.
Yadında saxlasın xain düşmənlər
Azəri-türkərlə daim bir olar.
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***
Gör bu nə tamahdır, bu nə nəfisdir,
Xain ermənilər, xain iblisdir.
Qədim yurd yerləri Azərbaycanın
Qərbi Azərbaycan, həm də Tiflisdir.
Вятян севэиси

Göyçay-Şamaxıdan Bakıya qədər,
Topla, tüfəng ilə, silah –sursatla,
Yürüş fikrindəykən xain düşmənlər,
Kəsdi qarşısını cəngavər türklər.
Tayqulaq Andranik nəvələrinə
Dayanın! Dinləyin-eşidin dedi ;
-Biz Nuru Paşanın, Ənvər Paşanın
İgid əsgəriyik bilirsiz? - dedi.

%

Зяминя Хыналы

Qınından çıxarıb Misri qılıncı
Koroğlu nərəsi çəkdi türk oğlu.
Qisas qiyamətə qalmaz deyərək
Döyüşə başladı bütöv bir ordu.
Yayıldı hər yana barıt qoxusu,
Qafqaz dağlarının ətəklərində,
Döyüş meydanında türk əsgərinin
Əzəmət göründü biləklərində.
Qorxuya düşərək düşmən ordusu
Geriyə çəkilib, hey qaçırdılar
Hayana gəlmişdi? Hara gedirdi?
Yolların azaraq hey çaşırdılar.
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Ölənlər öldülər, qalanlar qaldı,
Şanlı türk əsgəri bir zəfər çaldı.
Od vurub qalanan, çapıb talanan,
Torpağı əsgərlər geri qaytardı.
Вятян севэиси

***
Köksündən aldığı ağır yaradan,
Torpağa türkün də qanı töküldü.
Tanrı dərgahında ulu yaradan,
Türkə dayaq oldu, düşmənlər öldü.
Qanıyla suvardı qara torpağı,
O son nəfəsində öpdü bayrağı.
Yayıldı ellərə türkün sorağı,
Şəhid türk əsgəri, o türk məzarı.

%
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Qafqaz dağlarının başı üstündən,
Dumanlar-çiskinlər belə silindi.
Kimin-kim olduğu yaxşı bilindi.
Bu məzar tək deyil, bütöv elindi.
Bu yoldan ötənlər, hər səhər-axşam,
Qardaş məzarını ziyarət edir.
Müqəddəs məzarın sal daşlarından
Öpüb-oxşaması kifayət edir.
Bu tənha məzarda yatan türk oğlu!
O şəhid olubdur, ölməyibdir ki!
Nur saçır, işıq tək göylər üzündən,
Parlayan günəşdir, sönməyibdir ki!
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Bu tənha məzarda yatan türk oğlu,
Əsrin yaddaşıdır, tarix qalası.
Vətəni-torpağı sevən kəslərin
Köksündə qurubdur mərdlik qalası.
Вятян севэиси

Bu tənha məzarda yatan türk oğlu,
Örnəkdir, ibrətdir soykökü, dili,
Azəri-türk qanı daşıyanların
Dilində əzbərdir, türkün hər eli.
Bu məzar tək deyil, əsrin yaddaşı,
Silkələr, oyadar hər vətəndaşı.
Qayadan yoğrulub hər bitən daşı,
Tənha türk məzarı, həm Vətən daşı.

%
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Bu şəhid məzarı, bu türk məzarı,
Günəş tək parlayar, çıraq tək yanar.
Azadlıq uğrunda tökülən qanın
Səcdəgah yeridir hər bir insanın.
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Вятян севэиси

Milli Kitabxana

%

117

Milli Kitabxana

İştirak edirlər:

%

Müəllif
Ana- (45-50 yaşlarında)
Əhməd- ananın oğlu (20-23 yaşlarında)
Aysel-Əhmədin sevgilisi (18-20 yaşlarında)
Azər-komandir-baş leytenant (25-27 yaşlarında)
Məmməd-Əhmədin döyüş dostu (20-23 yaşlarında)
Hərbi həkim (40 yaşında)
Əsgərlər, qadınlar
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1 pərdəli 4 şəkilli mənzum pyes

Вятян севэиси

TƏKI VƏTƏN YАŞАSIN

Milli Kitabxana
I PƏRDƏ
I-Şəkil
Müəllif: (səhnənin qabağında dayanıb)
Вятян севэиси

Düşmən alıb üstümüzü
Dardadır yenə də Vətən.
Axı bir vaxt oğul deyib
Sizə də, mənə də Vətən.
İgidlərim -ərənlərim
Haraylayır dağ-daş bizi
Səngərlərdə qarşılasın
Qoy müqəddəs savaş bizi.

%
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Andımızda düz olaq,
Zəfər adlı söz olaq,
Ölən-itən biz olaq, Təki Vətən yaşasın.
Üçrəngli bayrağımız
Dalğalansın Şuşada.
Bir də aman verməyək
Xankəndində biz yada.
Düşmənin yuvasında
Dönək alova-oda .
Təki Vətən yaşasın.
Lazım gəlsə ucalaq
Şəhidlik zirvəsinə.
Səs verək el-obanın
Harayına, səsinə,
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Zəfər günü qarışaq
Azadlıq kəlməsinəTəki Vətən yaşasın.

Əhməd:

(səhnəyə tərəf gələ-gələ)
Sənə əzəl gündən ana demişəm,
İstəsən sevgimi sına demişəm.
Əgər dönük çıxsam, qına demişəm
Gəlirəm yolumu gözlə, ay Vətən.
(Ana ona yaxınlaşır)

Ana:

%

Gedirəm xeyir-dua ver
Vətən qalıb darda, ana.
Düşmən gəlir üstümüzə,
Mən gərəyəm yurda, ana.

Зяминя Хыналы

Əhməd:

Вятян севэиси

(Səhnədən gediş)

(oğlunu bağrına basır)
Sağ ol mənim igidim.
Tanrım yar olsun sənə.
Get, layiqli oğul ol
Bu yurda, bu Vətənə.
Çinar boylu aslanım.
Tanrım yar olsun sənə.
Düşmənlərdən qisas al.
Yurdum bəxtiyar olsun.
Bir öyüdüm var sənə
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-Söylə, eşidirəm mən.
Mənim andım, amalım.
Bir anadır, bir Vətən.

Ana:

Aman vermə düşmənə
Qana qan de elə hey.
Qoy yadlara nifrətin
Orda gəlsin dilə hey.
Razı olsan döyüşə
Yollanardım özüm də.

Əhməd:

Yox sən getmə, taqətim
Tükənməzdir dizimdə.
Qayıdaram, zəfərlə
Yolumu gözlə, ana.
Gəl özünü ovundur
Bir şirin sözlə, ana.

%

İgid balam, ər balam
Aslan balam, nər balam.
Gözlərimin işığı.
Ay mənim əsgər balam.
(Aysel asta addımlarla sezilmədən səhnəyə gəlir)

Ana:

Aysel:

Aysel:

Ver sinəni qabağa.
Heç zaman çevirmə sən
Kürəyini düşmənə.
Qoy xoş sorağın gəlsin,
Cəbhədən hər vaxt mənə.
(həyacanla)
Sağ get salamat qayıt.
Ay Əhməd uğur olsun.
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Əhməd:

Вятян севэиси

Milli Kitabxana

Milli Kitabxana

(onu həsrətlə süzür)
And içirəm Vətənin
Çörəyinə, duzuna.
Söz verirəm anama
Sənə- bir el qızına.
Düşməndan alacağam
Bu yurdun qisasını
Dəyişəcək el-oba
Öz matəm libasını.

Ana:

(kövrəlir)
İgid oğlum, get Tanrım,
Qüvvət versin qoluna.
Zəfərlə dön, gül-çiçək
Səpələyək yoluna.

Aysel:

(nigarançılıqla)
Özündən müğayət ol.
Yersiz ölümdən qorun.
Qayıt, hünərlə qayıt
Qoy təzədən sinəndə
Dil açsın arzuların.

Əhməd:

(anasına):
Nigaran qalma, ana,

%
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Əhməd:

Вятян севэиси

Səni sevən kəslərin
Qoyma gözləri dolsun.
Düşmənlərin başına,
Hər addımda od ələ.
Qoy düşməsin yurdumuz
Bundan sonra yad ələ.
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Əhməd:

(qıza tərəf çevrilərək)
Məhəbbət əmanəti.
Əhdinə vəfalı ol,
Sədaqətinlə ucal.

(Əhməd gedir. Anası və qız onun arxasınca su səpir)
Ana:

-Get oğlum, qoy yolların
Su kimi aydın olsun.
(qıza işarəylə)
Nə bu sevgin saralsın.
Nə də güllərin solsun.

Aysel :

(kənara çəkilərək yavaş səslə)
Get, igidim, yolunu
İntizarla gözlərəm.
Adını axşam-səhər
Qəlbimdə əzizlərəm.
Get zəfərlə geri dön.
Qoy sığınım adına.
Tanrım çatsın, ay Əhməd
Həmişə imdadına.

Ana:

(qıza yaxınlaşıb saçına sığal çəkir)
Qızım, indi bildim ki,
Oğlum sevirmiş səni.

Вятян севэиси

Nigaran qalma, gözəl.
Daha vaxtdır ürəyim
Deyir ki, yola düzəl.
Gedirəm əziz ana
Hələlik sağlıqla qal.

Зяминя Хыналы

%
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(utana-utana)
Tanrı diləklərinə
Çatdırsın səni ana.
Arzuların çin olsun
Çataq diləyimizə
Görək o günü, ana.

%
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Aysel:

Вятян севэиси

Sağ ol, öz gəlişinlə
Çox sevindirdin məni.
Allah qoysa Əhmədim
Geriyə dönər bir gün.
Başlayar elimizdə
Yenə şadlıq, toy-düyün.
Toy edərəm oğluma
Xoşbəxt olarsan sən də.
Sizin xoş gününüzdə
Bayram edər Vətən də.

(Pərdə)
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II-Şəkil
Cəbhə xətti. Səngər, düşmənlə üz-üzə dayanan
Azərbaycan əsgərləri.Arabir uzaqdan güllə səsləri
eşidilir. Səngərlərdə əsgərlər görünür.

I-Əsgər-Məmməd:
-Nədənsə düşmənlər görünmür gözə.
II-Əsgər-Əhməd:
-Gəlin yaxşı baxaq yan-yörəmizə.
Komandir-Azər:
Sizi aldatmasın bu dilsiz süküt
Çevrilər bir anda leysana bulud.
Gərək sayıqlığı verməyək əldən,
Düşmənlər əl çəkməz fitnədən, feldən.
Məmməd:

Alın yazımızdır bu döyüş bizim
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Вятян севэиси

Komandir (Azər)- baş leytenent libasında(əsgərlərin
əhatəsində)
Dostlar, sayıq olun, Vətən dardadır
Sanmayın qələbə uzaqlardadır.
Düşmən ulasa da quduz it kimi,
Gərək biz onları əzək bit kimi.
Verməyin savaşda yadlara aman,
Qorxmayın döyüşə atılan zaman.
%
Vətən əzəl gündən güvənir bizə,
Allah özü çatsın köməyimizə.
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Əhməd:

Düşmən qarşısında titrəməz dizim.

Azər:

Güvənir el-oba qeyrətimizə,
Vətən oğul deyir hər birimizə.

Haydı, igidlərim başlandı savaş.

Məmməd:

-Bizə səngər olsun hər qaya, hər daş.

Əhməd:

Döyüşdə ya şəhid, ya qazi olaq,
Ölən igidlərin qisasın alaq.

Məmməd:

Perik düşən ellər geriyə dönsün,
Hər qəlbdə bir zəfər nəğməsi dinsin.

Azər:

Bircə gülləmiz də çıxmasın boşa,
Tez olun, gedirik artıq savaşa.
(Döyüş gеtdikcə qızışır)

Əhməd:

(İrəli soxulan erməni əsgərini vurub
yerə sərir)
Dayan kafir oğlu, hara gəlirsən
Di gəbər it kimi, al payını sən.

Məmməd:

(Erməni əsgərini avtomatın
qundağı ilə itələyir)
Tez ol bu tərəfə keç, harsın oğlu.
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Azər:

Вятян севэиси

(Aramsız güllə səsləri eşidilir)

Milli Kitabxana
(Hər iki əsgər erməni
qərargaha aparırlar)

Erməni əsgəri- (Yalvarıb onun dizlərini qucaqlayır)
Başına pırlanım, öldürmə məni
Buraxın, tərk edim sizin Vətəni.
Bilirəm sizindir bu dağ, bu dərə
Qayıdıb gəlmərəm bir də bu yerə...
Məmməd:

Tülküdə dilə bax...

Əhməd:

Ay alçaq sənin.
Yoxmu doğma elin, doğma Vətənin?

Məmməd:

Burda nə ölümün var axı sənin?
Sənə qənim olsun məshəbin, dinin.

Erməni əsgəri: (Onlara yalvarır)
Başınıza dönüm, rəhm edin mənə.
Əhməd:

Ay alçaq, dil tökmə yalandan yenə.

Erməni əsgəri:Qələt eləmişəm, gəlmərəm bir də,
Qoyun sizin olsun, səma da, yer də.
Əzəldən sizindir Göyçə, Zəngəzur.
Məmməd:

- (Hiddətlə ona yanaşıb, qolundan
yapışaraq ayağa qaldırır)
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De görüm burada nə sülənirsən?
Çox qanlar tökmüsən bilirsən ki, sən...

%
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Əhməd:

əsirini qabağına qatıb

Milli Kitabxana
Gəl bizə dil tökmə, kafir oğlu dur!
Sənsən el-obanı odlara yaxan.
(Onun yaxasından yapışır)
-Dur görüm əlimə keçmişdir çuxan.
Sus görüm, səninçün uşağam nəyəm.

Məmməd:

Səni elə özüm gəbərdəcəyəm.

Вятян севэиси

Əhməd:

Əhməd:

Məmməd:

Dayan harsın oğlu, mənə qulaq as.
De nəyə gərəkdir, bu ələm, bu yas?
Niyə torpağımı odlara yaxdın?
Heç məhəl qoydunmu göz yaşlarıma?
Qanlı divan tutdun soydaşlarıma.
De, kimlər buraya göndərdi səni?

Erməni əsgəri:Ara, aldatdılar quldurlar məni.
Bizə dedilər ki, anlayın, qanın
Tarixi qədimdir Ermənistanın.
Dedilər bizimdir Laçın, Qarabağ.
Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Qazax.
Əhməd:

Demək gəlməmisən öz xoşunla sən.

Məmməd:

Bilirəm qorxudan belə deyirsən.

Erməni əsgəri:Massab haqqı mənim gühahım yoxdu,
Sizin taraflarda dostlarım çoxdu.
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Erməni əsgəri:Sizə yalvarıram, hələ cavanam
Yolumu gözləyir Gorusda anam.

Milli Kitabxana
Əhməd:

Sus, dilə gətirmə sən dost sözünü,
Əclaf göstər görüm əsl üzünü.

Azdın Xankəndində öz yolunu sən.
Qoydun ağlar günə Xocalını sən.

Erməni əsgəri:Yalvarıram sizə buraxın gedim,
Sizin Qarabağı tamam tərk edim.
Əlbəttə sizindir Ağdərə, Şuşa
Mən bir də girmərəm sizlə savaşa.
Məmməd:

Əclaf bağışlamaq olarmı səni?
Beyninə çaxaram indi gülləni.

(Erməni əsgəri yerə çöküb, yenə də onun dizlərini
qucaqlayır)
Erməni Əsgəri:Yalvarıram sənə əl saxla bir az,
Bil ki, yaxşılığın əvəzsiz qalmaz.
Alın Göyçəni də, Zəngəzuru da,
Meğrini, Sisyanı, Dəstəfuru da,
Qarşılayım sizi açıq ürəklə,
Çıxım qarşınıza duzla, çörəklə.
Bacım Haykanuş da peşkəşdir Sizə.
Hərdən qonaq gəlin Gorusda bizə.
Məmməd:

%

Namussuz, bişərəf.
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Əhməd:

Вятян севэиси

Məmməd:Bizi öldürməyə hazırsan hər an,
Gözün doymadımı tökülən qandan?

