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Башгаларынын дярдини чякмяйи баъаран инсан 

 

Мян шеиря шеир кими бахмырам. Мян шеиря инсан кими бахырам. Шеир инсан 

тяфяккцрцнцн мящсулу олса да, тяфяккцрц олан инсанларын щамысы шеир йаза билмир. 

Мян шеиря дярд кими, гям кими, истяк, арзу, щясрят, вцсал вя с. кими йанашырам. Бу 

садаладыьым вя бцтцн инсанлар тяряфиндян йашанылан щиссляри щамы сюзя чевирмяйи 

баъара билмир. Шеир, ейни заманда, щяйат щадисяляринин инсан щиссляриндя юзцнц 

бцрузя верян вя сюзля ифадя олунан якс-сядасыдыр. Инсан щайгыртысы йалныз гранит 

гайалара дяйяндя ифадя едилмяси гейри-мцмкцн олан якс-сяда веря билир. Дяря-

тяпяляр ян дяли гышгыртыны беля уду бону ешидилмяз етмяк габилиййятиня маликдир. 

Демяли, шаири халгын сясини якс-сядайа чевирян инсанлыьын гранит гайасына 

бянзятсяк, йанылмыш олмарыг. Якс-сяданын ня олдуьуну йалныз сылдырым гайалар 

арасында сяс салыб юз сясинин якс-сядасыны динляйянляр йахшы баша дцшя биляр. О 

гранит гайалара тохунуб инсанын юзцня гайыдан сяс-щарай монофон сяс йох, оркестр 

тяряфиндян арайа-ярсяйя эятирилмиш бир цвертцрадыр. 

Беля чыхыр ки, шеир дя заманын вя щямин мцтляг заман кясийиндя йашайан 

инсанларын – халгын севинъинин-кядяринин, ямялинин, арзусунун ъямиййятин гранитг 

гайасы олан цзвляринин (бу инсанлар шаир адланыр) щиссиндя, дуйьусундакы якс-

сядадыр. Анъаг буе ля якс-сядадыр ки, онун юмрц инсан сясинин гранитг гайадакы 

якс-сядасы кими ани йох, ябядидир. 

Щяр бир кяс юз севэисини, истяйини, щясрятини сюзля ифадя етмяйи баъарыр. О 

кясляр бармагла эюстярилир вя ъямиййят ичярисиндя сайылыб-сечилян бир тябягя тяшкил 

едирляр ки, щямин инсанлар йашадыглары аьры-аъыны, щисс вя дуйьулары сюзяолдуьу кими 

чевирмяйи баъарырлар. Щямин инсанлар юлмяздир, ябядидир, унудулмаздырлар.  

Беля инсанлардан – сюз адамларындан бири филолоэийа елмляри доктору, 

профессор, ейни заманда няьмякар шаир олан Вцгар Ящмядин йарадыъылыьы иля таныш 

оланда мин фаиз ямин олдум ки, «Вцгар Ящмяд» имзасы да щаггында данышдыьым 

инсанлар сырасында олаъагдыр. 

Мян Вцгар Ящмяди тез-тез телевизийа каналларында шеир сюйляйян, верилишляр 

апаран бир шаир кими таныйырдым. Анъаг Азярбайъан Мцяллимляр Институтунда ишя 

башлайандан сонра онунлабир инсан, щямкар кими йахындан таныш олдум. Эюзял 
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педагог, мараглы мцсащиб кими гябул етдим. Мин сящифяйя йахын шеирлярини 

яввялдян ахыра гядяр охудугдан сонра онун мцхтялиф мцсбят инсани ъящятлярини 

кяшф етдим. Мяня айдын олду ки, бир нечя сащядя юз гялямини сынайан Вцгар 

Ящмяд мящсулдар елм адамы олмагла йанашы, щям дя няьмякар шаир, гайьыкеш 

оьул, мясулиййятли ата-яр, диггятъил дост, кювряк инсандыр. Мяним таныдыьым Вцгар 

Ящмяд ися мцяллимлийи, шаирлийи, алимлийи, анайа бяслянилян оьул, ювлада бяслянилян 

ата, юмцр-эцн йолдашына эюстярилян яр-киши гайьысыны юзцндя тяъяссцм етдирян бир 

фярддир – инсандыр. Бюйцк щярфля йазылан инсандыр. О, ики дярслийин, алты санбаллы 

монографийанын, он ики мцхтялиф мювзуларда олан шеир китабынын, йцзлярля 

мягалянин, йцзлярля популйар мащнынын сюзлярини вя ейни заманда мусигисинин 

мцяллифидир. 

