Milli Qəhrəman Zakir
Məcidovun əziz xatirəsinə
Səmanın şahini, nə deyim sənə?
Tək heyif deyirəm şücaətinə...
Doğular zamanla səntək oğullar,
Belə mərdlik yolu, bax, örnək olar.


Bir məsəl yazıbdı ellər uludan,
Mərdin adı qalar mərdlik yolundan.
Sən elə şücaət yazdın izinə,
Yazdı Qəhrəmanlıq! -lap göy üzü də.


İgidlik sevgidir ürəkdə, qanda,
Oğul, oğul olur düşmən yoranda...
Sənin cəsarətin bir şanlı məktəb
Onu şövqlə keçər arayan ədəb!

Öyrənər sirrini, həm niyyətini,
Davamlı daşıyar dəyanətini...!
Sən polad iradə, qranit daşsan,
Bilir bütün ellər- Qan yaddaşısan!


Fəsillər ötsə də, keçsə də zaman,
Elə o yaşdaca, örnək yolusan!
Sorağın yurdunda , sevən dillərdə,
Əbədiyyət ömrün bax, bu ellərdə.


Kimsə deyə bilməz sən uduzmusan,
Sən qalib ordumun zəfər yolusan.
Söylədin düşmənə bu xalqım kimdir,
Onun haqq yolunda xain bitibdir...


Nə qədər saxtakar olursa olsun,
Bir mərd gərəkdir ki, nahaqqı qovsun.
Sənin igidliyin əbədi bir səsDaşıyar adına tarixdə nəfəs!


Zakir Məcidovun budur hünəri:
O xilas edibdi darda elləri...
Mərdə qalib gəlmək heç asan deyilSınasın əsrlər, həqiqətdi bil!


Qəhrəman adını aldın o ildə,

Böyükdür şərəfin, bilir elin də...
Səni yaşadacaq zamansız sevgiBu sənin ünvanın: Xalqına sevgi!

Buludlar da ağlar, nur yağar göydən,
Vətən oğlu köçür nigaran eldən.
Onun igidliyi sirli dünyadıYurdun dar günündə tutub əlindən!


Sadəlik, cəsurluq, bir də qətiyyət,
Sevdiyi peşəyə sonsuzdu rəğbət.
Görən nədəndi bu, bu nizam Allah,
Yurdunu çox sevən çəkir əziyyət...


O, bir ata idi, qayğıkeş, həlim,
Sevərdi körpəsin sıggalla deyim.
Lakin hər baxanda bu məsum üzə,
O əsir elləri duyardı, deyim...


Sənin cəsurluğun turkün yoludur!
Bilirsən, bilirik cəsur qolludur!
Köçübdü əzəldən qanla ruhunaVətənsevər olan nakam yolludur!

Tarix çox itirib mərd oğullarıYazıb qızıl xətlə cəsur adları.
Bu adlar sadəcə ömür keçməyib,
Qanıyla qazanıb məğrur adları!


Can qurban edibdi torpağı üçün,
Vuruşub azadlıq, xoş sabah üçün!


Uşaqlıq arzundu sevdiyin sənət,
Sən onun fövqünə ucaldın əlbət!
Oxudun, öyrəndin hərb sənətini,
Yazdın öz imzanı zirvəyə örnək!


Neçə Şəhidimin adında adın,
Neçə muzeylərdə sənin imzan var.
O böyük, şərəfli komandir adın,
Qalacaq əbədi sevən dillərdə!

“...Mən bu vuruşda qələbə çala
bilməsəm, ölməyi üstün tuturam”...
Həyat mübarizə, ömür aynadı,
Keçdiyin yollardır dəyərin sənin.
Sən elə oğulsan qan yaddaşımaYazılıb nur olan əməlin sənin!


Şəhidlik zirvədir, ucadan uca,
Tanrı dərgahında sevilər yerin.
Sən könül verdinsə vətən yoluna,
Yazıldı müqəddəs hər bir dəyərin.


Ömrünün mənası - vətən sevgisi,
Vətənlə vururdu onun ürəyi!
Bütün istəklərdən ustün bilirdi,
Qəlbində kök atmış yurdun dirəyi!

Mübariz adına layiq bir oğul,
Cəsarət yolunun aşıqı idi.

Qorxmazdı, şücaət ruhunu sarmışO vətən övladı, mücahid idi!


Muğan soraqlıydı, kəndi Qaratəpə,
“Hər qarış torpağa azadlıq” - dedi.
Elə yanmşdı ki, vətən dərdinə,
Şəhidlik yolunu sevərək getdi.


Gəncliyi, təhsili qaldı yarımçıq,
Qarabağ həsrətim, ümidim dedi.
Hər döyüş öncəsi keçib irəli,
Öndə vuruş üçün arzu dilədi.