Milli Kitabxana
Əhməd:

Satqın, yaramaz !

Azər:

(İti addımlarla onlara tərəf gəlir)
Onu öldürməyin, dayanın bir az!
(qürur hissi ilə):
Dostlar, bu döyüşdə zəfər çaldıq biz,
Bu gün iki kəndi geri aldıq biz.
Bir az da uzağa qovduq düşməni
Onu öldürməyin, eşidin məni.

Вятян севэиси

(barmağını avtomatın tətiyinə yaxınlaşdırır)

Məmməd:

Komandir qana-qan, ölümə-ölüm.
Bunu öldürməsəm alışar dilim.

%

O, indi əsirdir, əsgər ki, deyil,
Bəlkə gərək oldu bizə, bunu bil.
Onu öldürməklə qurtarmaz dava,
Nələr söyləyəcək, görək bu dığa.
Düşmənin sirri də gərəkdir bizə.
Aparın, əmrimdir bu mənim Sizə!
İndi o, əsirdir bizim Vətəndə,
Alar cəzasını vaxtı yetəndə!

Зяминя Хыналы

Azər:

(Əsgərlər əsir ermənini qabaqlarına qatıb
aparırlar)
Məmməd:

Yeri harsın oğlu, dayanma, yeri!
Qorxaq dovşan kimi boylanma geri.

Erməni əsgəri:Deyəsən canıma düşüb vəlvələ.
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Əhməd:

Get, qorxma əcəlin çatmayıb hələ

Erməni əsgəri-(Ayaq saxlayıb onlara xitabən)
Tərifə layiqdir mərhəmətiniz
Düşmənlə bu sayaq davranmırıq biz.
Gözümün içinə düz əməlli bax,
Biz sizin tayınız deyilik, alçaq .
Sizsiniz başkəsən, sizsiniz cəllad
Milli simvolunuz bu şərəfsiz ad!
Yoxdur qeyrətiniz, yoxdur arınız
Dosta xəyanətdir etibarınız!

Вятян севэиси

Əhməd:

Məmməd: - (Onu qabağa itələyərək)

%

Hər iki əsgər erməni əsiri ilə birlikdə səhnədən
uzaqlaşır. İşıq sönür.
Pərdə
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-Get görüm, lənətə gələsən səni
Tez ol, hövsələdən çıxarma məni.

Milli Kitabxana
III- şəkil

Bu gecə nə yaman uzandı belə,
Açılmayır sabah, sökülməyir dan.
Bəlkə xəbər tutub ana qəlbiylə
Əhmədin qan sızan yaralarından.
Necə ovundurum onları axı,
Ana intizarda, oğul can üstə
Əsgərlər xərəklə dönür geriyə,
Baxışlar nigaran, qulaqlar səsdə.

Вятян севэиси

Girib yuxusuna ciyərparası,
Elə hey ah çəkib sızlayır ana.
Nəsə ürəyinə damıb deyəsən
Elə bil bəd xəbər gözləyir ana.

%

Həyatdan ayrılmaq istəməsə də,
Üstünü alıbdır ölüm kölgəsi
Başının üstündə durub dostları,
Güclə eşidilir Əhmədin səsi.
(İşıq dəyişir.Səhnədə yaralı Əhməd.İki əsgər
dostu onun başı üstündədir)
I əsgər- Məmməd:
-Əhməd, əziz dostum, yanındayıq biz,
Dillən şan- şan oldu bağrımız axı.
Qardaş, yolumuzu gözləyir ellər,
Qalx, birgə dolaşaq aranı, dağı.
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Müəllif:-

Milli Kitabxana
II əsgər:

Bizim sinəmizə dağ çəkmə qardaş
Yaşamaq olarmı həyatda sənsiz.

Həkim:

Əlimdən nə gəlsə əsirgəmərəm,
Yara çox ağırdır, nə deyim daha?
Onun sağ qalmağı bir möcüzədir,
Təkcə ümid qalıb böyük Allaha.

I əsgər:

Ay Allah, Əhmədə özün kömək ol.
Gəl möcüzə göstər burda bircə yol.

II əsgər:

Əhməd, ağrın alım, gözlərini aç.
Sənə diləyirik tanrıdan əlac.

I əsgər:

Kömək et ona, ulu Yaradan.
Onun baxışında qoy sökülsün dan.

Həkim:

Bir az sakit olun, səbr edin görək
Yaşadır Əhmədi hələ ki, ürək.

II əsgər :

Əhməd aç gözünü, burdayıq, qardaş.
Ölümün əlindən qurtaraydın kaş.

Əhməd:

(qırıq- qırıq kəlmələrlə)
Dostlar... çox razıyam...bilin ki, ...sizdən
Ürək istəməsə...yaş gəlməz...gözdən...
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Həkim, ağrın alım, yaşat sən onu,
Sənə dönə-dönə yalvarırıq biz.

Вятян севэиси

(Əhmədin yaralarını sarıyan həkimə üzünü tutaraq)

Milli Kitabxana
Danış, sözlər yatsın dilinə sənin,
Xoş bir xəbər çatsın elinə sənin.

II əsgər:
Həkim:

Həkim ümid varmı?
Nə deyim sizə?
Tanrı özü çatsın köməyimizə...
Вятян севэиси

I əsgər:

( Sonuncu dəfə dərindən nəfəs alıb gözlərini yumur)
Məmməd: - Ölmə, ölmə Əhməd, əziz qardaşım....
Zülmətə dönməsin baharım, qışım.
I-Əsgər

Çökür gözlərimə, Allah, qaranlıq...
Əhməd, dinlə bizi barı bir anlıq.

II-Əsgər:

Sənin qisasını alacağıq biz.
Düşmən qarşımızda diz çökəcək, diz...

(Həkim meyitin üzərinə örtük çəkir)
Həkim:

Bir az dincini al, burda igidim
Təzə bir səfərə çıxan şəhidim....
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Əhməd- (Yenidən gözünü açıb qırıq- qırıq kəlmələrlə
danışır)
Dostlar, son sözümü dinləyin mənim
Bilin... yaşamağa... gümanım...yoxdur.
Gedirəm...möhlətim..amanım yoxdur.
Ölüm qoymadı ki, borcumdan çıxam,
Məndən inciməyin, bağışla...Vətən
%
Əlvida... ay ana, əlvida dostlar
Salamat qal, Aysel...ta...ge-di- rəm...mən....

Milli Kitabxana

IV- şəkil

%

Adi kənd evlərinin birində yas mərasimi.
Ortada Azərbaycan Bayrağına bükülmüş şəhid tabutu. Əsgərlər, qadınlar
Ana:

(Tabutun üzərinə əyilərək)
Ürəyim şan- şan oldu
Kəfənim al qan oldu.
Taleyim viran oldu,
Lay- lay, igidim, lay- lay
Lay-lay, şəhidim, lay-lay.
Sızlayan elim ağlar,
Çiçəyim, gülüm ağlar.
Ağzımda dilim ağlar
Lay- lay, igidim, lay- lay
Lay- lay, şəhidim, lay- lay.
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(Pərdə enir)

Вятян севэиси

I-Əsgər:
(Dostunun üzərinə əyilərkən onun sinəsi
üstündəki kağız parçasını görur, onu götürüb köksünə
sıxır və oxuyur)
Budur, bizim üçün yazıb bu şeiri,
Oxuyum eşidin əziz qardaşlar.
El, Vətən yolunda şəhid oldumsa,
Anamı sizlərə tapşırıram, mən.
Azəri yurdunun uğrunda ölüb
Vətən torpağına qarışıram, mən.

Milli Kitabxana

Aysel:

Вятян севэиси

Yerdə qalmaz qan dedin,
Hər kəlməmə can dedin.
Vətəndən əziz nə var,
Vətənə qurban dedin
Lay- lay, igidim, lay- lay,
Lay- lay, şəhidim, lay- lay.
(Əhmədin tabutunu qucaqlayır)
Görüşünə gəlmişəm,
Qalx ayağa, Əhmədim.
Özün de, necə dözüm
Mən belə müsibətə,
Belə dağa, Əhmədim?

%
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Belə gedişmi olar?
Belə gəlişmi olar?
Gözlərini aç görüm,
Belə görüşmü olar?
Ana:

(Ayseli bağrına basır)
Belə görüşmü olar,
Belə gəlişmi olar?
Səni yanasan, fələk
Heç belə işmi olar?

Aysel:

Qalx igidim, ərənim
Boyuna qurban olum.
Payızına, qıışına,
Yayına qurban olum.
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%

(Anaya və Ayselə xitabən)
Ay ana, bilirəm dərdin ağırdır,
Ay bacı, gedənlər geriyə dönməz.
Bilirəm müqəddəs yoldu, cığırdı
Şəhidlər heç zaman zirvədən enməz.

II əsgər:

- Əhməd qurban getdi Vətən yolunda
Hər yetən bacarmaz şəhid olmağı.
Bilirəm daşımaq çətindir, çətin
Belə müsibəti, bu boyda dağı.

Ana:

-Bilirəm, ay oğul, bilirəm bunu
Görünməz bu dərdin heç zaman sonu.

137

Зяминя Хыналы

I əsgər:

Вятян севэиси

Baharı çox sevirdin,
Belə baharmı olar?
Heç sevən ürəkdə də
Bu boyda qarmı olar?
Üşüyürəm, qalx məni
İsindir nəfəsinlə.
Arzularım gül açsın
Qoy sənin həvəsinlə.
Çevrilim torpağına,
Dönüm məzar daşına.
Ülvi məhəbbətimlə
Qarışım göz yaşına.
Harda olsam həsrətin
Axtarıb tapar məni.
Sənsiz dözə bilmərəm,
Özünlə apar məni.

Milli Kitabxana

I əsgər:

-Qanlı döyüşlərə atılan zaman
Qana- qan, demişik, ölümə- ölüm.
Heç zaman düşmənə vermərik aman,
Bilsin ana Vətən, eşitsin elim.

II əsgər:

-Yenə and içirik, and içirik biz,
Yerdə qalmayacaq bu qan, bu qada.
Qoymarıq düşmənin nəfəsi dəyə,
Azərbaycan adlı müqəddəs ada.
-Mən də and içirəm,
Neçə ki, sağamƏhmədin eşqini
Yaşadacağam.

Hamı bir yerdə:Biz də and içirik
Bu ülviyyətə,
Düşmən qoy düşməsin
Özgə niyyətə.
I- Əsgər:

%
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Aysel:

Вятян севэиси

İnsan sevmək üçün dünyaya gəlir,
Təsəllim budur ki, şəhidlər ölmür.
Təki siz sağ olun, elim var olsun,
Təki Vətənimiz bəxtiyar olsun.
Tanrim çox görməsin bu yurdu bizə
Vətən arxalansın hünərinizə...

- Ey Vətən sən bizə inan, arxalan
Təzədən keçərik alovdan, oddan.
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II- Əsgər: -Tanrı mərhəməti işıqdı, közdü,
Allahım qoyma ki, xar olsun Vətən.
Şəhidlik zirvəsi and yerimizdir,
Oğullar ölsə də, var olsun Vətən.
-Eşidin, qardaşlar, eşidim məni,
Bu gün haqq yolunda o, şəhid

oldu
Haqqın dərgahina qovuşdu ruhu.
IV –Əsgər: Ana torpağını o, çox sevirdi.
Döyüşə əzmlə ruhla gedirdi.
Hamıdan əvvəldə öndə gedirdi.
V-Əsgər:

%

Yazdığı misralar gör nələr deyir
Ölsə də bu şəhid son nəfəsində.
Ananı, Vətəni, yarını sevir.

Ana- (Sonuncu dəfə Əhmədin cənazəsini bağrına
basır)
Son mənzilə gedirən,
Üzün ağ olsun, oğul
Elin, oban, dostların
Görüm sağ olsun, oğul.
Dağlarda çən yaşasın,
Saçlarda dən yaşasın.
Ölən, itən biz olaq, -
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III-Əsgər:

Вятян севэиси

Düşmənə heç vədə vermərik aman,
Belə bir müsibət çıxarmı yaddan.

Milli Kitabxana
Təki Vətən yaşasın.
Hamı bir yerdə:

(Mərasimə toplaşanlar Əhmədin cənazəsini
çiyinlərinə alıb qəbristana yollanırlar). İşiq sönüb
yanır.
Pərdə.
SON
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Təki Vətən yaşasın,
Təki Vətən yaşasın...

Зяминя Хыналы

%
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Milli Kitabxana

Hörmətli охuculаrım!
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Kitаb çаpа hаzırlаnаrkən
Füzuli bölgəsində yаşаyıb yаrаdаn
şаir-publisist Sаbir Аrаzlıdаn
bir məktub аldım. Məktubun içərisindəki
mənə həsr оlunmuş «Əsgər libаslı qаdın»
pоеmаsı idi. Həmin pоеmаnın dа hərbivətənpərvərlik mövzusundа оlduğunu nəzərə
аlаrаq оnu bütövlükdə
sizə təqdim еdirəm.

Milli Kitabxana
Sabir Arazli Özgün
“Azərbaycan Yaziçilar Birliyinin üzvü,
"Yaddaş”milli mükafatı laureatı.
11.01.2007 (Harami-Baki)
Вятян севэиси

ƏSGƏR LIBASLI QADIN
Zəminə -zəminlik;
al sabaha,
xoş gələcəyə zəmin olmaq...
deməkdir.
Əlbət!..

%
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Zəminə -zaminlik;
rifahlı, gəlişiylə nur bəxş edən
zərrin günlərə zamin olmaq...
deməkdir.
Əlbət!..
Zəminə-zəmanətdir;
səbrin,
dözümün dəmir yaxalaığını cırıb
bayraq kimi ucalmaq.
deməkdir.
Əlbət!..
Sabahların səadətinə əmin olmaq...
Deməkdir.
Əlbət!..
Ömrün payızında
torpağa yarpaq-yarpaq gömülən
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şəhidlərimizin ruhu kimi
bahar çağı təzədən
çiçəkləyib ləçək-ləçək doğulmaq...
Əlbət!..
Вятян севэиси

Zəm-inə...
Bu adda
Zəm-zəm duruluğu,
Zəm-zəm saflığı var.
Zəminə adında
Zəm-zəm səfası,
Zəm-zəm şəfası,
çeşmə billurluğu
şəffaflığı var.

%
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Zəmi-nə....
Bardır, bərəkətdir,
Atəş, oddur;
Qaranlıqdan sıyrılan yaşantı,
qaranlıqları
doğram-doğram, xıncım-xıncım
eləyən həyatdır.
Zəminə.....
Təbiətin təravəri,
Nurlu Zamanı!
...Hələ
Novruz tonqalının sönmədiyi,
Hələ
əngin səmalara qanadlanan
sevdaların
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Вятян севэиси

göy üzündən enmədiyi
nurlu gündə, əziz gündə,
billur gündə, təmiz gündəYeni ilin ilk günündə...
Şairlərin boy atdığı bir məkanda;
Ulu Qazax mahalının
Aslanbəyli oylağında
Bir qızcığaz qədəm qoydu
bu dünyaya.
Bu qızcığaz bənzəyirdi günə, aya.
Baxışları ovsunluydu....
əfsanəydi, nağıl idi,
şəkər idi, noğul idi.
İlahi gör necə şehli,
necə mehli,
necə nazlı,
necə xoşbəxt, gülər üzlü, ..
təravətli,
məlahətli, ..
ətirliydi o xoş sabah!
Havalıydı,
şəfalıydı bihuş sabah!
...o xoş sabah!
Başqa rəngdə,
başqa ruhda görünürdü
tanış sabah.
...Nə durmusan, götür sazı
başqa sözlə,
Təzanəni çırp tellərə,
Alqış deyək bu gündüzə,
Bizə dastan danış, sabah!