Вцгар Ящмяд юз щиссини, дуйьусуну, йашадыьы йашантылары гяляминдян 

эизляйя билмяйян шаирдир. Йашадыьы щиссляри сюзя чевирир, мягсяди йолунда чарпышыр, 

вурушур. Истякляри йериня йетяндя шеиринин мисраларында севинъля йашанылан бир щязз 

дуйулур, истядийиня наил олмайанда ися, яли йердян-эюйдян цзцлцр вя цзцнц 

Танрыйа чевирир. 

Дярдлиди синям, Аллащ, 

Созалан эцням, Аллащ. 

Еля дярд вар йандырыр, 

Гоймайыр диням, Аллащ. – дейир.  

Дар айагда Танрыйа цз тутуб она эцвянян шаир бунунла бярабяр 

дюйцшкяндир, дяниз кими дальалы, фыртыналыдыр. Дяринлийи, цряйинин эенишлийи 

чякдиклярини чох габарыг бцрузя вермяйя имкан вермир. Щеч шаирин юзц дя бу 

истякдя дейил. Тялатцмцнц, фыртынасыны ъиловламаьы баъаран шаир йазыр: 

Мян дянизям, дальаларым цздядир, 

Дяринлийим туфанымы эизлядир. 

Йыхылана балта чалан биздядир, 

Даш атан чох, эяряк мющкям дайанам. 

Шаирин йурдуна, вятяниня олан севэиси, истяйи онун дцшмянляриня нифряти, кини 

сюзя чевриляндя эцлляйя дюнцр, охуъунун да щисслярини аловландырыб гялпяйя 

чевирир. 
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Хаин дцшмян сусайыбдыр юлцмя, 

Чюп узадыр оъаьыма, кцлцмя. 

Йурдум цчцн мян эедярям юлцмя, 

Сон айагда гяти олур фярманым. 

Вцгар Ящмядин шеирляри иля таныш оланда дуйурсан ки, о, оланыны достундан, 

танышындан эизлядян адам дейил. «Варын верян утанмаз» дейимини ясас тутуб юзцня 

йахын билдийи щяр кяся сащиби олдуьу сюз сцфрясиндян пай бюлцр. Тясадцфи дейилдир 

ки, шаирин йарадыъылыьынын мцщцм бир щиссясини йахын билдикляриня, цряйиня йатанлара 

итщаф етдийи шеирляр тяшкил едир. 

Шаирин йарадыъылыьынын ясас щиссясини севэи шеирляриндян сонра итщаф шеирляри 

тутур. 

Вцгар Ящмяд дининя инамлы, имканы камил, йурдуна, вятяниня садиг, 

анасына, ювладына сюз-сюз йанан бир сяняткардыр. Онун щаггында онларла мягаля, 

монографийа йазылыб, шеирляри щаггында ися йцзлярля ряй-фикир сюйлянилиб. 

Мян шаирлийи, алимлийи, мцяллимлийи, горхмазлыьы, сюзц йериндя сюйлямяк 

баъарыьыны ъисминдя ъям едян Вцгар Ящмядин инсанлыьыны щяр бир баъарыьындан 

цстцн эюрдцм. Инсанлыьын ещсанлыьа дюндцйц, ашындыьы бир заман кясийиндя, 

тутдуьун йолдан дашынмайасан, шаир! Мисраларына сирлилик, шеирляриня дирилик 

арзулайан Сярдар Зейнал. 

 

 

 

06.10.2010 
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XƏZƏR 

 

Xəzər maviliyi tale rəngimdi, 

Ən uca göydələn Xəzərdir mənə. 

Xəzər dəryaçası baş çələngimdi. 

Ən yaxın sirdaşım Xəzərdir yenə. 

 

Xəzər tək söhbətim heç kimlə tutmur, 

İlhamı, eşqimi ondan alıram. 

Böyük qardaşımdı, məni unutmur, 

Xəyala onunla birgə dalıram. 

 

Bir az masmavidi,bir az bəyazdı, 

Onda vəhdətlənib rənglər dünyası. 

Mənim taleyimi o pozdu, yazdı, 

Xəzərdir cahanın, bəlkə, röyası. 

 

Yaman ilqarlıdı, yaman vüqarlı, 

Sanki əyilməyən qocaman dağdı. 

Bəlkə də, ən yaxın dostu Vüqardı, 

Sular kəhkəşanlı, azman bir bağdı. 

 

 

SUMQAYIT 

 

Müstəqillik qaranquşu, 

Bakımızın qardaşı, 

Göy Xəzərin sirdaşı, 

Sumqayıt, ay Sumqayıt. 

 

Xarüqələr yaratdı, 

İnsanların poladdı. 

Bir tərəfin Coratdı, 

Sumqayıt, ay Sumqayıt. 

