 Bədirə Rza Həsənqızı

Qəmli könüllərin ahı Qarabağ,
Solan çiçəklərin şahı Qarabağ.
Söylə, neçə fəsil ötsün beləcəGülsün torpağında sabah, Qarabağ!

Sənin əziz xatirənə...
Bu həyat məktəbi “Murov Qartalı”
Bu həyat məktəbi, öyrən dərindən,
Öyrən tarıxını sevən könüldən.
O qəlbin izləsən sevgi çələngin,
Deyərsən -“Şəhidim, sənə and içdim”!

Baxıram bu ömrə donur qələmim,
Bu həsrət kədərim, bu yol ələmim...
Bilməm hansın yazım, necə vəsf edim,
Həm ana Şəhiddir, həm oğul Şəhid!

Necə böyük ürək sahibisən sənEy şəhid qəhrəman, ey şəhid oğul!
Dağılıb yurd, ocaq, şəhiddir anaVətənçün can fəda eyləyir oğul!...

O, “qisas” demədi tək evi üçünVətən harayını yazdı qəlbinə.
Yolun cox uzaqdan salsa da belə,
Hərbin sirlərində getdi dərinə...

Murovdan başladı vətən eşqinə,
Bir qartal qanadı taxdı çiyninə.
Kəşfiyyat cürəti, cəsur ürəyi“Dədəm Qorqud”tək bir ad söylədi:

Sevir vətənini – yolu görərək!!
“Murov qartalı”dır bu cəsur ürək,
Hər çətin tapşırıq uğur gətirir,
Sanki atəş içrə doğulur çiçək!

Nə qədər soydaşın azad eylədi,
Onun səriştəsi, qorxmaz ürəyi.
Tam ön sırasından əsir gətirdi.
Aşdı yollarında düşmən dirəyi.

Sənin şücaətin dastandır, dastan!
Yox, nağıl deyərlər, bəlkə əfsanə...
Belə mərd övladı olan bir xalqınDeyin, torpaqları əsirmi olar?

Raquf Orucovun öyüd yolu var,
Bu yol bir məktəbdi - Öyrənməlisən!
Qəlbində ağrılı qalan nisgilinSən davam etdirib - şad etməlisən!

Aprel döyüşünün cəsur şəhidi!
Komandir adını şərəflə yazdın.
O gün zirvələrə ucalan bayraq,
Vətən göylərinə Sizinlə qalxdı.

Unutmaz bu torpaq, sevən könüllər,
Unutmaz ürəkdən vətən deyənlər.
Vətən üçün yolu haqdan seçənlərƏbədiyaşardır - Vətənsevərlər!



Əl çatmayan yurd “dağı”dır, ürəklərdə qalaq-qalaq,
Ha boylanaq, haraylayaq, yetərmi de, ona soraq?
( 2 aprel 1966 - 14 iyun 1993)

Eşitsin sözümü - dünya gücləri!”
( Mərd anaların dəyanətinə...
Asəf Mütəllimovun anası ilə söhbətdən
sonra yazdım))
Könlü pərişandı, intizar gözü,
Dəniz dalğasıdır xatirələri...
O elə mərdanə deyir ki, sözüGörünür Şəhidin halal izləri...
Şərəfli adı var - Şəhid anası!
O oğul böyütdü -"Vüqar qalası!"
Can! -deyə sığalı ürəkdə çəkdi Öyüdü böyütdü - Vətən balası!
Dinlərsə, bax, onu hansı əcnəbi,
Donar heyrətindən, buzlanar əlbət.
Nə qədər dərd, ələm olsa nəfəsiQəlbində tükənməz yurda məhəbbət!
Ən ali məqamdır, ən zəngin saray,
Ən yüksək zirvədir yurdunda adı!
Onun dəyanəti sərhədlər aşarGöstərər namərdə həqiqət dadı...

"Bu mənim yurdumdur, öz
məmləkətim,
Oğluma, qızıma son vəsiyyətim:
Torpaqdan pay olmaz, bilsin
düşmənimYetəcək zəfərə, bax, haqq niyyətim!
Balamın qanı var yurd dağlarında,
Onun ruhu gəzir qayada, dağda...
Yuxumda nigaran, gileyli baxırAgahdır ona ki, Qarabağ darda...
Qəhrəman sorağı ellərdə nağıl,
Bir şücaət yolu, sevgi yolu var.
Onun mərdliyinin budur timsalı,
Həzi Aslanovtək örnək yolu var!

Nə istər bir ana, nə istər ocaq?
Təki yurdumuzda biz qalib çıxaq!
Bitsin nahaq qanın fitnə izləri,
Eşitsin sözümü - dünya gücləri!”
İbrətdir ananın hər bir kəlməsi,
Belə mərd analar-Şəhid məktəbi!
Bu məktəb ocaqdan, layladan başlarHalal süfrəsindən, düzündan başlar!
Baş əydim ananın dəyanətinə,
Rəbbim kömək olsun haqq niyyətinə!!!
Amin!

(1992 iyul-2016 aprel)

Əbədi bir həqiqətsən ürəklərdə, Elimdar.

Öz ömrünü, ömürlərin xilasına vermisən,
Vətən üçün! Ürəklərdə qalan yolu seçmisən,
Amalını, xəyalını yalnız Vətən bilmisən,
Əbədi bir həqiqətsən ürəklərdə, Elimdar.

Sən yurdumun qan yaddaşı, dar günündə doğuldun,
92 - dən o günə... ovuc-ovuc yoğruldun...
Nifrətini uşaqlıqdan tək bu yola sovurdun,
Vətən dərdin udammadın, bax könüldə, Elimdar.