Зяминя Хыналы

%
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Ey aqil Həqq!
Bu xoş sabah
arzuların, istəklərin
gündüzüydü.....
Вятян севэиси

Kim nə deyir desin mənə,
Lap...
istər qınasın məni, bu.. bir tale,
bir “yazı”ydı.
O gün Dədə Göyəzənin
atlas donlu ormanları
şəfəq-şəfəq lаlələndi.
Tər güllərin ləçəyinə
nur çiləndi.
Dağ döşündə zərrin-zərrin,
qırçın-qırçın.

Зяминя Хыналы
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libas biçdi təbəssümü
Zəminənin, o körpəcə qızcığazın.
Ala sabah
üfüqləri al şəfəqə boyananda.
Işıq saçdı təbəssümü Zəminənin, o körpəcə qızcığazın.
O körpəcik qırovunu sındırmamış
incə bir qar çiçəyiyidi,
O körpəcik...
özü məsum,
özü kövrək,
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Вятян севэиси

təravətli bir bənövşə,
baharın tər çiçəyiyidi.
O gün...
Novruz tonqalının
sönmədiyi baharın ilk
sabahında, nurlu gündə,
əziz gündə,
billur gündə,
təmiz gündə
Bu dünyaya qədəm qoyan
O körpənin gözlərində
həyat eşqi coşdu,
daşdı.
Tər çiçəyə,
təravətli bənövşəyə
bənzəyən o qızcığazın
qanadalanan
körpə,
kövrək duyğuıarı
dərə keçdi, dağlar aşdı.
Seyr edirdi bu aləmi
həzin-həzin
oğrun-oğrun,
xısın-xısın...duman gendən.
Elə bil ki, ...
sabah-sabah
çiçəklərin ləçəyində
bəzənmişdi şeh də dən-dən.
...Hə nə oldu,
ala sabah, nə durmusan,
başla sözə.

Зяминя Хыналы
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Вятян севэиси

İstəyirsən “Dədə Qorqud” boylarından
boy boyla sən,
soy soyla sən.
Ya...istərsən, ”Koroğlu”dan,
“Abbas –Gülgəz” dastanından
söz söylə sən.
....nə istərsən söylə bizə!
Ala sabah dilə gəlib
dedi:”Sizə
əsgər libaslı bir mələkdən
danışacam.
Vardır buna ehtiyacım...
Bəli,
bunu söyləməyə,
bu söhbəti
öz xalqıma çatdırmağa
borcluyam mən.
Qoy tanısın, qoy öyünsün
mərd qürurlu övladıyla
ana Vətən!”

Зяминя Хыналы

%

Azərbaycan qadını
müqəddəsdir Günəş tək!
Azərbaycan qadını
həlim qəlbli anadır;
o...həm pak,
həm də kövrək.
Azərbaycan qadını
müqəddəsdir Atəş tək!
Azərbaycan qadını
aslan qətiyyətlidir;
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Вятян севэиси

o... həm şah,
həm də mələk...
Döşündən süd verərək
mərd ərənlər böyütdü,
Zamanı yetəndə də
sarılaraq silaha
özünü oda atdı...
Azərbaycan qadını!
Rəşadət rəmzidir Azəri-Türk qadını;
Necə ki.
Fars hökmdarı Kir
Döyüş meydanında gətirməyib tab
İskəndərin qarşısından qaçdı,
Fəqət, ...
Azərbaycan hökmdarı
Tomris ana
məğlub etdi bu cəlladı,
başın kəsdi,
qanın içdi.

Зяминя Хыналы
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Necə ki, …
Mehriban Xatun diz çökdürdü
Xarəzm Cəlaləddini,
İtlərə yedirtdi murdar ətini..
Qətiyyət rəmzidir azəri-türk qadını;
Necə ki, ...
Ağqoyunlu hökmdarı
Qara Yusifin
Ömür-gün yoldaşı Könüldaş
həm ağıllı
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Вятян севэиси

həm… cəsur idi,
Həm müdrik,
həm tədbirli,
həm də ki, ...
döyüş meydanında,
ər qeyrətli
məğrur idi.
Necə ki, ...
Atabəylər dövlətinin son sərkərdəsi
Özbəyin adını
Mehrican Xatun.
Görüncə ərində əyyaş sifəti,
Özü sahib oldu taxta,
Qoymadı dağılsın məmləkəti.

%
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Necə ki, ...
Qubalı Fətəli xanın vəfədarı,
istəkli yarı Tuti Bikə
Dözmədi Əmir Həmzənin
Dərbənddə hücumuna,
Silaha sarıldı,
döyüşlərə atıldı,
Qalanı müdafiə elədi, ...
aman vermədi düşmana....
Sədaqət rəmzidir azəri-türk qadını;
Necə ki, ...
Naxçıvanlı
Məhəmməd Cahan Pəhləvan
könül sirdaşı,
vəfalı yar-yoldaşı
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Mömünə Xatun sədaqətliydi.
Necə ki, ...
Şah Təhmasibin qızı
Pərican Xatun sədaqətliydi...
Ədalət rəmzidi azəri-türk qadını;
Necə ki, ...
Şah Abbasın anası
Xeyransa Xatun ədalətliydi.
Necə ki, ...
Ağqoyunlu Uzun Həsənin anası
Sara Xatun ədalətliydi...
Bu diyarın Heyran xanımı,
Qəmərbəyimi
Fatma xatunu,
Kəminə Şahnigari,
Natavanı... var.
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Bu diyarın Taclı Bəyim,
Salatını,
Gültəkini.. var.
Və bir də bu cərgədə
Zəminə Xınalı sıralanar!
Zəminə Xınalı....
Məğrur, qürurlu Azərbaycan qadını!
Haqlıyam ki, mən yazam
bu adlarla yanaşı
o döyüşkən, şir cüssəli,
aslan dəyanətli insanın adını.
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...Əsgər libaslı bir mələkdir
Zəminə Xınalı.
İlahinin qismətinə inanır o,
Bu qismətlə ovunur o.
Ağ atlı Ali Baş Komandanın
hünərinə
və bir də ki,
Azərbaycan Ordusuna güvənir o.
Gün gələcək;
bu mələyin Ayaz-Arzu qanadları
yığılacaq, açılacaq,
Qarabağın qalasına-Şuşamıza
qalibiyyət bayrağımız
ərənlərin əllərilə sancılacaq.

%

Зяминя Хыналы

Sonca
Sən...vüqarlı,
Sən..qürurlu,
pak diyarın dürr qızısan,
Zəminə xanım!
Gözlərində Tomris odu,
Ürəyində
Burla Xatun dəyanəti,
Əməlində
Nüşabənin,
Nətavanın məhəbbəti,
Baxışında
Nigar, Həcər qətiyyəti...
Azman Oğuz ellərinin
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hərarətli,
nur qızısan Zəminə xanım!
İzin qalan bu dünyada
haqq səsini uca tutdun,
Haqq, ədalət təntənəsin
başın üstə tacdı,
tutdun!
Qarabağdı şah kəlməmiz, Qarabağı
bir əbədi məşəl kimi
bir...
nur saçan çıraq kimi,
daim yanar odlaq kimi, ...
tac Şuşamı misra-misra,
kəlmə-kəlmə parıldatdın,
Zəminə xanım!
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“Xınalı qız” deyirlər adına sənin...
“Xınalıqlı”qız deyirlər adına sənin.
Ancaq...
Sənin xınan özündəndi,
Sənin Xınalıqlığın da özündəndi;
Zəminə xanım!
Sən...rənglər dünyasısan;
Sən...ana təbiətin
min rəngə çalan,
min rəng çalarlı
aşıkar röyasısan...
Zəminə xanım!
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Sən Azərbaycan xalqının
sazıyla
sözüylə,
Misrisiylə,
Cəngisiylə,
Aynasıyla
Düşmən üstünə yeriyən
qopuzusan, azmanısan,
Zəminə xanım!
...Zəminliyin, zaminliyin
yetgin,
yetişən zamanı-sən...
zamanın əsgəri –Sən
Zəminə xanım!
Zəminə Xınalı xanım!
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Zəminə Хınаlı 1964-cü il mаrt аyının 21-də
Qаzах rаyоnunun Аslаnbəyli kəndində dünyаyа
gəlmişdir.
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Áåí êûçëàðûìûçû àñêåðè ëèáàñòà ýþðåíäå äàèìà ñåâèíìèø âå èôòèùàð äóéìóøóì. Ñåâèíìèøèì äèéîðóì, ÷öíêè áåíèì ùàëêûìûí áþéëå åðêåê ãàéðåòëè, åðåíëåð ýèáè ïåùëèâàí
êûçëàðû âàðäûð. Áåí Çåìèíå Êûíàëûéëà èëê ýþðöøòå áó ñþçëåðè
îíà ñþéëåìèø âå ñåíèí ýöçåëëèéèíè áó ëèáàñ áèð êà÷ äåôà ÷îüàëòûéîð — äèéå ñþçëåðèìå åêëåìèøèì.
Äîëàéûñûéëà Çåìèíå Êûíàëûíûí ùàðáè-âàòàíñåâåðëèê
êîíóñóíäà éàçäûüû øèèðëåðèíè îêóäóì, àñêåðè ìàðøëàðûíû
äèíëåäèì, äèýåð øèèðëåðèíè èíúåëåäèêòå áó ùàíûìûí ùè÷ äå àäè
áèð àñêåð îëìàäûüûíûí øàùèäè îëäóì. Î, àñûë àñêåðäèð, âàòàíñåâåðäèð, ñàâàø÷ûäûð, ùàëêûíû ïåê ÷îõ ñåâåí áèð èíñàíäûð.
Áåí êåíäèì äå ùàðáå áàüëû èíñàíûì. Ùàðï÷ûëàðà áüйцк ñàéüûì âå ñåâýèì âàð. Áóíäàíäûð êè, áåí çàìàí-çàìàí àñêåðè áþëìåëåðäå, úåïùå ùàòòûíäà, ùîñïèòàëëàðäà — ýåíåëëèêëå äàèìà ñàâàø÷ûëàðûí éàíûíäàéûì. Åðëåðèìèçèí ÿëèíäå
Çåìèíå ùàíûìûí êèòàïëàðûíû ýþðäöêòå èôòèùàð äóéóéîðóì.
Çèéàðåòëåðèì ñûðàñûíäà Çåìèíå ùàíûìû ýåð÷åêòåí äå àñêåðëåðèí àðàñûíäà ýþðìöøöì. Îíóí çàôåðå, ìöúàäèëåéå ñåñëåéåí, äöøìàíà íåôðåò äóéüóëàðû èëå äîëó ïîåçéàñû, âàòàíñåâåðëèê êîíóñóíäà îëàí øèèðëåðè ùèçìåòëå áóëóíàí àñêåðëåðå
ðóù âåðèéîð âå îíëàðäà âàòàí ñåâýèñèíè êóââåòëåíäèðèéîð.
Áó ïåê áöéöê ìåñåëåäèð. Áó ýöíëåðäå áåí ìåòáóàòäà Çåìèíå ùàíûìûí ôîòîñóíó «Í» ñàéûëû àñêåðè êûòàíûí àñêåðëåðè
àðàñûíäà ýþðäöì âå ìàêàëåíè îêóäóì. Âå áþéëå êàðàðà
âàðäûì êè, áó ùàíûì úåïùå è÷èí, âàòàí è÷èí, Êàðàáàü è÷èí
äîüìóøòóð.
Ýå÷åí éûë îíóí «Êàðàáàüû óíóòìà» âå ýåíåëìèëëè ëèäåðèìèç Ùàéäàð Àëèéåâå àäåòòèüè «Ùàðáè îêóëëàðûí òåìåëòàøû» êèòàïëàðûíà äèêêàò åòòèì. Èíñàí èíàíàìûéîð êè, áó êèòàïëàðûí éàçàðû êàäûíäûð, èíúå áèð ùàíûìäûð. «Êàðàáàüû óíóòìà» øèèðèíäå
îêóéîðóç:
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ÊÀÙÐÀÌÀÍËÛÜÀ ÑÅÑËÅÉÅÍ
ÏÎÅÇÉÀ

Àçåðáàéúàí àäûíû,
Âàòàí, òîïðàê àíäûíû,
Éöúåëåðäåí éöúå òóò,
Ñåí ùåé, Âàòàí åâëàäû.
Äöíéàíûí ùåð éåðèíäå,
Ýöíåø ýèáè ïûðëà ñåí,
Éöúåë åí øåðåôëè, øàíëû àäëà ñåí!
Äåýåðëè êèòàïñåâåðëåð, òàíûíìûø àñêåðè øàèðå Çåìèíå
Êûíàëûíûí áàñûíà ùàçûðëàäûüû «Âàòàí ñåâýèñè» êèòàáûí
øèìäèéå êàäàð éàéûìëàíàí êèòàïëàðäàí áàçè þçåëëèêëåðèéëå
ôàðêëàíìàêòàäûð. Áó áåíè ïåê ÷îê åòêèëèéîð. Êèòàïû ñàéôà4
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Ýöíöìöçäå Çåìèíå Êûíàëû Àçåðáàéúàíäà àñêåðè
ìàðøëàð éàçàðû ýèáè òàíûíûéîð. Îíóí Ùàéäàð Àëèéåâ àäûíà
Àçåðáàéúàí Éöêñåê Ùàðáè Îêóëóíóí, Àçåðáàéúàí Éöêñåê
Ùàðáè Ó÷ìàí Îêóëó, Àçåðáàéúàí Éöêñåê Ùàðáè Äåíèç÷èëèê Îêóëëàðû è÷èí éàçäûüû îêóë ìàðøëàðû ñþéëåäèêëåðèìèçèí
ýåð÷åê þðíåýèäèð.
Çåìèíå ùàíûì òöì úàíûéëà âàòàíà, þç òîðïàüûíà áàüëû
áóëóíàí êàäûí øàèðåäèð. Êåíäè åøèíè âàòàíûí êóòñàëëûüû óüðóíà êóðáàí âåðåí áó åìåêñåâåð ùàíûì áèðèúèê öìöäè îëàí
èêè îüëóíó äà ùàðï÷è îëìàñûíû èñòåäè. Àøê îëñóí áþéëå àííåéå, àøê îëñóí áþéëå Àçåðáàéúàí êàäûíûíà!
Áåí Äöíéà Àçåðáàéúàíëûëàðû Êöëòöð Ìåðêåçèíèí áàøêàíû ýèáè, äèìÿê èñòèéîðóì êè, Çåìèíå ùàíûìûí «Äöíéà
Àçåðáàéúàíëûëàðûíûí äàéàíûøìà øàðêû’ñûíà éàçäûüû êåëèìåëåðè áåíè ùàéðàí åòòè. Áó, áèðëèýå, äàéàíûøìàéà, äîñòëóüà,
êàðäåøëèýå ñåñëèéåí ìèëùè ìàðøòûð. Àøê îëñóí áó áèðëèýå, àøê
îëñóí áó ÷àüûðûøà:
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Íè÷å èéèä, íåð îüóëëàð
Øåùèò äöøòö åð îüóëëàð,
Êþêñöíöçö ýÿð îüóëëàð
Ýþñòåðèí ùöíåð îüóëëàð,
Óíóòìàéûí Êàðàáàüû.
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ëàäûêúà îíó ëàòèí àëèôèáåñèéëå Àçåðáàéúàí äèëèíäå
îêóéîðóç. Äèýåð éöçöíå ÷åâèðäèêòåéñå àéíè øèèðëåðè òöðê
äèëèíäå îêóéàðñûí. Éàíè êèòàï òàì òöðê äèëèíå ÷åâðèëìèøòèð.
Áó éåíè îðæèíàë þíåðèéå ùåïèìèç êîøóëìàëûéûç. ×öíêè áó
áèçèì
áöéöê
Òöðê
Äöíéàñûíà
éàêûíëûüûìûç,
òöðê÷öëöýöìöçöí äàùà áèð òàñòèêèäèð.
Ñàü îë àçèç êûçûì, âàòàíñåâåð éàâðóì, Çåìèíå Êûíàëû.
Ñþùðàï Òàùèð Àçåðàçåð
Ùàëê øàèðè
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Aşk olsun sizi doğuran anaya,
Elime- obama siz bezeksiniz.
Vatanın en ağır, zor gününde
Yaman günlerinde siz gereksiniz.
Her zaman böyle vügarlı olun
Vicdanlı, dayanıklı sel gücлü olun
Sizin bağrınızdan kopan narayla
Elin fahrısınız el güçlü olun.
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Vatan hizmetinde keşik çekenler,
Yiğitler, erenler, ey mert askerler,
Ne kadar mağrursunuz, metanetlisiniz
Halkımın ümidi, güvenç yeri siz!
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ELIMIN YIĞITLERINE
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HELAL OLSUN
Vatan derdi, millet derdi
Çekenlere helal olsun,
Elin derdi, hem serini
Bölenlere helal olsun.
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Vatan sesi harayına
Gidenlere helal olsun.
Vatan uğru, toprak uğru,
Ölenlere helal olsun.
Hakk işiyle- adaletle,
Sevenlere helal olsun,
Yurt derdini, el kadrini
Bilenlere helal olsun.