 

Kimyaçılar yetirib, 

Elə şöhrət gətirib. 

Hər yerdə çiçək bitib, 

Sumqayıt, ay Sumqayıt. 

 

Oğulları cəngavər, 

Qızlarısa hürilər, 

Hamı dilli-dilavər, 

Sumqayıt, ay Sumqayıt. 
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Hər bölgədən buraya 

Pənah gətirən çoxdu, 

Hamı bilir dünyada 

Buranın tayı yoxdu. 

 

Yaşıllıqlar oylağı, 

Sumqayıt, ay Sumqayıt. 

Ceyranbatan bulağı, 

Sumqayıt, ay Sumqayıt. 

 

 

VƏTƏN BAYATILARI 

 

Mən aşiqəm Arana, 

Həm Milə, həm Şirvana. 

Yol düşdü Abşerona, 

İbadət var Qurana. 

 

Aşiqəm el-obaya, 

Mehr saldım Qubaya, 

Çağırdım yaxın dostu, 

Bakım çatdı haraya. 

 

Çərəzlər dada-dada, 

Yol getdim Ordubada, 

Göygölü gördüm burda, 

Xəzərim düşdü yada. 

 

Yol gedirdim Təbrizə, 

Sizdən düşər kim bizə? 

Xəzərdən su apardım 

Şah gölünə səpməyə. 

 

“Heydərbaba” dastanım, 

Şəhriyar “Gülistan”ım, 

Əliağa Vahid mənim, 

Şeir yazan sultanım. 

 

Yol düşdü Ərdəbilə, 

Rast oldum şirin dilə, 

Rübabəni dinlədim, 

Oxurdu “Qaragilə”. 

 

Yol getdim Qarabağa, 

Qoymadılar qabağa, 
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Öz doğma Vətənimdə 

Mən dönmüşdüm dustağa. 

 

Yol başladım Göyçəyə, 

Dönüb özgə ölkəyə, 

Ələsgər əsir düşüb, 

Çəkilmişik kölgəyə. 

 

Yolum düşdü bazara, 

Düşdüm azar-bezara, 

Bura pulsuz gəlirkən 

Kaş gedərdim məzara. 

 

Çəkilmişəm xəlvətə, 

Allahımla söhbətə, 

Cəhənnəmə gedirəm, 

Yoxsa ki,mən cənnətə?! 

 

Səadəti qovuram, 

Öz-özümü yoruram. 

Arzularım çin olmur, 

İçin-için doluram. 

 

Həyat bizi tərlədir, 

Ümidimiz çərlədir, 

Kin-kidurət bilmərik, 

Hər nə varsa dildədir. 

 

Xəyalım səyahətdə, 

Əllərim itaətdə, 

Gecə-gündüz oluram 

Allaha ibadətdə. 

 

Yol düşdü bağımıza, 

Od düşdü canımıza, 

İsti qumda gəzirdim, 

Göz düşdü şanımıza. 

 

Əncir, üzüm quruyur, 

Qəlbim hər şeyi duyur, 

Nəslim, köküm, əcdadım, 

Bu torpaqda uyuyur. 

 

Neftim qara qızıldı, 

Məşəlimdə qızındım, 
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İçməli su gəzirəm 

Bu məsələ uzundu. 

 

Hər nə varsa elindi, 

Şeirim doğma dilimdi, 

Deməyin ki, a dostlar, 

Vüqar Əhməd deyindi. 

 

 

VƏTƏN OĞLANLARININ 

 

Əqidəsi dönməzdir, 

Məhəbbəti sönməzdir, 

Şücaəti ölməzdir 

Vətən oğlanlarının. 

 

Dili yalan bilməzdir, 

Sonu beş arşın bezdir. 

Üzü yersiz gülməzdir 

Vətən oğlanlarının. 

 

Düşmənin başın əzdi, 

Keşikdə ayıq gözdü. 

Şöhrəti dünya gəzdi 

Vətən oğlanlarının. 

 

Üzü dönsə çox tərsdi, 

Söz deyəndə sərbəstdi. 

Səbirin Allah kəsdi 

Vətən oğlanlarının. 

 

Cəngavərdi,qəhrəman 

Bu Vətən oğlanları. 

Dünyada gözəl insan 

Bu Vətən oğlanları. 

 

 

BALAXANI 

 

Neft püskürən ordudur, 

Cahangirin yurdudur. 

Bala xandır Balaxanı, 

Hanı neftinə tay, hanı? 

 

“Füzuli kantatası”, 
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Burda nota salınıb. 

Qara neyin sədası 

Tək Vəlidə alınıb. 

 

Sonbeşik xanəndəmiz, 

Hamıya doğma, əziz 

Şirinsəsli İzzətdi, 

Vətəndir Balaxanı. 