Gözlərində bir həsrət var, onu oxuyan bilir,
Yurda olan sonsuz eşqi, ürəkləri Haqq bilir,
Sənə baxıb düşünürəm, bil ki, bütün el bilir-

Seçib yolu, oğul oldun millətinə, Elimdar.

Sən xalqının and yerisən, gurlayan bir çeşməsən,
Zaman ötsə, Sən hər yerdə, həm dağda, həm düzdəsən,
Dalğalanan bayrağımda, himnimdə, şerimdəsən,
Rəşadətin, cəsarətin rəmzi oldun, Elimdar.

Qollarının o gücünü torpağından alırdın,
Yurda olan sədaqəti ana öyüdü sandın,
Vətən dərdin hər nəfəsdə, xalqına yara sandın,
Əzəmətli vüqarınla sərhəd oldun, Elimdar.

Halal olsun ana südü, Vətən çörəyi sənə,
Çox oğullar bənzəyəcək, bil ki, bu yolda sənə,
Bu Vətənin adındadır, başqa yol yox sevənə,
Zirvələrdə əbədisən, Şəhid qardaş, Elimdar.

Varlığında bir müqəddəs ruh yaşardı əzəldən,
Qəlbi bilib, ömrü yazıb Xaliq ta ki, əzəldən,
Deyirdin ki, ... “Vətən üçün can qoyaram” əzəldən,
Bu eşqinin alovu heç sönməyəcək, Elimdar,

Bir şücaət məktəbisən, adın özün qoymusan,
“Hər şey Vətən üçün” -deyib, bir çağırış qoymusan,
Lələ Təpə zirvəsinə düşməni kor qoymusan,

Talış kəndi Şahid olub mərdliyinə, Elimdar.

Zirvələrdə yaşar adın, tarix boyu, silinməz,
Şəhid adın Vətəninin torpağında yenilməz,
Hər kəs

, bu yurdumun mərd igidi əyilməz,

Qəhrəmansan, Azərbaycan torpağında Elimdar!

(17 fevral 1973 - 11 dekabr 1993)

Aqil Əsədağa oğlu Mütəllimovun
əziz xatirəsinə

Həyatın sevgisi, beşiyi, dadı,
Onun yaşam kimi o gözəl adı,
Bağlıdı insanın diləklərinə,
Gərəkdir tanıya doğmanı, yadı...

İntizar üzübdü neçə kövrəyi,
Dağlanıb sinəsi, yanıb ürəyi...
Sorsaq xatirəsin göynəyir qəlbi,
Bu ağrı keçərmi, bitib diləyi ?

El üçün can qoydu, əziz balalar,
Onların ömründən günəş nur alar.
Bildi ocaq qədrin, bildi el qədrin,
Dedi, gələcəyə örnək yol olar.

Boylandı gənc ömür Vətən yoluna,
Qiymadı yağılar girsin qoynuna.
Canı sipər etdi gecədən sübhəAna həsrət qaldı onun boyuna...

Könlündə bir himni çalırdı hər gün,
“Oğullar gərəkdir burdaca, bu gün!
Bu əmanət torpaq ulu babamdanMin ilin ocağı, qurulmayıb dün...

Ona canın verib qan qardaşlarım,
Ocağında yanmış neçə soydaşım...
Şahiddir təbiət, günəş də, ay daBu ellər turkündr, dağlar sirdaşım!

Kəsək namərdlərin izin bu yurddan,
Yoxdur heç qorxumuz soyuqdan, oddan!
Düşmən görsün nədir xəyanət yoluSərhəddi çəkək biz, lap İrəvandan”!

O soyuq qış günü neçə Qəhrəman,
Qorudu Vətəni könlündə inam.
Qorudu torpağın, elin, obasın—
Söylədi dağlara o əhdi-peyman.

Aqil ömür yolu seçdi zirvədən,
O zirvə görünür bütün ellərdən.
Onuntək cəsurluq yolu seçənlərYaşar el dilində-Vətənsevərlər!

(11 mart 1967 - 2 fevral 1993)

Demə ki, itkindi ... yoxdu məzarı,
Onun məzar daşı ürəklərdədir...

Sənin əziz xatirənə...

Ürək tab gətirmir bu qədər yükə,
Möcüzə istərəm bu dərdi bükə!
İllərdir həsrətdi səni sevənlərÇarəsiz dillənir o xatirələr...

Adın da, yolun da inam, hürriyyət,
Könlünün alınmaz səddi qətiyyət!

Dönmədin yolundan vüqarınla sən,
Bu gün könüllərdə uca zirvəsən!

Yad edək, sevinsin ruhu nigaran,
Yurdunda əbədi haqqı var, inan!
Ötəcək fəsillər...zaman keçəcəkVətənsevər könlün daim dinəçək!

Dinəcək azadlıq, hürriyyət səsin,
Dinəcək yurduna sadıq nəfəsin!
Xatirə daşına bir dəstə çiçək,
Düzəndə körpələr ruhun güləcək!

Adın yaşayacaq vətənlə qoşa,
Sən qan yaddaşımsan – yazılıb daşa!
O daş yurdumuzun təməl daşıdır,
Cəsur könüllərin əməl daşıdır.

Şəhidlik zirvədir, Azad qardaşım,
Sən yolu sevərək haqqı daşıdın!
Bu yolu seçəni sevər Yaradan,
Şəhid ömürlərdir - xalqı yaşadan!