7

Akide, saf niyet, şeref, layakat
Vatan mafhumunu ifade eder.
Kazabı coşarsa elin- obanın,
Duşmanı yer ile yeksan ederler.
Adelet, hakk işi zafer çalar Eğer ki, yumruk gibi birleşse halkım.
Toprağa, bayrağa, vatana sevgi Şehit mezarıdır kutsal andım.

8

Ватан севэиси

Dövüşçü narası, ana feryadı
Duşmanı susturan silah olacak.
Saf amal uğrunda- Vatan uğrunda
Zaferлер namına çarpışsın her kes.

%

Земине Кыналы

DÖVÜŞÇÜ NARASI

ASKER ADIMLARI
Ватан севэиси

Turna katrına, turna sesine
Benziyor askerin metin adımı.
Elin kuvvetiyle, selin gücüne
Benziyor askerin metin adımı.
O uca, o ulu dağların,
Uca zirvesine, karlı başına,
Toprağın mukaddes her karışına
Benziyor askerin metin adımı.

%

Земине Кыналы

Gelimli- gedimli koca dünyanın,
Yılına, gününe, her bir anına,
Tarihin taş adlı bir yadaşına
Benziyor askerin metin adımı.
Dahilde gurura, hem askeri anda,
Sengerde dayanıp önde duranda,
Gayrete, vicdana, saf, temiz aşka
Benziyor askerin metin adımı.

9

Günahım nedir ki, annem kız doğdu
Adımı Kınalı Zemine koydu,
Bilmiyorum, nerdendir bu aşk ,bu heves,
Kalbime erkeklik geyreti doldu.
Yorğanım od olup, yastığımsa taş,
Vatan dara düşüp, anla vatandaş,
O papak altında yatan oğullar,
Uyanın vatanı koruyак kardeş!

10

Ватан севэиси

Ben asker libası giyinmeliyim
Kadınım erkek tek öğünmeliyim,
Harbın her sırrını, harb sanatını,
Yürekle, vicdanla öğrenmeliyim.

%

Земине Кыналы

ASKER LIBASI

Ватан севэиси

DÖVÜŞ BAYRAĞI
Dövüş bayrağını ucaltan oğul,
Tanrı kollarına güc verecektir,
Hankentte bayrağı sançtığın zaman,
Anneler, bacılar sevinecektir.

%

Земине Кыналы

Bayrağı öp oğul, bayrak kutsaldır
Vatan mukaddestir, toprak kutsaldır.
Pehlivan libaslı her oğul, her kız,
Harkes Vatan uğuruna savaşmalıdır.

11

Sanki od yağdı mavi göklerden,
Mermiler döküldü toprağa birer birer,
Kırmızı kan renkli, ter çiçeklerden,
Topraktan kefen de biçti şehitler.
Gezip dolaştılar aranı- dağı,
Işığa döndüler bazen sübh çağı,
Öpüp okşadılar ana toprağı,
Şirin canlarından geçti şehitler.

12

Ватан севэиси

Her keste hüner yok, savaşa gitsin,
Savaşa gittiler, yiğitler- erler.
Vatanı yürekten sevdiler diye
Şehit şerbetini içti şehitler.

%

Земине Кыналы

ŞEHIT ŞERBETINI IÇTI ŞEHITLER

Ватан севэиси

VATAN TOPRAĞI
Kartallar yuvası, yiğitler yurdu,
Dağlarda ceylanlar boynunu büktü,
Tabiat adına toy-busat kurdu
Çeşme gibi durusun, Vatan toprağı.
Kaynar pınarların annesisin sen,
Çağlayan nehirin ninnisisin sen,
Yıldızın da ayın da aynasısın sen,
Gözümün nurusun, Vatan toprağı.

%

Земине Кыналы

Nice savaşlardan zaferle çıktın,
Düşmanın damını- taşını yıktın,
Zafer çalanın elini sıktın,
Ezelsin, ulusun, Vatan toprağı.
Senin huzuruna gelmeyenlere,
Derdini seninle bölmeyenlere,
Senin uğrunda ölmeyenlere,
Zindansın, kuyusun, Vatan toprağı.

13

Gel aziz oğlum bayram gününde,
Boynuna sarılıp yüzünden öpeyim,
Gurur duyayım ana gibi, temiz adınla
Sırada mert, mağrur, metin adımla.
Çeleng yap sevdiğin kızın başına,
Honçalar bezensin senin adına,
Hazırlık yapılsın, düğün- nişanına,
Bed nazar yad olsun yaraşığına.

14

Ватан севэиси

Ey çiçek еtirli, barut kokulu,
Nefesi ateşli, sözleri odlu,
Sabahı ışıklı, gündüzü nurlu,
Azeri yurdunun yiğit, ner oğlu.

%

Земине Кыналы

METIN ADIMLAR

Ватан севэиси

ZAFER MARŞI
Ordumun gücünden kuvvet alarak,
Zafer marşını yazacağım ben.
Acı rüzgar, karanlığı kovarak
Zafer marşını yazacağım ben.
Harp marşları armağandır orduma,
Azerbaycan odlar yurdu- yurduma.
Söz veriyorum şeref- vicdan andıma,
Zafer marşını yazacağım ben.

%

Земине Кыналы

Zafer bekleyen doğma elimden,
Hoş müjde getiren ana dilimden.
Derin duyguları seçip içimden,
Zafer marşını yazacağım ben.
Şeklini çekeceğim bütün Vatanın,
Geçerim içinden dumanın- çenin,
Kırıb caynağını menfur düşmanın,
Zafer marşını yazacağım ben.

15

Senden başka bir diyarı sevemem,
Gurbet ele vatan diye bilemem.
Kendi derdimi yadlar ile bölemem,
Aziz annem Azerbaycan, ey Vatan!
Yüce dağlar, koskoca dağların var,
Yeşil orman, faydalı bahçelerin var,
İyi ki, senin mert oğulların var,
Durmuş keşiyinde senin, ey Vatan!
Göğüsün gamlеr эюрдц, gamden uzak ol,
Tufandan, yağmurdan, sisden uzak ol.
Dağ suyu, çeşmeli, kaynar pınar ol,
Yemin yerimsin, yurt yerimsin ey Vatan!
Sensiz geçilmesin baharım – kışım,
Toprak olum, toprağına karışım.
Ömrüme nur sepеn yağan yağmurun,
Secdegahım, kıblegahım ey Vatan!

16

%

Земине Кыналы

Söz: Zemine Kınalı.
Beste: Naile Mirmeщmedli.

Ватан севэиси

EY VATAN

Türk yıldızları eskadrilyasının
Azerbaycan semalarında uçuşuna
ithaf ediyorum.

Uç göklerde, türk oğlu türk,
Tanrı sana yar olacak,
Yar zülmeti, dünya hain
Düşmanlara dar olacak.

Ватан севэиси

TÜRK YILDIZLARI

%

Земине Кыналы

Sülh meramlı güverçinsin,
Gök yüzünde kanad aç sen,
Azeri türk toprağında,
Güneş gibi parla, saç sen.
Karabağım elden gidip,
Şehit ruhu narahattır.
Düşmanları lerzeye sal,
Bırak bilsin türkün yolu
Nurlu, temiz, işi haktır.

17

Var- devlet yığmayın altının- zerin
Her бири zeherli yılanlar olur.
Yalandan, böhtandan uzak olun siz
İyiler tarihde kalanlar olur.
Ot kökü ustünde biter demişler,
Yamanlar iyilerden beter demişler.
Oğullar göğsünü siper etmişler.
Dökülen kan yeter, demişler.

18

Ватан севэиси

Hakka adalete sülhe ses verin.
Geriye yol yoktur, ileri gidin.
Esirlikde inildeyen toprağı,
Düşman caynağından Siz azad edin.

%

Земине Кыналы

SÜLHE SES VERIN

Ватан севэиси

АНА ТОПРАК
Ana toprağımız can verib inler.
Ümit sizleredir, size yiğitler.
Toprağı ölümden siz azad edin,
Vatanı işgaldan, siz azad edin.

Nigaran ruhların, er- oğulların,
Soğuk mezarları sipet oluptur,
Йешил чеменлерин, ал йамаъларын.
Laleli yanağı çokdan soluпtur.

19

Земине Кыналы

%

Ulu babaların kutsal ruhu
Tanrı dergahından narahat kalmış
Şehit ruhların darıldığı an.
Çimende- çöllerde çiçekler yanmış.

Ватан севэиси

МЦЩАРЕБЕ

20

%

Земине Кыналы

Müharebe kan kokusu,
Müharebe faciadır.
Müharebe hem karanlık,
Hem de zülmet bir gecedir.

Ватан севэиси

ЕЙ VATAN
Dolanıyım dağına,düzüne vatanım.
Sen benim al-elvan çiçekli çimenim.
Ömrüme çiçek dök, nur ele, ey Vatan,
Sena doymadım ben henüz ey Vatan.
Tükenmez serveti, yeşil ormanı,
Söylenir dillerde Vatan nağmesi.
Azeri dilinin tatlı kelmesi,
Ana Vatanımsan, Vatanım benim.

%

Земине Кыналы

Kalbimde şarkılar aşıp-coşar.
Yurduma toy-düğün nasıl yakışır.
Yürekte bak nice arzu yaşatır
Bu dünya durdukça yaşa, ey Vatan
Geceler nehirlerin söyler zümzüme,,
Çağlayanlar benzer ömrüme.
Sevinc verdin benim her günüme
Seninle gurur duyuyorum, ey Vatan.

21

22

Ватан севэиси

Ana Vatan! Azerbaycan!
Gözün aydın!
Kırdın kara zulmetleri
Azat güne çıka bildin.
Ay- yıldızlı bayrağına
Sahib durdun.
Mehmet- Emin babamızın
Arzusunu sen doğrultdun.
Azerbaycan!
Nice de güzel bir diyarsın,
Sen şelale, akan nehirsin,
Mavi deniz, hem güneşsin.
Yoktur eşin- benzerin
Yer yüzünde, Azerbaycan!

%

Земине Кыналы

AZERBAYCAN

Ватан севэиси

BENIM ASKER
KARDEŞIM
Güneş gibi ışık ol,
Sen yıldız ol, aydın ol,
Analara destek ol!
Benim asker kardeşim.
Amalın vatan uğru,
Sevdanı, aşkını koru.
Sensin sabahın nuru,
Benim asker kardeşim.

Земине Кыналы

%

Taş yazıyor yaddaşına,
Yardım et, kardeşine!
Sadık ol öz andına,
Benim asker kardeşim!
Arkanca su çiliyor,
Anan uğur diliyor,
Seni yarın bekliyor,
Benim asker kardeşim!

23

Dinclik, rahatlık bilmemek gerek,
Geceni gündüzü katmamak gerek,
Ocağı nahaktan yakmayak gerek,
Düşmana diz çöktüren gelsin.
Hüner meydannda, göke yükselen
Düşman üzerinde zaferler çalan,
Savaşta kan döken, intikam alan,
Şanlı zaferleri getiren gelsin.

24

Ватан севэиси

Vatan dara düşüp imdad istiyor,
Vatan harayına hay veren gelsin,
Kuru sözle değil, yalan vatlerle değil,
Şirin canından pay veren gelsin.

%

Земине Кыналы

GELSIN

AZERBAYCAN ASKERI
Ватан севэиси

Boyun uca çınardır,
Yolun yağıştır, kardır,
Unvanın Murov dağdır,
Azerbaycan askeri.
Od içinden geçiyorsun,
Vatana keşik çekiyorsun,
Halkımın vügarısın,
Azerbaycan askeri.

%

Земине Кыналы

Geç siperden sipere,
Yine deste- deste sen,
Üç rekli bayrağını
Yükselt baş üstünde sen.
Zaferler amalıyla
Sazla, sözle, ilhamla
İleriye addımla
Azerbaycan askeri.

25

Ben senin uğrunda candan geçerim,
Hayattan geçerim, kandan geçerim,
Sen ana, ben evlat, verelim omuz omuza
Biz geldi gideriz, teki sen yaşa.
Senin toprağın da, taşın da aziz,
Tek baharın değil, kışın da aziz,
Sensin ezel günden şerefim- şanım
Benim şah vügarlı Azerbaycanım.

26

Ватан севэиси

Uçardım kanadım olsaydı eğer,
Ben kadın olsam da askerim, asker,
Her zaman ben senin oduna yandım,
Sensin ilk unvanım, sensin ilk andım.

%

Земине Кыналы

VATAN NAĞMESI

ŞEHIT DAĞINI GÖREN GÖZÜM
Ватан севэиси

Şehit dağını gören gözüm.
Ağla, ağla, ağla dedim.
Yüreğimi köz edip
Dağla, dağla, dağla dedim.
Hayır! Ağlamak gerek değil,
Tanrım yiğidi, merdi seviyor.
Zafer çalsın, şanlı ordum
Azat olsun doğma yurdum.

%

Земине Кыналы

Gazi oldum, şehit oldum,
Vatan için kurban verdim,
Zafer çalsın, şanlı ordum,
Azat olsun doğma yurdum.
Dergahında şehit ruhu
Taşa saplanır, düşman oku
Zafer çalar şanlı ordum
Azat olur doğma yurdum.

27

Allah seni korusun,
Düşmanın güllesinden
Ulu dağlar yine de,
Bırak güç alsın sesinden.
Aç caynağın kartal tek,
Yürü meğrur, yürü mert,
Toprağına sahip ol
Geri çekilsin namert.

28

Ватан севэиси

Helal süt emmiş oğul,
Hakk da sana taraftır.
Anan namaz üstedir,
Keşik çekmek gerektir.

%

Земине Кыналы

HAYIR- DUA

KARABAĞ

Ватан севэиси

Annemiz Karabağ, od tutup yanıyor,
Tophane ormanı kana boyanıyor,
Insan cesetleri serpiliyor tağa
Mermiler, raketler yağıyor toprağa.
Bilen yok, kıyamet günüdür, nedir?
Bu da bir biçimde müharebedir,
O hain komşular, nankor “kirveler”
Bak neyin aşkında, isteğindedir.

%

Земине Кыналы

Çapıp talamışlar evi- eşiyi,
Mermiye tutulmuş türkün beşiyi,
Esir götürmüşler kızı- gelini
Ana evladından üzmüş elini.
Şimdi tuzsuz olmuş türkün ekmeği,
Nice de kinliymiş namert yüreği
Düşman viran koymuş toprağı- taşı
Keder nale çekiyor her adım başı.
Ey türk oğlu kalk, dur ayağa,
Göster kudretini hain insana,
Azat et ruhunu, doğma elini,
Bir zafer sorağı sıksın elini.

29

Ben çiçekler içinde,
Gül-çiçekler içinde.
Vatanın toprağını
Zarif çiçek görüyorum.
Toprak aziz, kutsal
Olduğundan belke de,
Bu toprağın uğrunda
Ben savaşa gediyorum.

30

Ватан севэиси

%

Земине Кыналы

САВАША ЭЕДИЙОРУМ

HOŞ GÜNLERIN SORAĞINDA

Ватан севэиси

Nehrin kenarında yorgun bir asker
Durmuş bak nasıl gamlı, mukadder
Durmuş siperde sabaha kadar
Göğsünü vatana etmiştir siper.
Növbeti verse de asker dostuna,
Dönüp baş çekmişti onun yanına,
Yorgunsun, git dinlen, demişti dostu,
Ben ki, buradayım, beklerim yurdu.