 

Neft qoxuyan gülüdür 

Bakının, Abşeronun. 

Azərbaycan elidir 

Balaxanı, Balaxanı. 

 

 

VƏTƏNDIR 

 

Qoy sizə ərz eləyim dönə-dönə, Vətəndir, 

Harda “Segah” çalınsa, ora mənə Vətəndir. 

 

Qibləgahım, məbədim, son pənahım Vətəndir, 

Dinim, Kəbəm, Quranım, səcdəgahım Vətəndir. 

 

Vətənə əsil oğul, Vətən üçün öləndir, 

Çətin gündə, dar gündə ağrısını böləndir. 

 

Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Qarabağım Vətəndir, 

Göz açdığım Abşeron, düzüm, dağım Vətəndir. 

 

Dəli Kür, Xan Arazım, ulu Göyçəm Vətəndir, 

Dərbənd, Zəncan, Təbrizim, Borçalım-cəm Vətəndir. 

 

Nəğməkar bir oğulam canımda can Vətəndir, 

Vüqar Əhməd söyləyir Azərbaycan Vətəndir. 

 

 

VƏTƏNİMDİR 

 

Azərbaycan-doğma elim, 

Nə gözəldi ana dilim. 

Ən ətirli solmaz gülüm 

Vətənimdir, Vətənimdir. 

 

Naxçıvanım, Bakım, Gəncəm, 

Qarabağım güldən incəm. 
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İstiqlalım fidan, qönçəm, 

Vətənimdir, Vətənimdir. 

 

Nəğmələri şöhrətlidi, 

Oğulları qeyrətlidi, 

Hər qarışı qiymətlidir, 

Vətənimdir, Vətənimdir. 

 

Bölünübdür Vətən iki, 

Birləşməyir Təbriz-Bakı, 

Şimaldakı, Cənubdakı 

Vətənimdir, Vətənimdir. 

 

 

VƏTƏN 

 

Vətən nəçidir, nədir? 

Ürəyimin içidir, 

Vətən mənimçin nədir? 

Səcdəgahdır, qiblədir. 

Bu dünyanı o mənə  

Cani-dildən sevdirir, 

Çox şirindir, bal dadır, 

Güneydə, Qarabağda, 

Amma məni ağladır. 

Gülənləri güldürür, 

Öz qanı çox qaradır. 

Türkün nərəsi gəlsə, 

Ermənini öldürür. 

Vətən bizimçün kimdir? 

Bir loğmandır, həkimdir. 

Tarımda sarı simdir, 

O,muğamdı, qəzəldi, 

Dünyada ən gözəldi, 

Vətən hara, hardadır? 

Göyçə, Borçalı, Təbriz, 

Xəzər adlı göy dəniz. 

Dərbənddən ta Zəncana, 

Doğmadır şirin cana, 

Bizim Azərbaycana. 

Vətən Kürüm,Arazım, 

Tar, kaman, telli sazım. 

Vətən harda, haradır? 

Bakı, Gəncə, Qubadır. 

Bu Vətənin hər göyü, 
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Türk əsilli obadır. 

Qarabağım, Şirvanım, 

Qazaxım, Naxçıvanım, 

Qəmlidi Savalanım, 

Vətən bura, buradır. 

Astara, Lənkərandır, 

Ərdəbildir, Gilandır, 

Kəlbəcər, Zəngilandır, 

Vətən bura, buradır. 

Boldu nefti, sərvəti, 

Malı, varı, dövləti, 

Vardır bir də Vətənin 

Şair Vüqar Əhmədi. 

28.01.2009 

 

 

ПЕРИНБЕЛ 

 
Сейидляр ожаьы – гядим тцрк ели 
Ейнидир Жянубла лящжяси, дили, 
Даьлара жан верир чичяйи, эцлц, 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 
 
Мирсултан аьанын рущу бурдадыр, 
Гачаг Садатханын йурду бурдадыр, 
Сейидляр йетирян орду бурдадыр,  
Кюкцн кясиб нечя-нечя залимин, 
Кянди олуб нечя-нечя алимин, 
Бир кяндидир о Йардымлы елинин, 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 
 
Миряшряфи, Миршащини йетириб, 
Миржяфяри елмимизя эятириб, 
Бир вахт олуб, бу торпаьы итириб, 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 
 
Мешяляри – ряссам чякян халыдыр, 
Эюз охшайан даьларынын гарыдыр, 
Дярдя чаря майда чыхан балыдыр, 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 
 
Зийарят йеридир ожаглар, пирляр, 
Дюрдцнжц имамдан галыб ляпирляр, 
Гайыдыш эцнцнц байрам едирляр, 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 
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Сяфяр еляйибляр бура гонаглар, 
Гонаьы Перинбел даим сораглар, 
Цряйя гцввятди  сойуг булаглар 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 

Хястя бура эялди, галды, юлмяди, 

Шаир бура эялди  сюзляри, деди, 
Гардаш, доьма билин Вцгар Ящмяди, 
Мцгяддяс сайырыг биз Перинбели. 
 