Mübariz könüllü getdi cəbhəyə,
Təhsili yarıda, gənc ömrü fəda...
Onun ömür yolu bir şanlı tarixYazıldı daşlara, iz qoydu ada!


Ey vətən, sən yaşa, zəfər yolunda,
Gülsun şəhidlərin nigaran ruhu.
Sənin yaddaşından baxan hər igidSöyləsin yurdumun xoşdur sabahı!

“İnsan bu həyata bir dəfə gəlir və
bir dəfə də həyatdan gedir.
Gedəndə də gərək şərəflə
gedəsən”.
Samid İmanov
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı

Bir haray səsi var ellərimizdə,
Sağalmaz dərddi bu hər elimizdə.
31 mart günü şaxtalı bir gün,
Dolanır xəyaltək o ağrılı gün.


Dərbəndin buz kimi daş divarında,
Tarixim yaşayır hər duyulanda...
Türkmənçay, Gülüstan qanıma
köçüb,
Bu gün Qarabağım könüllər üzüb.


Həsrətlə boylanır didərginlərim,
Nigaran dolanır itgin dərdlərim.
Dayanmır sərhəddə atəş səsləri,

Tanrım təmizləsin namərd kəsləri!


Nə qədər sülhsevər olsa da xalqım,
Gərəkdir düşmənə göstərə andım.
Göstərə nə demək xəyanət daşı,
Biz necə unudaq olan yaddaşı?


Soyqırım tarixi yad edilirdi,
Tarix xatırlanır, öyrədilirdi...
Baxırıq, “atəşkəs” vərəqdə qalmış,
Ona məhəl qoymur erməni yanmış...


Alıbdı terroru o öz yoluna,
Davamlı cinayət səpir yurduma.
Atəşkəs pozulur hər gün, anbaan,
Dayanmır yurduma göz dikən nadan.


Nə qədər sülh isə xalqın məramı,
Erməni xislətin tanıyır hamı.
Dilənib silahın qan qardaşından,
Yurduma davamlı tökür nahaq qan!


Bunu anlayırdı mərd igidlərim,
Səbir də tükənir, bilir ellərim...
Aprelə keçincə davamlı atəş,
Göylər tüstü-düman, giley etdi ərş!

Tapşırıq verildi: “Budur yolumuz”,
“Artıq mümkün deyil, vursun qolumuz!
Atəşkəs dövründə ən güclü zərbə,
Verin layiq cavab, göndərin qərbə”.


Əsgərlər inadla qalxdı ayağa,
Öpüb, sarıldılar bax o bayrağa!
And içdi bayrağa o gün igidlər,
“Bu gün zəfər bizim, bilsin düşmənlər”!


Samid ön sırada döyüşür mətin,
Hər qarış yurd üçün can fəda edir.
Kəşfiyyat dəstəsi keçir irəli,
Əsgərlər inamla:-Zəfər, irəli!!!!


Qəlbindən o anda arzular keçir,
Vətənə borcunu şərəflə seçir!
Ləyaqət, cəsurluq onun yoludur,
Bacarıq, səriştə hərb sınağıdır...


Samid dayanmadan həmən döyüşdə,
Bir örnək yol seçdi qalan ömrünə.
İrəli atıldı cəsur komandir –
Güllə yağış kimi, ömür fərqlidir.

O gün Lələ təpə qan ağlayırdı,
Nakam övladları sinə dağıydı...
Qəhrəman oğullar, önündə Samid,
Qəfil yaralandı o mərd mücahid.


Yaralı halında dayanmadı o,
Arxaya daşınmaq istəmədi o.
Əlində silahın saxlayıb möhkəm,
Əmr etdi: Yaralı əsgəri alın!


Ömrünü qürurla vətənə verdi,
Samid Vətən andın- sədaqət bildi!
Son nəfəs əlində silahla bitdiYox, əsla bitmədi...—Əbədiyyətdi!


Əbədi yaşam verdi Vətən ömrünə,
Söylədi oğullar qurban Vətənə!
Biz onun adının qan yazısıyıq,
Vətən əbədisə - biz qalasıyıq!!!


Dördgünlük o döyüş - köçdü tarixə,
Bayrağım ucaldı o gün zirvəyə!
Anladı xəyanətkar, mənfur düşmənim,
Alınmaz qaladı mənim səngərim.


Azadlıq gələcək hər əsir elə,
Rəbbim kömək olsun, bu həsrət bitə.
Samidtək qəhrəman, cəsur oğullarƏbədi örnəkdi, bax, mərd oğullar.


Xalqın əzizidi - Şəhid oğullar,
Əbədi zəfərdən ruhu şad olar.
Vətən eşqimizdir – nəsillər üçün!
Qoynunda boy atdıq-qorumaq üçün!


Bu eşq bitməyəcək, ötsə milyon il,
Onu qoruyacaq övladları bil...