%

Земине Кыналы

Bu asker oğulun temiz kalbinde,
Dolanan fikirler zafer idi,
O sönmüş ocaklar, sönmüş çıraklar,
Göğsünü sanki yeyip didirdi.
Belki dönüp olayım beyaz atlı oğlan,
Od yağsın atımın tırnaklarından,
Belki dönüp olayım Babek, Koroğlu,
Desinler bana Azeri oğlu.
Hizmete gelirken benki, anamın
Dualarıyla yol alıp geldim
Keşke beni seven konşu kızının
Göz yaşlarını hiç görmiyeydim.

31

Kanımı dökmeye hazırım diyor,
Düşmana kabrini kazırdım diyor,
Zafer sözünü yazırım diyor,
Hoş günler, zafer, sülh sorağında
Bir asker oturmuş nehir kenarında.

%

Земине Кыналы

Ayağa kalkarak kendi- kendine,
İleri, ileri, ileri diyor.
Bağrıyor düşmanın bağrı çatlıyor,
Zafer, zafer, zafer diyor.

Ватан севэиси

Nehir akıyor kenarı şehli- çimenli,
Kuşlardır, söylüyor hoş bir nağmeli
Hoş günler, zafer, sülh sorağında,
Bir asker oturmuş nehir kenarında.

32

Ватан севэиси

КАРАБАЬ ДЕРДИ
Vatanın dar günü, zor gününde
Asker libası geymek şereftir,
Zafer soraklı, marş nidalı
Metanet dözümdür, hem de şereftir.

%

Земине Кыналы

Sormayın Siz menden niye kadınım
Kadın değil, ben canlı aslanım.
Coşan kazabımızla, saf aşkımızla
Düşman üzerinde zafer çalalım.
Nigarlar, Hecerler haydı ileri!
Gururla dövünsün her kesin kalbi,
Dünyaya biz yayalım sülh mağmeleri,
Hepimiz beraber, haydı ileri.

33

Ватан севэиси

KARABAĞDADIR
Yüreğinde ateş vardı, od vardı,
Toprağımız yad tapdağındadı,
Sorağını duyaydım- Akifim
Vatan keşiğinde, Karabağdadır.
Ne yağıştan, ne de soğuktan korkmazdı
Birce defa hastalanıp yatmazdı.
Duyardım, artık Murov dağdadır.
Vatan keşiğinde, Karabağdadır.

Земине Кыналы

Kış nasıl da sert keçiyor Allah.
Sen koru yarımı Allah.
Donmuş dağlarda o növbetdedir
Vatan keşğinde, Karabağdadır.
Babasını özleyen çocukalrım da
Sorardı babam nerdedir?
Ben ise gururla derdim- bala
Vatan keşiğinde, Karabağdadır.
1992

34

%

Ватан севэиси

ŞUŞA
Şuşa gam içinde boğuluyor Allah!
Düşman tapdağına dözmüyor daha,
Müzikin beşiği sayılan Şuşa
Şimdi gam içinde çekiyor nala.

%

Земине Кыналы

Şuşanın dağları, çölü- çimeni,
Söylüyor gecelere gamlı nağmeyi,
Ey yiğit askerler duyuz beni,
Bu doğma toprakdan kovun düşmanı.

35

Göklerde yanan yıldızlardır şehitler,
Düşen akşam, sabahlardır şehitler,
Parlak yanan çıraklardır şehitler,
Ant yeridir,yurt yeridir şehitler.
Hem kutsal, hem azizdir şehitler,
Hem ziyaret,hem de pirdir şehitler,
Toprak üste biten güldür şehitler,
Hem ömürdür, hem tarihdir şehitler.
Saçlarıma düşen beyazlardır, şehitler,
Dağlarıma düşen dumandır, şehitler,
Cennet- mekan gülüstandır, şehitler,
Yiğitname, bir dastandır, şehitler.

36

%

Земине Кыналы

Toprak üste biten güller- çiçekler,
Ne ot değil, ne de çiçek değil ki,
Vatan için canlerinden geçenler,
Her an yaşayacak şehitler.

Ватан севэиси

ŞEHITLER

Ватан севэиси

ŞEHIT BAYATISI
Bu ağlayan anadır.
Niye gözü yoldadır.
Söylediyi bayatı
Yüreğimi dağladı.

%

Земине Кыналы

Kara geyidi gelinler
Ağlar kaldı yavrular.
Şehitlik zirvesine
Ucaldı yığıt erler.
Namus çeken oğullar
Yığıt erler-erenler.
Dövüşde duşmanları
Darmadağın etdiler.

37

Hangi ülkede,hangi diyarda,
Azeri oğlu var,ora cennettir.
Saf aşkı,vicdanı-emeli gibi,
Vücudu hakikat,vardır-ziynetdir.

38

Ватан севэиси

Gökler üzerinde güverçin gibi,
Sülhün azadlığın carçısı sensin.
Beşer tarihinin ilki-ezeli,
Yenilmez azadlıq carçısı sensin.

%

Земине Кыналы

AZADLIQ CARÇISI

VATAN SEVGISI

Ватан севэиси

Giyip subay libasını,
Harbi sevdirdin bana.
Çektin yurt ağrısını,
Derdi sevdirdin bana.
Savaş için,barış için,
Oldun yollar yolcusu.
Vatan sevmenin özü,
Aşkin doğrusu.
Bana emanet ettin
İki oğul yavrunu.
Doğruluk amalın idi,
Sevmez idin yalanı.

Земине Кыналы

%

Vatanın ağrısını
Çekiyordun yüreğinde.
Vatanın yanğısını,
Taşıdın köğsünde.
Bene güzel sevgi
Vatan sevgisi verdin.
Bu sevgini kendin de,
Gözlerinde gezdirdin.
Yağan yağıştan, kardan
Sen korkmazdın tufandan.
Kendin sıcak ocaktın,
Heberin yok tufandan.
39

Yeşil çimen-çiçeklerin,
Ahu gibi meleklerin,
Ner biliekli yığıtlerın,
Obasıydı Hocalı.
Gökden bakan bulutların.
Leysan yağan yağmurların.
Dağ başında kartalların.
Yuvasıydı Hocalı.
Anaların ninnisiydi,
Yığıtlerin kalesiydi.
Yaşıl meşe talasıydı.
Talan oldu Hocalı.
Haray çekip diyoram ki,
Talan oldu,Hocalı.
Tarihlerin yaddaşında
Kalan oldu Hocalı.

40

%

Земине Кыналы

Aşkla, sevgi ile
Dolu olan yüreklerin.
Güler yüzlü güzellerin
Aynasıydı Hocalı.

Ватан севэиси

HOCALI

HАYDАR ALIYEV ADINA HARP OKULU
(Harp Okulu marşı)
Söz : Zemine Kınalı
Beste: Mahir Esgerov

Ватан севэиси

Birleşin, Azeri – Türk evlatları,
Düşmanın yüreyi, hem kalbi yansın.
Bütün yer yüzünde barış sedası.
Özgürlük, adalet koy zafer çalsın.
Bağımsız devletin Harp Okulu.
Hаydаr Aliyev adına Harp Okulu.
Harpыn sırlarını öğreneceksin,
Parlayan sönmeyen bir geleceksin,
Her zaman dillerde sen gezeceksin,
Elimi – obamı bezeyeceksin
Bağımsız devletin Harp Okulu,
Hаydаr Aliyev adına Harp Okulu.

Земине Кыналы

%

Vatan çağırışına nice oğullar,
Yiğit, mert, subaylar yetirdi kendin.
Hoş müjde, zafer barış haberini
Zafer bayrağını, getir sen kendin!
Bağımsız devletin Harp Okulu,
Hаydаr Aliyev adına Harp Okulu.
Kutsal şehitlerin ölmez ruhunu
Tarih hafızasında yaşadacaksın,
Üç renkli bayrağı mavi göklerde
En yüksek zirveye yükseldeceksin
Bağımsız devletin Harp Okulu,
Hаydаr Aliyev adına Harp Okulu.
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Annem Azerbaycanın
Metin bir askeri tek
Müdafasında durmuş
Harpы Deniz Okulu
Tarihlerin hafızasında
Silinmez izler koyuyor
Güneşden coşku alıyor
Harpы Deniz Okulu
Hazerin kıyılarında
Yurt yapıyor; yuva yapıp.
Yıldıз gibi parlıyor.
Harpы Deniz Okulu
Üç renkli bayrağımız
Azemetle dalgalanıyor
Saf sulara yol açıyor
Harpы Deniz Okulu.
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Земине Кыналы

Ana vatanım için.
Saf vicdanlı oğullar.
Kahramanlar yetirmiş
Harpы Deniz Okulu

Ватан севэиси

AZERBAYCAN DENİZ HARP OKULU
(Harp Okulu Marşı)
Söz: Zemine Kınalı
Beste: Azer Dadaşov

Söz: Zemine Kınalı
Beste: Yusif Ahundzade.
Yok olsun göklerden siyah bulutlar,
Güneş şafak saçsın yollarımıza.
Güveniyor halkımız senin isminle,
Sırlı bir dünyasın ismin güzeldi.
Yurdumun fahrisin, hem coşan kalbi
Azerbaycan Hava Harp Okulu.

Ватан севэиси

AZERBAYCAN HAVA HARP OKULU
(Harp Okulu marşı)

%

Земине Кыналы

Amacın barış olsun, mutluluk olsun
Düşman yanar olsun, tanrım korusun!
Uzak geçmişlerden gelir haberi
Şahinler yuvası haysiyyet ocağı!
Yurdumun fahrisin, hem coşan kalbi
Azerbaycan Hava Harp Okulu.
Azeri yurdunun, Türk evladının
Kutsal beşiyi sen olacaqsın.
Tarihin ebedi hafızasında
Her zaman, her saat yaşayacaksın
Yurdumun fahrisin, hem coşan kalbi
Azerbaycan Hava Harp Okulu.
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Vatanın dar günü, kötü gününde,
Vatan haykırığına gidenler gerek.
Savaşta ölüme hazır olanlar,
Şehit şerbetini içenler gerek.
Silaha sarılıp dövüşe giden,
Vatanı koruyan erenler gerek,
Tanrı dergahında kutsal isimli
Şehit şerbetini içenler gerek.
Şehit annesinin, hem evladının,
Akan göz yaşını silenler gerek,
Kanıyla toprağı suvara bilen,
Şehit şerbetini içenler gerek.
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Ватан севэиси

Söz: Zemine Kınalı
Beste: Mahir Esgerov

%

Земине Кыналы

ŞEHİT ŞERBETİNİ İÇENLER GEREK

TÜRK KANIDIR KANIMIZ
Söz: Zemine Kınalı
Beste: Gülsüm Abdulla kızı.

Ватан севэиси

Ey vatan, annem vatan,
Keşiyinde durmuşuk.
Bağımsız Azerbaycan.
Devletini kurmuşuk.
Kalkın millet ayağa,
Gidek kısas almağa,
Gönüllü gitmeliyiz,
Vatanı korumağa.

%

Земине Кыналы

Vatanıм od yurdu,
Od yurdu, odlar yurdu.
Keşiyinde duruyor,
Yenilmez yiğit ordu.
Kanımız da, canımız da,
Vatana kurban olsun.
Gazebimiz coşuyorsa,
Düşmanlar yanar olsun.
Vicdanı bayrak tutup,
İleriye gidek biz.
Türk kanıdır kanımız.
Kor olsun düşmanımız.
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DÜNYA AZERBAYCANLILARININ
DAYANIŞMA ШАРКЫСЫ

Nakarat.
Dayanışma arkadaşlık demek,
Dayanışma birlik demek.
Halkımın hoş niyyetin
Beşere ulaştırmak gerek
Azerbaycan halkına,
Gücüne, kudretine,
Şanına, şöhretine alkış deyek.
Sen şanlı bir tarihsin,
Sen bir şeref yolusun,
Bölünmez bir milletin
Barışın savumucusu,
Parlayan bir güneşsin,
Zafer yürüşündesin.
Azeri halkının evladısın sen.
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Земине Кыналы

Azerbaycan adını,
Vatan toprak andını
Yücelerden yüce tut
Sen ey Vatan evladı.
Dünyanın her yerinde
Güneş gibi parla sen,
Yücel en şerefli şanlı adla sen.

Ватан севэиси

Söz: Zemine Кınalı.
Beste: Hesen Abbaskuliyev

ASKER KARDEŞLER

Ватан севэиси

Söz: Zemine Kınalı.
Beste: Naile Mirmehmetli
Metin adımların çarpıntısından,
Korkuya maruz kalmış düşman ordusu.
Asker kardeşlerin yüce boyundan,
Korkuya maruz kalmış düşman ordusu.
Arkaya yol yokdur, ancak ileri,
Açılan yarınlar bekliyor sizi.
Daima sevindiriz siz kalbimizi,
Yaşayınız, var olunuz asker kardeşler.
Yürek çarpıntısı, kalp çarpıntısı,
Karanlık gecenin çabuk beyazlaşması,
Nurlu, yarınların ışık saçması,
Ellerinizdedir asker kardeşler.
Anneler fahr eder, ablalar sever,
Sizin kalbinizi bütün el biler.
Sevincten halkım da göz yaşını siler,
Kıvanc duyunuz, şad olunuz asker каrdeşler,
Yaşayınız, var olunuz asker kardeşler!
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Земине Кыналы

%

Laçın, Şuşa, Kelbecerin,
Zengilanın, Kubatlının,
Füzulinin, Cebrayılın,
Hankendinin, Hocalının,
Ağdamın da göksünü
Ağlar koydu düşmanlar.
Azerbaycan toprağının,
Vatanımın gözü olan
Karabağı unutmayız.
Unutmayız Karabağı!
Bir kaç yiğit mert oğullar,
Şehit düştü er oğullar.
Göksünü öne veren oğullar
Gösterin hüner oğullar,
Karabağı Unutmayız.
Unutmayız Karabağı!
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Ana Vatan, Azerbaycan!
Toprağına kurban olum.
Tarihlerden gelir sesin,
Çağırıyor, igid neslin,
Karabağı unutmayız.
Unutmayız Karabağı!

Ватан севэиси

KARABAĞI UNUTMAYIN!

Ватан севэиси

Dosta dost ol, duşmanlara
Bac vermeyin yiğidlerim.
“Zafar marşı”, “Misri”, “Cengi”
Sizinledir yigidlerim,
Karabağı Unutmayız.
Unutmayız Karabağı!

Земине Кыналы

%
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Kafkaz daьlarыnыn koynunda kendin,
Azeri yurdutek, ebedileшdin.
Her taьыn, taшыn, kayanыn dибиnden akan,
Чaьlayan irmaklar tek, sen нaьmaleшdin.
Ey ana topraьыm! Kutsal Vatanыm!
Benim secdegahыm, kiblegahыmsыn!
Tarih hafиzamsыn, ruhum, canыmsыn,
Dцnyaya haykыran Azerbaycansыn!
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Ватан севэиси

Ey ana topraьыm! Ey aziz vatan!
Benim yemin yerim de, yurt yerim de sen!
Azametim, fahrim, gцvenъ yerimsin.
Benim yцreьimde, hem kalbimdesin.

%

Земине Кыналы

KUTSAL VATAN

Ватан севэиси

YUCELERDEN YUCEDIR
Gönlüm gamın, sevincin
ebedi sarayıdır.
Gözden akan göz yaşım
kalbimin harayıdır.
Bana ilham da veren,
bana inam da veren,
Damarımda kaynayan
Azeri-türk kanıdır.
İstemem bir günüm
sessiz-semirsiz geçsin.
İsterim ki, her anım
çok manalı geçsin.
Dilime gelen sözü
ellerimden ricam var
Kalem alıp kağıza
ak sayfaya geçirsin.
Saymakla saya gelmez
zor-yaman günlerim.
Ya nağıldır,ya destan
gözümle gördüklerim.
Arzularım yarımчыг,
hanı övündüklerim.
Hatırıma gelmiyor,
ne zamansa sevindiğim.
Böyle bir misal da var
damla-kader cifttir.
Zemine Kınalıyı
Kendi derdi yaşatıyor.
Hayat nice rengareng,
sanki bir temaşadır.
Helal insan her zaman
yucelerden yucedir.