 

ВЯТЯНДЯН ВЯТЯНЯ ЩЯСРЯТЛЯ БАХДЫМ 

 

Щейран даьларына мян qonaq олдум 

Астара-Ярдябил йолуйла галхдым 
Вцгарлы гарталдым зирвядя дуран, 
Вятяндян Вятяня щясрятля бахдым. 
 
Ряссам фырчасыйла чякилян даьлар, 
Синясиня гямляр якилян даьлар 
Бахышы щясрятля дикилян даьлар 
Вятяндян Вятяня щясрятля бахдым. 
 
Фындыглы зирвяси эюйляря йахын, 
Сярийин, Вянямин, няминя бахын, 
Гязялим Йардымлы, Лерикя йахын 
Вятяндян Вятяня щясрятля бахдым. 
 
Гоша Астарамыз ики бюлцнцб, 
Бюлцнян бу цряк бирэя дюйцнцб. 
Вцгар Ящмяд сярщяд эюрцб дейиниб 
Вятяндян Вятяня щясрятля бахдым. 
 
 

VƏTƏNİMİ QORUMAĞA 

 

Ölkəmin bir bucağından, 

İsti ata ocağından, 

Yaxınların qucağından 

Ayri düşdüm, ər olmağa, 

Bu Vətəni qorumağa. 

 

Sola döndüm, döndüm sağa, 

Yol vermərəm yad qonağa, 

Yaş düşməsin bir yanağa, 

Son qoyaraq ağlamağa, 
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Bu Vətəni qorumağa. 

 

Sərkərdəmiz versə fərman, 

Biz hazırıq hər gün, hər an, 

Andımızdır bayraq, Quran, 

Haydı, gedək Qarabağa, 

Bu Vətəni qorumağa. 

 

Düşmüşük biz dil-dodağa, 

Dava neçə il qadağa. 

Rəhbər desə: - kim qabağa! 

Ana, bacı, millət gedər, 

Bu Vətəni qorumağa. 

 

İlham ilə, cəsarətlə, 

Mərdlik ilə, cəsarətlə, 

Allahıma ibadətlə, 

Allah-deyib, marş irəli, 

Bu Vətəni qorumağa. 

 

İgidlər cərgə-cərgədi, 

Azərbaycan bir ləşkərdi, 

Vüqar Əhməd bir əsgərdi, 

Siyahıya onu da yaz, 

Bu Vətəni qorumağa. 

30.04.2007 

 

 

GƏL SEVƏK DÜNYANI, DUYAQ DÜNYANI 

 

Əbədi deyilik, qonağıq, qonaq, 

Başını qaldırıb dünyaya bir bax, 

Dünyanı bir daha yenidən quraq, 

Gəl sevək dünyanı, duyaq dünyanı. 

 

Sevək təbiətin min bir rəngini, 

Görək şadlananı, görək qəmgini, 

Ümidin qələbə çaldığı günü, 

Gəl sevək dünyanı, duyaq dünyanı. 

 

Seyr edək insanın möcüzəsini, 

Sevək ürəklərin istək səsini, 

Dinləyək sevginin xoş nəğməsini, 

Gəl sevək dünyanı, duyaq dünyanı. 
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Anlayaq, anladaq dostu,sirdaşı, 

Qoymayaq biz yarı yolda yoldaşı, 

Yarla qoşa olaq, gedək yanaşı, 

Gəl sevək dünyanı, duyaq dünyanı. 

 

Bu dünyanı duyduq, çox felə uyduq, 

Ömür bizə olub göstəriş, buyruq, 

Dünyaya göstərək əbədi qulluq, 

Gəl sevək dünyanı, duyaq dünyanı. 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН БАЙРАЬЫ 
 
Ян язиз, ян мцгяддясдир, 
Йенилмяздир тцрк байраьы. 
Дальаланды, няфяс кясди, 
Данылмаздыр тцрк байраьы. 
 
Цч рянэли бир рюйасы вар, 
Дцнйада тцрк дцнйасы вар. 
Милли щимни, щавасы вар 
Азярбайъан байраьынын. 
 
Йцксялиб, енмяз, алову сюнмяз, 
Савашда эери дюнмяз – Азярбайъан байраьы. 
 
Улу юндяр йадиэары, 
Азадлыьа етибарлы, 
Гящряманлыг мисралары, 
Сяндя йашар тцрк байраьы. 
 
 

НАХЧЫВАН 
 

Бурада доьулуб, бурда бой атыб, 
Бурада йашайыб Ъавид яфянди. 
Гялями гылынъдан мцгяддяс сайан, 
Сяидя хош лайла чалыб Дцбянди. 
 
Дащиси чох олан халгын ня гями? 
Мягбяря уъалдыб мемар Яъями. 
Дяряси сянэярдир, гайасы эями, 
Эюзялляр эюзяли, эюзял Нахчыван. 
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Бюйцк Мирзя Ъялил эцлцб, эцлдцрцб, 
Юмрцнц йурдунда гяриб, кям сцрцб, 
Бюйцк Щейдяр баба ганадын эяриб, 
Эцл ачыб, уъалыб язял Нахчыван. 
 
Эцнлярля ща дцшцн, ща оху, ща йаз, 
Йцз илдя йетишир бир Мяммяд Араз. 
Яйлисли сюз йазды, Миришли аваз, 
Гайьысы, кядяри хязял Нахчыван. 
 
Сирабын сиррини ичянляр билир, 
Вайхырдан хястя тяк ичянляр билир. 
Бадамлы адамын цзцня эцлцр, 
Эюзялляр эюзяли, эюзял Нахчыван. 
 
Бурда парлайыбдыр илк дан улдузу, 
Аьыза дад верир Нахчыван дузу. 
Вятяня баьлыдыр оьулу, гызы, 
Эюзялляр эюзяли, эюзял Нахчыван. 
 
 

VƏTƏN 

 

Dövlətim, varım, 

Namusum, arım, 

Mənim vüqarım 

Vətəndir, Vətən. 

 

Gücüm, sağlığım, 

Hər gün, hər çağım 

Mənim varlığım 

Vətəndir, Vətən. 

 

İlk məhəbbətim, 

Tac-səltənətim. 

Ən son məskənim 

Vətəndir, Vətən. 

 

Son ziyarətim, 

Zəngin sərvətim, 

Nazlı afətim 

Vətəndir, Vətən. 

 



 32 

Şəhərim, kəndim, 

Bal dadan qəndim, 

Hər zaman dedim 

Vətəndir, Vətən. 

 

Sönməz ulduzum, 

Əbədi ruzum, 

Bu alın yazım 

Vətəndir, Vətən. 

 

Sözüm, ilhamım, 

Gözəl sabahım, 

Sevincim, ahım 

Vətəndir, Vətən. 

 

Dərdim, azrım, 

Ömür bazarım, 

Ən son məzarım 

Vətəndir, Vətən. 

 

Kürüm, Arazım, 

Mavi Xəzərim, 

Şeirim, qəzəlim 

Vətəndir, Vətən. 

 

Nəğməm, muğamım, 

Nəmli yanağım, 

Dilim-dodağım 

Vətəndir, Vətən. 

 

Quzey, Güneyim, 

Bilimrəm neynim? 

Şirinim, Leylim 

Vətəndir, Vətən. 

 

Babək, Koroğlu, 

Odlu od oğlu, 

Hər bir türk oğlu 

Vətəndir, Vətən. 

 

Kim çəkir zəhmət, 

Ən böyük qiymət, 

Bu Vüqar Əhməd 

Vətəndir, Vətən. 
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TƏBRİZ 

 

Biri yaddı, biri doğma, 

O Tehrandı, bu da Təbriz. 

Ayrılığım zəhər, doğma, 

O tikanlı, busa nərgiz. 

 

Biri qandı, biri candı, 

Biri Tehran, biri Təbriz. 

Həm Urmiya, həm Zəncandı 

Biri tamlı, biri ləziz. 

 

Birində yaz, birində qış, 

Yazda Tehran, qışda Təbriz. 

Biri qarğış, biri alqış, 

O əvəzli, bu əvəzsiz. 

 

O da paytaxt, bu da paytaxt, 

Biri Tehran, biri Təbriz. 

Biri soldu, biri də sağ, 

Biri boğuq, biri təmiz. 

 

Burdan ora uçacağam, 

Bura Tehran, ora Təbriz. 

Mən birliyi umacağam, 

Yaman düşüb tora Təbriz. 

 

O gülərdi, sən ağlağan, 

O Tehrandı, sən də Təbriz. 

Barışmayıb bu çağacan, 

Həm zilində, bəmdə Təbriz. 

 

Gözlərinin yaşını sil, 

O Tehrandı, sən də Təbriz. 

Cəng eyləyər kişi əsil, 

Sənə verər Allah, Təbriz. 

 

Biri farsdı, biri türkdü, 

Biri Tehran, biri Təbriz. 