Земине Кыналы
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Yanar ocağımı göke sovurdu,
Eşimi öldürdü, beni kovurdu,
Kul etti elinde, bana buyurdu,
Kanlı müharebe, amansız dövüş.
Kırdı da saadat çıraklarımı,
Duymadı hiç yürek ağrılarımı,
Puç etti her istek-arzularımı
Kanlı müharebe, amansız dövüş.
Polat irademi ezdi, eğmedi,
Hedefi ben idim, bana değmedi,
Kapalı kapıları dönüp çalmadı,
Kanlı müharebe, amansız dövüş.
Nice yiğitlerin kanını içti,
Nice yiğitlerin canını biçti,
Vatan sevenlere kefen de biçti,
Kanlı müharebe, amansız dövüş.
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Земине Кыналы

Kapımı öyle bir harayla çaldı.
Kanlı müharibe, amansız dövüş.
Hiç bir şey sormadan genç eşimi,
Aldı müharebe, amansız dövüş.

Ватан севэиси

KANLI MÜHAREBE

Ağrılı-acılı, kederli günler,
Kanlı müharibeden yadigar kaldı.
Beni öz yarımdan tam ayrı saldı.
Kanlı müharebe, amansız dövüş.
Ватан севэиси

En böyük hediye bana dert oldu,
Kınalı Vatana yiğit-mert verdi,
Her ne verdise, bana sert verdi,
Kanlı müharebe, amansız dövüş.

Земине Кыналы

%
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Toprağımı severim!
Bayrağımı severim!
Vatanımı severim!
Silahlı Kuvvetlerde
Ben sıravi askerim.

54

%

Земине Кыналы

Azerbaycan kızıyam, Azerbaycan adıyla
Göğsümde çarpan yürek iftiharla dövünür.
Herbi Mekteb marşları önce amalımdadır.
Toprak, bayrak sevgisi kanımda, canımdadır.
Ömür-hayat yollarım Vatan yollarındadır.
Ruhum, cismim, hem sesim coşan harayımdadır.
Subaylar, çavuşlar, askerler söyledikce marşımı
Çekilsin kara bulutlar Vatanımın başından
Ulu tanrı duysun sesimi-harayımı
Armağan edecem halkıma “Zafer”marşımı.
Dağlardan güc aldım, uca dağa benzerim,
Güneş kimi parlarım, nur-çırağa benzerim,
Aşk olsun Azerbaycana, öz yurdumu severim!

Ватан севэиси

BEN SIRAVİ ASKERİM

Ватан севэиси

VATANIM
Bağları itirli gül, benövşeli
Zirvesi kartallı, yeşil meşeli,
Billur bulakları, serin çeşmeli
İlk beşiğim, son menzilim, Vatanım.

%

Земине Кыналы

Giblegahım, ant yerim, tuz-ekmeğim,
Yaman günde güvenc yerim, gereğim.
Odlar yurdum, hep çarpan yüreğim
İlk beşiğim, son menzilim, Vatanım.
Her karışı mukaddes pir ocaklı,
Doğma aziz, sıcak ana kucaklı,
Güneş yüzlü, sülh-saadet soraklı,
İlk beşiğim, son menzilim, Vatanım.
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Toprak,bayrak sevgisiyle doğanlar
Vatan derdi,hasretiyle yoğrulanlar.
Dert içinde boğulanlar
Gedecekler dövüşe...
Müharebe başlarsa...

%

Kendi yurduna-eline aşkı
Kendi ahd-ilkarına sadakat.
Ulviyyeti,dayaneti
Sehaveti olanlar
Gedecekler dövüşe...
Muharebe başlarsa...

Земине Кыналы

Yüreğinde Vatan aşkı olanlar
Gidecekler dövüşe...
Müharebe başlarsa...

Ватан севэиси

MÜHAREBE BAŞLARSA...

Şanlı ordum galip olup,
Bayrağımız ucalacak.
Duşmanlardan öc alacak
Zafer marşı söylenecek
Muharebe başlarsa...
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VATAN UĞRUNDA
Benim şiirim dünyaya,
Savaşmaya gelmiştir.
Vatanımın derdini
Paylaşmaya gelmiştir.
Sesler kisas için
Her oğulu, her eri.
Sesler zafar için.
Cengever yiğitleri.

%

Земине Кыналы

Siper-Vatan kucağı
Oğulları var olsun.
Nankor hain duşmana
Dünya dar, zülmet olsun.
Toprağın hoş kokusu
Analarin nefesi.
Çağlar ırmağa benzer
Askerlerin gur sesi.

57

Doğma yurt yerlerine
Dönmenin zamanıdır.
Mukaddes toprağımız
Bize şahlık tacıdır.

%

Земине Кыналы

İntikam, kısas deyip.
İreliye gidin siz.
Yurdumu azat edip.
Cenet-mekan edin siz.

Ватан севэиси

Korkmak gerek değil.
Vatan için dövüşte.
Tanrı dayak olacak.
Nur saçacak güneş de.

58

TARIHMIZIN SAHFASINDAN

Ватан севэиси

Vücudumda dağ vüqarı,
Kollarımda selin gücü.
Polat kibi iradem var,
Eğilemem, kırılamam.
Damarımda akan kanım
Dağ şelalesitir.
Ruhum derya-deniz gibi,
Coşup taşar, hep kükrer.
Yüreğimi keder, gam değil
Tanrı aşkı sarar.
Demeyin ki, o, kadındır
Zorluklardan korkar.
Elim Qazakh mahalıdır
Aslanbeyli köyündenim.
İnce derem, o Göy Türbem,
Avey dağı, Göyezenim,
Revaç vermiş ki, övineyim.
Ata yurdu, öz obamı
Saf aşkla kendim seveyim.
Toprak, bayrak sesiyle
Çoşup taşıyor ruhum.
Aslan kızım,yiğit kızım
Söylenilen o söz benim.
Azerbaycan ordusunun
Asker kızı, yiğit kızı
Ben kınalı Zemineyim.

Земине Кыналы
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Ватан севэиси

Polat göğsüm siper oldu
Bin bir derde.
Hem tebessüm, saygı gördüm.
İnsanların yüzlerinde.
Ali Harbi Okulların
“Okul marşı okundukca”
Subayların, kursantların,
Çavuşların, askerlerin dillerinde
Zaman beni çok imtahan etmişti
Öten genclik yıllarında
Göz yaşlarım yurt salmıştı
Yüreğimde, gözlerimde.
Bu sert,zor imtahandan
Geçmek için tanrı yardım etdi.
Dar günümde kendisi yetti
Tutup beni ellerimden
Zirvelere, gök yüzüne
Taraf gitti.
Tanrım kendisi yollar açtı.
Kovdu kara bulutları.
Çiçek açtı yüreğimde,
Asker kadın arzuları.
Sevindirdi yüreğimi helal zehmet,
Saf aşkın arzuları.
Seyr edirim ressam çizen tabloları.
“Tarihmizin sayfasından” silsileli,
Çizilmişti; Azerbaycan hanımları
Önde durmuş Tomris, Elinde kılınç
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Земине Кыналы
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Sara Hatun, Taclı Beyim,

%

Земине Кыналы

Nigar, Hacer, bu Zuleyha
Bu Leyladır,
Bu salatın Askerova,
Bu Zemine Kınalıdır.
Elindeki Azerbaycan bayrağıdır.
Bu tabloyu seyr edenler:
- Gülzar hanım, Taryel müallim
Oğlum Arzu-Ayaz
Zöhrab, Rahman, hem de Mahir
Fotoğrafçı Sayfeddin de
“Aypara”dan Nureli de
Minehanım Tekleli de
Söylediler:
- Azerbaycan hanımları
Cengaverler neslindendir.
Şahin gibi uçarlar, yorulmazlar.
İlk aşkını, ilgarını unutmazlar.
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Alkış olsun:
Ömrü uzun, gözü nurlu

Ватан севэиси

Helallığa haram tike katmazlar.
Yad milletin oğul deyip güvendiği
Yad kişiler,
Bizim milletin kadınını
Gayretine asla yetmezler.
Alkış olsun söylediler:
-Azeri türk kızlarına.
Alkış olsun Azerbaycan halkının
Ramazanov Kamil adlı ressamına.

Kollarında gücü olsun.
Tarihmizin yaddaşında
Asırlarca yaşasın.
Bu dünyadan göç etmiş
Atasına-anasına rahmat olsun.
“Tarihmizden sayfalar” tablo ise
Geçmişlerden bu günlere
Gelenlere örnek olsun.
Iyun 2005-ci il
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ПОЕМЛEР

63
Ватан севэиси

BIR GECE LAYLA ÇALIYORDU

Hoş nefesi, hoş sesi
Annenin ilk sevinciydi.
Var-devletden kiymetliydi
Yavurusu ona inciydi.
O, beşikde uyuyordu,
Anne layla söylüyordu.
Şeker-bal gibi yavurusuna
Hoş günler diliyordu.
Anne beşik başında
Sanki nobet tutuyor.
Yorulmuş uyuyamuyor
Gözleri yolmu çekiyor?
Aniden bebek uyanıp.
Su istediği zaman
Mermi yağışlarından
Ev bölündü ortadan.
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Yavurusunun nazı ile
Genc anne hep oynuyordu.
Yorulmak nedir acaba?
O, anne hiç bilmiyordu.

Ватан севэиси

Bir gece layla çalıyordu
Küçücük, şirin yavurusuna.
Tatlı röyalar diliyordu
Anne ciğer parasine.

Ansızın çakan ”yıldırım”
Çaktı öyle zamandakı.
Anne çekilmişti
Yavurusundan bir adım.

Ватан севэиси

Toz-dumana büründü,
Sıcak-temiz odalar.
Nerdedir?-niçin gelmiyor.
Konşu-akrabalar.
Ansızın yağan mermiler
Konşu evini-odasını
Dede-baba yurdunu
Kül kibi göke savurmuş.
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Kaçan kim, düşen kim?
Hay çeken haykıran kim.
Felek öylesine zülm etmiş.
Ölüsünü arayan kim.
Hay düşmüş göçüyor eller.
Göç düşmüş, göçüyor eller.
Evden çole-dışarı
Dökülmüştür ceyizler.
Eli tutan,tutmayan
Yerde kalmış kaçmayan.
Kafir mermilerine
Hedef olmuş ay aman!

65

Ağı söylüyor ağlıyor.
Anne yardım istiyor.
Anne imdad diliyor.
Felek onu duymuyor.
Anne için bu felaketdi.
Dağdan ağır bir dertti.
Layla çaldığı yerde
Felek yavurusun aldı.
Sene değen mermiler
Keşke bana değeydi.
Seni götüren ecel
Keske beni götüreydi.
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Kaynar su kazanında
Bebekler yanıp-bişiyor.
Nici-nice insanlar
Ölmüş, kayıplara karışmış.
Anne deli oluptur.
Yavurusunu eline alıp
İstedi ninne sцylesin
İstedi bir şeyler söylesin.
Yavurusunu şen görsün.
Ama nefes almıyordu,
Bebek artık gülmüyordu
O, günahsız, o, masum,
Hayatdan hiç tatmamış
Kafirin elleriyle
Bebek öldürülmüştü.

Ватан севэиси

Yaş yerine gözünden
Leysan yağış yağıyordu.
Anne için bu dert
Ağır, taştan ağırdı.
Anne eli koynunda
Hep ağlıyordu.
Bu derdi kalbinde
Tek kendisi taşıyordu.
Ne söz, ne de teselli,
Gelmiyordu karına.
Gelen bu ansız darda
Keşke gelseydi varına.
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Земине Кыналы

Hiç bir anne görmesin
Dünyada evlat derdi.
Dillerine gelmesin.
Ne bayatı, ne ağı
Durun millet ayağa.
Gidelim intikam almaya.
Bizi bekliyor çünki,
O, savaş meydanları.
Интикам, кисас дийип,
Илерийе эидилим,
Йуртлара сащип олак
Гащр олсун душманымыз.
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ŞEHIT OĞUL

Aziz-laziz yemeklerden
Anne oğuluna bişiriyor.
Şirin dile de tutarak,
Kendisi oğlunu yidiriyor.
Oğlum razı olsaydın sen
Ben de savaşa giderdim
Yüreyimden öyle keçiyor
Dövüş libası giyerdim.
Dözümlüyüm diye ana
İleriye yürüyerek,
Adım atıyor, magrur sesle
Bir, iki sol diyerek.
Ana sana kurban olayım
Yeter bırak şakayı.
Yol çantamı hazırla,
Şimdi ise hoşça kal.
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Sığal çekib saçlarına
Nazar deymesin kaşlarına.
Göz deymesin boyuna
Tuz dolar hey başına.

Ватан севэиси

Allah-taala gözelliyi
Sana verib diye ana.
Öğulunun gözlerinden
Yanağından öpüyor ana.

Oğul sağ git, selamet gel,
Kurban kesip dağıtırım.
Sensiz keçen gecelerde,
Asla rahat uyumarım.

Ватан севэиси

Fikir etme aziz ana
Ben ki, savaşa gidiyorum.
Ana, Vatan karşısında
Yemin edib, diz çöküyorum.
Oğul gidiyor, anne kalıyor,
Oda sanki boşalıyor.
Anne yalnızlıkla beraber
Hönkür- hönkür ağlıyor.
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Aniden kapı çalınarak
Bir kız odaya giriyor
Yanakları kızararak
Sevgilisini soruyor.
Gel, kızım gel yanıma
İnan yetişdin imdadıma.
Oğlumu hatırlıyordum ....
Gelişine kurban olayım
Gelinime kurban olayım.
Oğlumun kokusu var.
Yanağında, saçlarında.
Dur gözümün karşısında
Gözlerine kurban olayım.
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Anne:- kızım çay içermisin.
Adın nedir hiç söylermisin
Bişirdiğim şirniyyatdan
Ne için hiç yemezmisin.
Sağ ol, anne hoş sözlerin,
Benim için dünyalardır.
Senin gibi güzel anne
Söyle nerde vardır.
Kız utancak bir bakışla
Anne beni bağışla.
Gitmeliyim, artık geçdir.
İyi geceler, anne,
Tatlı rüyalar, anne.
Güneş batmış, ay boylanıyor
Anne sonsuz intizarla
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Duvardakı şekillere
Bakıyor sonsuz intizarla
Habersizce kızın kendisinden
Göz yaşı süzülüb yanaklarına.

%
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Ama bana hiç dememiş
Senin gibi bir güzeli sevmiş.
Beni sakladığı sevgilisi ile
Bak nasıl da mutlu etmiş.
Anne şirin sözleriyle,
Kızı yaman valeh edib.
Çay süfresi tatlısıyla
Bu güzeli davet edib.
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Hep pencereden bakıyor.
Yollar, yollar uzanıyor.
Yatağında yatarak
Derin hayale dalarak
Oğlunu arayarak
Anne uykuya dalıyor.
***
Bir akşamın gece yarısı
Röyasına girmişdi ciğer paresi
Ah çekib, sızlıyor onun yarası
Ruh çıkmıyor bedenden
Biliyormusuz neden?
Yanında yok idi onun annesi.
Al- kana boyanıb üstü- başı,
Ansızın geldi ömrün- baharı.
Yanında olsaydı anası- yarı,
Son defa onlarla vedalaşardı.
Çırpınıyor ölümle
Çırpınıyor oğul.
Zamansız çiçek gibi
Sararıb-soluyor.
Başının üstünde asker dostları
Dayanıb, duruyor !...
Bir asker ileri çıkarak diyor :
Duyun kardeşler, duyun beni
Bu gün hakk yolunda
O şehit oldu ...
Hakkın dergahına kovuşdu ruhu
Biliyormusunuz şiiri ne kadar seviyordu.
Savaşa azmla- ruhla gidiyordu.
Her kesden önde, ileride gidiyordu.