Rus da, fars da səndən ürkdü, 

Güləcəksən, gülüm Təbriz. 

 

 

ВЯТЯН БАЙАТЫЛАРЫ 
 



 34 

Мян ашиг Абшерона, 
Дцшцб йери шорана. 
Аб суду, шор да ки дуз, 
Йапышармы шяр она? 
 
Бахыб бящри-Хязяря, 
Эяряк йанам, кюзярям. 
Эюрцм, ону эялмясин 
Щеч вахт эюзя, нязяря. 
 
Сейиди сюз карваны, 
Мябяд етди Ширваны, 
Йада сал Мящсятини, 
Натяваны, Щейраны. 
 
Назлы эялин Гарабаь, 
Сяс щейкялим Гарабаь. 
Щясрятлийя, ялиня 
Йетмир ялим, Гарабаь. 
 
Евимин дамды дамы, 
Йурдумун сюндц шамы. 
Истямирям ъянняти, 
Гайтарын сиз Шушамы! 
 
Йа Мящяммяд Фцзули, 
Ясир дцшцб Фцзули. 
Кярбялада дуа ет 
Хилас ейля бу ели. 
 
Лачынын, Кялбяъярин 
Атдан дцшцб Щяъярин. 
Эянъядя наращатды 
Рущу Султан Сянъярин. 
 
Эядябяй бир галады, 
Кечидляри ялады. 
Бурда мин-мин ермяни 
Юз ганыны йалады. 
 
Эедяндя Лянкярана 
Эюз гойун Ханбулана. 
Мяним доьма елимдир 
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Тябриздян дцз Зянъана. 
 
Газаьын оханлары, 
О гошма йазанлары, 
Сярщяддя бир няр кими 
Гайнадыр газанлары. 
 
Сядяряк вериб шящид, 
Нахчыван буна шащид. 
Бурда юз няши иля 
Йурда говушду Ъавид. 
 
Дярдлиди синям, Аллащ, 
Саралан эцням, Аллащ, 
Еля дярд вар йандырыр 
Гоймайыр диням, Аллащ! 
 
Губадлым, Зянэиланым, 
Башына мян доланым. 
Ъябрайылым, инъимя 
Сянсян олуб-галаным. 
 
Борана бах, гара бах, 
Гара бяхтли Гарабаь. 
«Алям ъяняття дюнся, 
Йаддан чыхмаз Гарабаь». 
 
Чадырларда битянляр, 
Доьмалары итянляр, 
Гой сизя бир дярс олсун 
Тарих олуб ютянляр. 
 
Тойлары дайандырын, 
Милляти ойандырын. 
Йурдума хор баханы 
Ганына ойандырын. 
 
Гялямиди гылынъы, 
Севэисиди газанъы. 
Сизин бу Вцгар Ящмяд 
Олмайыбды йаланчы. 
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AZƏRBAYCAN 

 

Uzun illər bundan öncə 

Paytaxt oldu ulu Gəncə. 

Nələr çəkdi bu şəhərim 

Müsavata yer verincə? 

 

Məmmədəmin, sən ol əmin, 

Qalxan bayraq bir də enməz. 

Əbədidir əməllərin, 

Yanar günəş bir də sönməz. 

 

Unutmadı səni millət, 

Ulu öndər, ulu öndər. 

Məfkurənlə dövlət yaşar, 

Ulu öndər, ulu öndər. 

 

Rəsulzadə harayıdır, 

Cümhuriyyət bayramıdır. 

Dövlətçilik bayramıdır, 

Bayramınız çox mübarək. 

 

 

AZƏRBAYCAN 

 

Azərbaycan-eşqim mənim, 

Qərənfilim, yasəmənim. 

Ən ətirli gülüm mənim, 

Novruz mehli bir səmənim. 

 

Oğuz yurdum, odlar elim, 

Sənə min yol mən can dedim. 

“Yerdə gəzim, göyə gedim?”, 

Səninləyəm, Azərbaycan. 

 

İstiqlalda tək cocuğum, 

Çənlibelli qoç oğuzum. 

Rövşən oğlun, Nigar qızın, 

Azərbaycan, Azərbaycan. 

 

Məmmədəmin bir öndərdi, 

Tariximi o döndərdi. 

Pis günlərə sinə gərdi, 

Bayraq enməz, Azərbaycan. 
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Çox çəkmisən lovğalardan, 

Qarıldayan qarğalardan. 

Allah qoysa qovğalardan 

Qalib çıxar Azərbaycan. 

 

Bir dövlət tək ucalırsan, 

Bir Günəş tək nur saçırsan, 

Bir müdrik tək qocalırsan, 

Qoca babam Azərbaycan. 