Askerin elleri tir-tir titriyor.
Yüreği kan çakıyor, yaman göğnüyor,
Mısralar ağırdır, söyleyemiyor
Ölüm sözlerini bilerekden saklıyor.
Göz yaşı donmuş askerin yanaklarında
Sözler donmuş askerin dudaklarında
Açmış ellerini göklere doğru.
Dayanmış o, tanrı dergahında
İlahi! Neden tanrı kızmış bize,
Ecel durmuş baş ucumuzda
Kartal gibi göklerde uçan şahine Rahmet diliyorum şehitimize
Kartal gibi göklerde uçan bu şahin
Bir soğuk mezara yol alıb gidiyor.
Dün emr ediyordu:
- İleri gidin!
Bu gün şehitim, şehitim diyor.
Sanki yokmuş, böyle bir insan
Askerlerin omuzunda yol alıb gidiyor.
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Budur, kendisi için yazmış bu şiiri.
Okuyayım, duyun aziz kardeşler
İnsan son anını son nefesini
Ölümün gelişini önceden duyar.
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Al- kana boyanmış göğsünde şiir.
Mısralar, satırlar, bak neler diyor,
Ölse de bu şehit son nefesinde
Anneni, Vatanı, yarını seviyor.

O şehit değildir, şehit değildir.
Azeri halkının bir tarihidir.
Şehit kardeş uyuyorsun mezarda,
Ağlar seni, annen- bacın, sevgilin.

Ватан севэиси

Ağlar seni, hari sarı bülbülün
Ağlar seni, uca dağlar.
Ağlar seni, telli sazlar.
Ağlar seni, bayatılar- ağılar.

Ağlamayın, düşman görür,
Ağlamayın, ağlayacak ne var ki,
O, al-lale toprak üstünde bitmişdir.
Öz rengini şehitlerin al kanından almışdır.
Seven kızın, bir ananın
Gözü yolda kalmıştır.
Şehitlerimiz dağlar gibi ucalmıştır.
Ağlamayın, ağlayacak ne var ki.
Bu gafil haberden, acı haberden,
Ananın gözleri birden tutluyor
Karşıda ucaboy, asker oğlunun
Şehit mezarına sarılıb duruyor.
Bayatı- söz yazmış asker oğluna
Dil açıb- sızlıyor anne.
Taşlar dile geliyor, toprak titriyor.
Annenin gözleri hiç bir şey görmüyor.
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Ağlamayın, dolan gözler
Ağlamayın, şehit kardeş ağlar.
Ağlamayın, şahit dağlar ağlar.
Ağlamayın, dolu bulut ağlar.

Ağlama, mağrur ana,
Ağlama sana kurban.
Gözünü yaşlı gördükce
Ben de ağladım pünhan.
Bu ana, yazık ana,
Saçını yolup ağlıyor.
Şehit mezarları arasında
Oğlunun mezarını arıyor.
O toprağın uğrunda
Canını kurban verdi.
Yüreğinde vatanı
Bir de anayı sevdi.
Ağlama, mağrur ana
Ağlama, bundan sonra
Onu halk ağlıyor.
Şehit oğlum diye.
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Ağlama aziz ana
Ağlama yana- yana
Oğlun şehit oldu.
Ruhu tanrıya kovuşdu.
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Başına toplanmış asker oğullar
Anneye dil açıb, hey yalvarıyorlar.
Ana senin yerine asker dostları,
Düşmanın başına od yağdırıyorlar.
Başını uca tut ana,
Gerek şehit annesi,
Uca, mağrur dayana.
Ağlama aziz ana.

Ватан севэиси

Ağlama aziz ana
Oğlun halkın oğludur.
Oğlun şehit kanlıdır.
Çünki Azerbaycanlıdır.
Çünki o türk kanlıdır.
Karanfil sarılmış mezarını
Göz yaşıyla yumuş taşları.
Ağlayan gül olsun.
Ağlamayın siz!
Alın intikamınızı yerde kalmasın.
Şehit kanlarını
Asla kıymayın.
Uca boylu, ner bilekli,
Aslan yürekli
Ey halkımın kardaşları!
Ey halkımın bacıları!
Bundan sonra ayık olalım.
Bundan sonra sayık olalım.
Bundan sonra bir-birimize
Destek olalım.
Biz bir-birimize dayak olalım.
Kanlı kara günümüzü,
Unutulan tarihimizi
Unutmayalım...
Asla bir daha ağlamayalım.
Karanfilin göz yaşına
Hiç kıymayalım.
Bırakın, ağlayan güller olsun.
Bırakın, ağlayan çiçekler olsun.
Şehit kardaşlarımızın mezarları
Nurla dolsun.
Şehit mezarları hem kutsal yer,
Hem de pir olsun.

Земине Кыналы

%
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TENHA TÜRK MEZARI

Silahı sursatı omuzlarında,
Toprak aşkı emellerinde
Sesine ses verdi o milletin de,
Kendini bulmuştu Vatan derdinde.
Bolşevik,ermeni daşnaklarıyla,
Kana kan demişti, kanlı dövüşte
Vatan uğrunda ileri dedi,
Bayrağı yükseltip önde giderdi.
Haykırdı; Azeri Türklerle birdir,
Bizim topraklara göz diken kimdir?
Dehşetli, amansız, kanlı dövüşte
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Daha çocuktum, Nigar ninem de
Böyle soylerdi, böyle derdi:
– O uzak elleri çok yakın bilip,
Azeri yurdunun yaman gününde
Canıyla kanıyla yardıma gelmiş.
Gelişi kor etmiş hain düşmanı,
Girip gözlerine ok gibi delmiş.
Erzurum, Karsı geçip Murova gelmiş,
Dumana, çiskine, gırova gelmiş,
Şehitlik, kutsal uca zirvedir,
Canından geçmeye, girova gelmiş.
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Şamahı etrafı yol kenarında
Bir türk askerinin mezarı vardır.
Bu yoldan geçip -gidenlar diyor
Bu mezar tek-tenha, garip mezardır
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Düşmanın başını ot gibi biçti.
Azeri toprağı azat olunca
Kısas almağa kalben and içti.
Toprağa göz diken hain duşmanlar,
Göyçeye, İrevan ellerine
Kazak mahalının hanlıklarına
Dilican deresine tamah salmışdı.
1918 de...
Genceden doğru Şamahıya varmışdı.
Araba, at ile, topla-tüfekle
Tepeden tırnağa silahlanmıştı.
Quba qazasından minlerle insan,
Evleri-barkları olmuştu viran.
Yaman günümüzde imdada yeten,
Dini bir, dili bir türkler olmuştu.

Земине Кыналы

%

Lenkeran, Göyçaydan sade insanlar,
Katıldı orduya nice ogullar,
Tanrı dergahında koca neneler,
Meyve bağlarından pay göndermişler.
İyi yol! Uğurlar! Zafer çalın!
Siz marşlar söyleyin! Siz Cengi çalın!
Doğma yurt yerleri geri alın
Üstüne gün doğsun Azerbaycanın.
Savaşda türk oğlu aslan-şir olur
Mukaddas and yeri Tanrı-pir olur.
Yadında sahlasın hain duşmanlar,
Azeri-türklerle daim bir olur.
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Taykulak Andranikin torunlarına,
Durun! Dinleyin-duyun dedi.
Biz Nuru Paşanın, Enver Paşanın
Yiğit askeriyiz biliyorsunuz –dedi.
Kınından çıkarıp Misri kılıncı
Koroğlu narası cekti türk oğlu.
İntikam kıyamete kalmaz diyerek,
Dövüşe başladı bütün bir ordu.
Yayıldı her yana barıt kokusu
Kafkaz daglarının eteklerinde.
Dövüş meydanında türk askerinin
Azamet görüldü bileklerinde.
Korkuya kapılan düşmen ordusu
Geriye çekilip, hep kaçdılar.
Nereden gelmiş? Nereye gidiyordu?
Yollarda kayb olup, hep şaştılar.
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Göyçay- Şamahıdan Baküya kadar,
Topla, tüfekle, silah-sursatla
Yürüyüş fikrindeyken hain duşmanlar
Kesti önünü cengaver türkler.

Ватан севэиси

Bak bir bu ne tamahdır, bu ne nefistir.
Hain ermeniler, hain iblistir.
Eski yurt yerleri Azerbaycanın
Batı, Azerbaycan, hem de Tiflisdir.
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Ölenler öldü, kalanlar kaldı.
Şanlı türk askeri bir zafer çaldı.
Od vurup odlanan, çapıp talanan,
Toprağı askerler geri aldı.
***
Göğsünden aldığı ağır yaradan
Toprağa türkün kanı da döküldü.
Tanrı dergahında ulu yaradan
Türke destek oldu, düşmanlar öldü.
Kanıyla suladı kara toprağı
O, son nefesinde öptü bayrağı.
Yayıldı ellere türkün sorağı
Şehit türk askeri, o türk mezarı.
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Kafkaz dağlarının başı üstünden
Dumanlar,çiskinler böyle silindi.
Kimin kim olduğu iyi bilindi,
Bu mezar yalnız değil, bütün elindir.
Bu yoldan geçenler sabah-akşam
Kardeş mezarını ziyaret eder.
Kutsal mezarın sal taşlarını,
Öpüp okşamayı borc biliyor.
Bu yalnız mezarda yatan türk oğlu!
O, şehit olmuş, ölmemiştir ki,!
Nur saçıyor, işık gibi göklerden,
Parlayan güneştir, sönmemiştir ki!
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Bu mezar yalnız değil, asrın yaddaşı
Silkeler, oyadar her vatandaşı.
Kayadan yoğrulmuş her bir taşı
Yalnız türk mezarı, hem Vatan taşı.
Bu şehit mezarı, bu türk mezarı,
Güneş gibi parlar, çırak gibi yanar.
Azatlık uğrunda dökülen kanın,
Secde yeridir her bir insanın.
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Bu tenha mezarda yatan türk oğlu,
Örnektir, ibrettir soykökü dili.
Azeri-türk kanı taşıyanların,
Dilinde ezberdir, türkün her eli.
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Bu yalnız mezarda yatan türk oğlu,
Asrın yaddaşıdır, tarih kalesi.
Vatanı-toprağı seven keslerin,
Göğsünde kurmuştur mertlık kalesi.

ПЙЕС
Земине Кыналы
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Ватан севэиси

Ватан севэиси

TEKИ VATAN YAШАСЫН
1 перде 4 шекилли мензум пйес

Yazar:
Ana: - (45-50yaşlarında)
Ahmed-(20-23 yaş arasında)
Aysel:-Ahmedin sevgilisi (18-20
йашларында)
Azer- Komutan (25-27 йашларында)
Mehmet-Azerin dostu (20-23 йашларында)
Doktor: (40 йашында)
Askerler, kadınlar
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Иштирак едийорлар:

I-BÖLÜM :
Yazar: ( Sahnenin karşısında durmuş)

Ватан севэиси

Duşman sarmış etrafımızı
Dardadır yine de Vatan.
Bir zaman oğul dedi,
Size de, bana da Vatan.
Yiğitlerim erenlerim.
Haraylıyor dağ,taş bizi.
Siperlerde karşılasın
Kutsal savaş bizi.

%
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Andımızda düz olalım.
Zefer adlı söz olalım.
Ölen, kayb olan biz olalım.
Teki vatan yaşasın.
Üçrengli bayrağımız
Dalgalansın Şuşada.
Bir daha aman vermiyelim
Hankendinde biz duşmana.
Dönelim ateşe-oda.
Teki Vatan yaşasın.
Lazım gelse ucalalım
Şehitlik zirvesine.
Ses verelim el-obanın
Harayına sesine.
Zafer günü karışalım
Azadlıq kelmesine
Teki Vatan yaşasın.
(Sahneden gidiş)
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(Ana oğuluna sarılıyor)
Ana:

Sağ ol benim yiğitim
Tanrım yar olsun sana.
Git layik ol vatana,
Bu yurda, bu vatana,
Çinar boylu aslanım,
Tanrım sana yar olsun.
Duşmanlardan gisas al.
Yurdum bahtiyar olsun.
Bir öğütüm var sana.

Ahmed:

Söyle duyuyorum ben.
Benim andım amalım.
Bir anandır, bir Vatan.

Ana:

Aman verme duşmana
Kana kan de, durma hiç.
Burak yadlara nifretin,
84

Ватан севэиси

(sahnaya taraf gelerek)
Sene ezel günden ana dedim.
İstersin sevgimi
Eğer sözümden dönersem
Kına dedım.
Geliyorum yolumu bekle,ey Vatan.
Koymam, kalasın dumande-çende,
Duşman başımıza od elediğinde,
Eller avunurmu sözle ey Vatan.
Gediyorum,hayır-dua ver,
Vatan kalmış darda ana.
Duşman geliyor üstümüze,
Ben gereğim, yurda ana.

%
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Ahmed:

Ahmed:

Ana:

-Hayır sen gitme takatım,
Tükenmezdir tizimde.
Döneceğim zaferle.
Yolumu bekle ana.

- Yığıt yavrum, er yavrum
Aslan yavrum, ner yavrum
Gözlerimin işığı
Ay benim asker yavrum.
(Aysel- sessiz addımlarla sahnaya geliyor)

Aysel:

( heyacanla):
– Sağ git, selamet dön
Ahmed uğur olsun.
Seni sevenlerin
Gözleri dolmasın.
Duşmanların başına
Her adımda od ele.
Asla düşmesin yurdumuz
Bundan sonra yad ele.

Ahmed:

(Onu hesretle süzüyor)
And içiyoram vatana

%
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Ver göğsünü ileri!
Asla çevirme
Arkanı duşmana,
Bırak hoş sorağın gelsin,
Cepheden her zaman bana.

Ватан севэиси

Orda gelsin dile hey.
Razı olsan dövüşe
Giderdim ben de.
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Yiğit oğlum, git tanrım,
Kuvvet versin koluna
Zaferle dön gül-çiçek,
Dökelim yoluna.

Aysel:

(nigarançılıkla)
Kendinden mugayat ol,
Yersiz ölümden korun.
Hünerle dön,
Burak köğsünde
Dil açsın arzuların.

Ahmed: –

Ahmed :

Ana:

(Annesine)
Merak etme anne
Merak etme güzel.
Zamandır artık yüreğim.
Diyor ki, yola koyul.
Gediyorum aziz annem
Elveda, sağlıcalıkla kal.
(kıza taraf dönerek):
-Aşkim amaneti
Ehdine sadık ol.
Sadakatınla ucal.
– Git oğlum,burak yolların
Su gibi aydın olsun.
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Ana:

Ватан севэиси

Ekmeyine tuzuna,
Söz veriyoram anama,
Sana bir el kızına.
Duşmandan alacağım ,
Bu yurdun kısasını.
Değişecek el-oba matem libasını.

(Kıza işara ile)
Ne bu sevgin saralsın.
Ne de güllerin solsun.
(kenara çekilerek yavaş sesle)
– Git yığıtım, burak yolunu
İntizarla bekleyeceğim.
Adını akşam-sabah
Kalbimde azizaleyeceğim.
Git zafarla dön.
Burak sığınıyom adına.
Tanrı yetsin ay Ahmed
Her zaman imdadına.

Ватан севэиси

Aysel
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Aysel:
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Ana (Kıza yaklaşıp onun saçlarını okşayarak):
– Kızım şimdi bildim ki,
Oğlum seviyormuş seni
Sağ ol, bu gelişinle,
Çok sevindirdin beni.
Allah koysa Ahmedin
Geriye dönecek bir gün.
Başlayacak elimizde,
Yine şadlık, toy- düğün.
Düğün yapacağam oğluma.
Mutlu olacaksan sen de,
Sizin hoş gününüzde
Sevinecek Vatan da.
(utana- utana)
Tanrı dileklerine
Yetirsin seni anne
Arzuların çin olsun
Her kes yetsin dileğine.
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II-BÖLÜM

Dostlar sayık olun,Vatan dardadır,
Sanmayın zafer uzaqlardadır.
Duşman ulasa da kuduz it gibi
Gerek biz onları ezelim bit gibi.
Vermeyin savaşta duşmana aman,
Korkmayın dövüşe atılan zaman.
Vatan ezel günden güveniyor bize
Allah kendisi yetsin yardımımıza.
Mehmet:

Nedense duşmanlar görükmüyor göze

Ahmed:

Gelin iyi bakalım etrafımıza.

Azer:

Sizi aldatmasın bu dilsiz süküt,
Çevrilir bin anda leysana bulut.
Gerek sayıklığı vermeyelim elden,
Duşmanlar fitneden-fesattan el çekmez.

I-Asker:

Alın yazımızdı bu dövüş bizim
Duşman karşısında titremez dizim.

Azer:

Güveniyor el-oba qayretimize,
Vatan oğul diyor her birimize.
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Azer (komutan-üsteğmen kiyafesinde)
(Askerlerin yanında)

Ватан севэиси

Cebhe hatti.Siper,duşmanla yüz-yüze duran
Azerbaycan askeri.Bazan uzaklardan mermi sesleri
duyuluyor.Siperlerde askerler görüküyor.

(Sürekli mermi sesleri duyuluyor)

I-Asker:

Bize siper olsun her qaya,her taş.

II-Asker:

Dövüşte ya şehit, ya qazi olalım
Ölen yiğitlerin kisasını alalım.

Azer:

Bir mermimiz de çıkmasın boşa
Acele edin, gidiyoruz artık savaşa.

Ватан севэиси

Haydı yiğitlerim başlandı savaş

(Savaş ireledikçe şiddetleniyor)

Mehmet:

Al bu da seninki, köpek harsın öğlu

(Her iki asker ermeni askerini tüfenğin dipçeği
ile vuruyor)
Acele et, bu tarafa geç, harsın oğlu
(Her iki asker ermeni asirini önlerine alıp
karargaha götürüyorlar)
Ahmed:

Söyle bakalım, burda ne arıyorsun?
Çok canlar aldın, biliyorum ki, sen....
89

%

Земине Кыналы

Ahmed (İleri atılan ermeni askerini vurup yere
seriyor)
Dur, kafir oğlu nereye geliyorsun
Geber it gibi, al payını sen.

Mehmet:

Tülküde dile bak

Ahmet:

Ay alçak senin,
Yokmu doğma elin, doğma vatanın?

Mehmet:

Burda ne ölümün var senin?
Sana qanim olsun mezhebin, dinin.....

Ermeni esiri: Yanlış yapmışım, gelmem bir daha
Sizin olsun gök de, yer de.
Ezelden sizindir Göyçe, Zengezur.
Mehmet:

(Onun yakasından yapışıyor, kolundan
tutup ayağa kaldırıyor)
Gel bize dil tökme, kafir oğlu dur!
Sensin el-obamı ateşe yakan.

Ahmet:

(Onun yakasından yapışıyor)
Durun bakiyim, elime geçip çuhan.
Sus, senin için çocukmuyum, neyim?
Seni kendi ellerimle geberteceğim.
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Kurban olayım, burakın beni.
Burakın, terk edeyim sizin Vatanı,
Sizin olsun bu dağ, bu dere
Dönmem asla bu yere.

Ватан севэиси

Ermeni askeri – ( Diz çöküp onun ayaklarına
sarılıyor)

Dur, harsın oğlu, dinle beni
Söyle, neye gerektir bu alem, bu yas?
Niye toprağımı alevlere attın?
Didergin düşen elin ardınca baktın?
Hiç mahal koydunmu göz yaşlarına?
Kanlı divan tuttun soydaşlarıma...

Mehmet:

Anan mı buraya yolladı seni?

Ermeni esiri: Hayır, hayır...aldattı kuldurlar beni.
Bize söyledilir ki, bilin anlayın.
Tarihi kadimdir Ermenistanın
Dediler bizimdir Laçın, Karabağ...
Kelbecer, Kubatlı, Zengilan, Gazakh...
Ahmed:

Demek gelmedin kendi isteğinle sen...

Mehmet:

Biliyorum, korkudan böyle diyorsun.

Ermeni esiri: Massaba yemin edirim, bende günah yok.
Sizin topraklarda dostlarım çoktu.
Ahmet:

Sus dile getirme sen dost sözünü,
Eclaf, göster gerçek yüzünü.

Mehmet:

Bizi öldürmeye hazırsın her an,
Gözün doymadımı dökülen kandan?
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Ahmed:
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Ermeni esiri: Size yalvarıyorum, henüz gencim
Yolumu bekliyor Gorusda anam...

Ermeni esiri: Yalvarıyorum size, bırakın gideyim
Sizin Karabağı terk edeyim
Sizin olsun Ağdere, Şuşa
Ben bir de girmem sizle savaşa.
Mehmet:

Eclaf, affetmek olurmu seni?
Beynine çakacağım şimdi mermiyi.
(Ermeni esiri yere çöküp, yine de onun
ayaklarına sarılıyor)

Ermeni esiri: Yalvarıyorum sana, el sakla biraz
Bil ki, İyiliğin karşılıksız kalmaz.
Alın göyçeni de, Zengezuru da,
Meğrini, Sisyanı, Destefuru da,
Karşılayalım sizi açık yürekle,
Geleyim yolunuza tuzla-ekmekle.
Bacım Haykanuş da peşkeştir size
Misafir olun Gorusta bize.
Mehmet:

Namussuz, şerefsiz.

Ahmet:

Satkın alçak
(Parmağını tetiğe yaklaştırıyor)

Azer:

(Keskin adımlarla onlara yaklaşıyor)
Onu öldürmeyin, durun bir az.
(Gurur hissiyle)
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Kaybettin yolunu Hankendinde sen,
Koydun ağlar güne Hocalını sen.
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Ahmet:

Mehmet:

Komutanım, kana kan, ölüme ölüm,
Bunu öldürmesem yanar yüreğim.

Azer:

O, şimdi esirdir, asker değil ki,
Belke gerek oldu bize, bunu bil.
Onu öldürmekle bitmez
Neler söyleyecek bize bu dığa?
Düşmanın sırrı da gerektir bize.
Götürün, emrimdir bu size!
Şimdi o esirdir, bizim elimizde.
Alacak cezasını, zamanı geldiğinde!

Ватан севэиси

Dostlar, bu dövüşte zafer çaldık biz
Bu gün iki köyü geri aldık biz.
Bir az da uzağa kovduk düşmanı
Onu öldürmeyin... dinleyin beni.
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Mehmet:
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(Askerler esir ermeniyi götürüyorlar)
Yürü harsın oğlu, durma yürü.
Korkak tovşan gibi boylanma geri.

Ermeni esiri: Sanki canıma düşmüş velvele.
Ahmed:

Yürü, korkma acelin gelmemiş henüz

Ermeni esiri: (Durup onlara hitaben)
Takdire layiktir merhemetiniz
Düşmanla böyle davranmayız biz.
Ahmed:

Gözümün içine iyice bak.
Biz sizin tayınız deyiliz, alçak
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Mehmet:

( Esiri ileri itelerek)
Yürü, göreyim lanete gelesin seni
Acele et, sabrımı taşırma benim...

(Her iki asker ermeni esiri ile beraber sahneden
ayrılıyor)
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Sizsiniz başkesen, sizsiniz cellat.
Milli sembolünüzdür bu şerefsiz ad!
Yoktur gayretiniz, yoktur arınız
Dosta hiyanetdir itibarınız.

Işık kapanıyor.

III BÖLÜM
Yazar:

Girmiş rüyasına çiğerparası
Ah çekib, sızlıyor anne,
Duymuş yüreği sanki
Bir kötü haber bekliyor anne
Bu gece ne yaman uzadı böyle.
Açılmıyor sabah, sökülmüyor şafak
Belki haber tutmuş anne kalbiyle
Ahmedin kan sızan yaralarından
Ben nasıl avındırayım onları
Anne intizarda, oğul can üste
Yiğitler nigaran, kulaklar seste.
Hayattan ayrılmak istemese de
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Perde iniyor.

Üstünü örtmüş ölüm gölgesi
Güle duyuluyor Ahmedin sesi.

Ahmed, aziz dostum, yanındayız biz,
Dillen, şan-şan oldu bağrımız,
Kardeş, yolumuzu bekliyor eller,
Kalk beraber dolaşalım aranı-dağı.
Bizim göğsümüze dağ çekme kardeş,
Yaşamak olurmu hayatda sensiz.

%

(Ahmedin yaralarını saran doktora dönerek)

Doktor:

Doktor ağrın alayım, yaşat sen onu,
Sana döne-döne yalvarıyoruz biz.
Elimizden geleni esirgemem
Yara çok ağırdır
Ne söyleyeyim daha
Onun hayatda kalması bir mücizedir.
Ümit kaldı büyük Allaha

I Asker:

- Ay Allah, Ahmede sen yardımcı ol.
Gel, mücize göster bir kere.

II Asker :

Ahmed, ağrın alıyım, gözlerini aç.
- Sana diliyoruz tanrıdan yardım.

I Asker:

- Yardım etsen ona ulu yaradan.
Onun bakışında sökülsün şafak.
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II Asker:
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(Işık değişiyor) Sahnede yaralı Ahmed. İki asker
dostu onun baş ucunda:

I Asker:

- Ahmed, aç gözünü, burdayız kardeş.
Ölümün elinden kurtulsaydın kaş.

Ahmed:

(Kırık- kırık sesle)
Dostalar, çok razıyım
Bilin ki... sizden.
Yürek istemezse...
Yaş gelmez.... gözden.

I Asker:

Konuş, sözler yatsın, diline senin
Hoş bir haber yetsin eline senin

II Asker:
Doktor:

- Doktor, umut varmı?
- Ne söyleyim Size.
Tanrı yetsin imdadımıza.

Ahmed: (Yeniden gözünü açıb kırık- kırık kelmelerle
konuşuyor)
Dostlar son sözümü dinleyin benim
Bilin... yaşamağa gümanın yoktur.
Doktor, helal et zahmetini
Ölüm izin vermedi ki,
Borcumdam çıkayım
Benden küsmeyin,
Aff et. Vatan.
Elveda... ay ana,
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- Bir az sakin olun, sabr edin.
Yaşatıyor Ahmedi henüz yürek.
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Doktor:

Selamet kal, Aysel,
Gidiyorum ben.

Ölme, ölme, Ahmet, aziz kardeşim,
Zülmete dönmesin baharı- kışı.

I-Asker:

Çöküyor gözlerime Allah karanlık,
Ahmed, dinle bizi barı bir anlık.

II-Asker:

Senin kısasını alacağız biz.
Duşman karşımızda diz çökecek.

%

(Doktor şehitin üzerini örtüyor).
Doktor:

Bir an dinlen burda yiğidim
Yeni bir sefere çıkan şehidim.

I-Asker: (Dostunun üzerine eğilerken onun göğsünün
üzerindeki kağıt parçasını görüp, eline alıyor ve
okuyor)
Budur, bizim için yazmış bu şiiri,
Okuyayım, duyun aziz kardeşler.
El,Vatan yolunda şehit olduysam,
Anamı Sizlere tapşırıyorum ben,
Azeri yurdunun uğrunda ölüp,
Vatan toprağına karışıyorum ben.
( Perde iniyor)
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Mehmet:
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(Son defa nefes alıb gözlerini kapıyor)

IV- BÖLÜM

Anne:

(tabutun üzerine eğilerek)
Yüreğin parça-parça oldu,
Kefenin al-kan oldu.
Taleyim viran oldu.
Lay- lay yiğidim lay- lay.
Lay- lay şehidim lay- lay.
Sızlayan elim ağlar
Çiçeğim- gülüm ağlar.
Ağzımda dilim ağlar.
Lay- lay yiğidim lay- lay.
Lay- lay şehidim lay- lay.
Yerde kalmaz kan dedin
Her kelmeme can dedin
Vatandan aziz ne var.
Vatana kurban dedin.
Lay-lay yiğidim lay- lay.
Lay- lay şehidim lay- lay.

Aysel:

- (Ahmedin tabutuna sarılarak).
Görüşüne geldim,
Kalk ayağa Ahmedim.
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(Ortada Azerbaycan bayrağı ile sarılmış şehit
tabutu).

Ватан севэиси

Köy evlerinin birinde yas merasimi

Ватан севэиси

Sen söyle nasıl dayanayım,
Ben böyle müsibete.
Hiç böyle gidiş olurmu?
Hiç böyle geliş olurmu?
Gözlerini aç görüm
Böyle görüş olurmu?
Ana: (Ayseli bağrına basıyor)
Böyle görüş olurmu?
Böyle dönüş olurmu?
Seni yanasın felek.
Hiç böyle iş olurmu?..

%

- Kalk yiğidim- erenim,
Boyuna kurban olayım.
Son baharına, kışına
Yazına kurban olayım
Baharı çok severdin
Böyle bahar mı olur?
Hiç seven yürekte de
Bu kadar kar mı olur?
Üşüyorum, kalk beni,
Isındır sıcak nefesinle.
Arzularım gül açsın
Burak senin hevesinle
Döneyim toprağına,
Döneyim mezar taşına.
Ülvi aşkınla
Karışayım göz yaşına.
Nerde olsam hasretin
Arayıp bulur beni.
Sensiz dayanamam

Земине Кыналы

Aysel:
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Ahmed kurban gitti Vatan yolunda
Her yeten başaramaz, şehit olmayı
Biliyorum, konuşmak zordur, zor,
Böyle müsibeti, böyle ağrıyı.

Ana:

– Biliyorum ay oğul, biliyorum bunu
Görükmez asla bu derdin sonu.
İnsan sevmek için dünyaya gelmiş.
Tesellim budur ki, şehitler ölmez.
Teki Siz sağ olun, elim var olsun.
Teki Vatan bahtiyar olsun.
Tanrım çok görmesin bu yurdu bize,
Vatan arkalansın hünerimize...

I Asker:

Kanlı dövüşlere atılan zaman,
Kana-kan dedik, ölüme ölüm.
Asla duşmana vermeyiz aman,
Bilsin ana vatan,duysun elim.

II Asker:

Yine and içiyoruz, and içiyoruz biz.
Yerde kalmayacak bu kan, bu hata.
Koymayız duşmanın nefesi değe,
Azerbaycan adlı kutsal ada.

Aysel:

Ben de yemin ediyorum
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II Asker:
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I Asker:

Kendinle götür beni.
(Anaya ve Aysele hitaben)
Ay ana, biliyorum, derdin ağırdır,
Ay bacı, gidenler geriye dönmez.
Şehitlik kutsal yoldur, cığırdır,
Şehitler hiç zaman zirveden inmez.

Ne kadar ki, sağım,
Ahmedin aşkını
Yaşadacağım.
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Herkes beraber:
– Biz de and içiyoruz
Bu ülviyyete
Duşman asla düşmesin
Başka niyete.
Bu Vatan, sen bize inan, arkalan.
Yeniden geçeriz ateşden, oddan.
Böyle bir müsibet çıkarmı yaddan!..
Tanrı merhemeti ışıktır, közdür
Allahım bırakma, viran olmasın Vatan.
Şehitlik zirvesi and yerimizdir
Biz geldi gederik, var olsun Vatan.

III-Asker:

Duyun, kardeşler duyun beni.
Bu gün hakk yolunda o, şehit oldu.
Hakkın dergahına kovuştu ruhu.

IV-Asker:

Ana toprağını o, çox severdi.
Dovüşe azmle, ruhla giderdi.
Her kesten ileride,önde giderdi.

V Asker:

Yazdığı misralar bak neler diyor.
Olse de, bu şehit son nefesinde
Anayı, Vatanı, yarını seviyor.

%
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II Asker:

Anne: (Son defa Ahmedin naaşına sarılıyor)
Son menzile gediyorsun
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Her kes beraber:
Teki Vatan yaşasın
Teki Vatan yaşasın.
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Yüzün ak olsun, oğul.
Elin, oban, dostların
Göreyim sağ olsun oğul.
Dağlarda çen yaşasın.
Saçlarda den yaşasın.
Ölen, kayb olan biz olalım
Teki Vatan yaşasın.

(Merasime katılanlar Ahmedin naaşını omuzla- %
rına alıp mezarlığa gediyor. İşık kapanıyor)
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