 

 

CƏNNƏT QARABAĞ 

 

Ağdamım, Laçınım, Füzulim mənim, 

Ləhcəsi şəkərdən şirinim mənim. 

Ləhcəsi şirindən  şirinim mənim, 

Dərdlərin qəlbimə çəkib dağ mənim. 

 

Həsrət qalıb ağlar gözüm üzünə, 

Nəğmə qoşdum bayatına, sözünə. 

Əlim çatmır əsir Cıdır düzünə, 

Nəmli yanaq, cənnət məkan Qarabağ. 

 

Elimin şaxtadan doğan yazısan, 

Vətənin nur saçan dan ulduzusan. 

Qarabağ maralı, elin qızısan, 

Elin sənə dayaq, cənnət Qarabağ. 

 

Üzeyir vətəni şən Ağcabədi, 

Öz elimdi Qarabağım əbədi. 

Cəbrayıl, Tərtəri görənlər dedi: 

Elin sənə dayaq cənnət Qarabağ. 

 

 

AZGƏYLİYƏN 

 

Azgəyliyən Baskeçidə yaraşıq 

Bu bir kənddir, burda vardır yüz işıq. 

Bu tarlada min illərdir yaşarıq, 

Bu torpağa şən nəğmələr qoşarıq. 

 

Keçəlləmə, həm Almalı meşəsi, 

Heyran edir bülbüllərin xoş səsi. 

Moştuq bulaq haraylayır hər kəsi, 

Ellilərdə vardır qüdrət, bacarıq. 
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Mahmud müəllim həm hesab, həm həndəsə 

Öyrədirdi kim dərsini bilməsə, 

Beş alanda verərdilər səs-səsə. 

Xatirəylə biz indi də yaşarıq. 

 

Tahir, Almaz, Teymurazla Şirəli, 

Əsgər kişi bu dünyadan gedəli, 

Cavan ikən ağsaqqaldır Şirəli, 

Röyaları hərdən görür dolaşıq... 

 

 

AZƏRBAYCAN 

 

Tarixi qədimdir milyon il öncə, 

Oğulllar cəngavər, qızları incə. 

Dünya şöhrətlidir Bakıyla, Gəncə, 

Azərbaycan elim, doğma Vətənim. 

 

Neft qoxuyan gözəl güldü Abşeron, 

Torpağı qızıldır olsa da şoran. 

Vətən torpağıdır Mil, Muğan, Aran, 

Azərbaycan elim, doğma Vətənim. 

 

Qızların başında lahıc örpəyi, 

Süfrədə dad verir dağlı çörəyi, 

Lənkəran neməti, talış xörəyi 

Azərbaycan elim, doğma Vətənim. 

 

Torpağı qədimdi, bilinmir yaşı, 

Canlı bir tarixdir hər dağı, daşı, 

Sonu qələbədir türkün savaşı, 

Azərbaycan elim, doğma Vətənim. 

 

Ərdəbil, Urmiya, Astara, Təbriz, 

Borçalı torpağı canımdan əziz, 

Şəkinin ləhcəsi ləzizdən ləziz, 

 Azərbaycan elim, doğma Vətənim. 

 

Adını eşitcək söylədim mən can, 

Bir ucu Dərbənddi, bir ucu Zəncan, 

Oğlu var Günəş tək ərzə nur saçan, 

Azərbaycan elim, doğma Vətənim. 
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BAKIM MƏNİM 

 

Bakı mənim doğulduğum şəhərim, 

Burda olub hər sevincim, kədərim, 

Bura bağlı güzəranım, qədərim, 

Bakı mənim gecələrim, səhərim. 

 

Dərdin özü, çarəsi də burada, 

Gözəl varmı Bakı kimi harada 

Abşeronda, o yarım bir adada, 

Qucacaqdır onu hər gün Xəzərim. 

 

Çox bağlıyam şəhərimə - Bakıya 

Mən bələdəm hər tinə, hər səkiyə 

Gəmi gəlirsə mehr sönür Bakıya, 

Kimsəsizlər kimsəsizidi şəhərim. 

 

Təbriz, İzmir, İstanbuldu qardaşı, 

Qız qalası ona necə yaraşır 

Qalib gəlir əgər kimlə yarışır, 

Xoş günümdə o qələbəm, zəfərim. 

 

Şəhərimi mən sevirəm ürəkdən, 

Güc alıram tez-tez əsən küləkdən, 

Burda hamı çox uzaqdı kələkdən, 

Həm bu günüm, həm keçmişim,əzəlim. 

 

Mehriban insanlar çəkir zəhməti, 

Üstün tutur burda hamı qeyrəti, 

Şair edib Bakım Vüqar Əhmədi, 

İlham verir, bu ilhamlı şəhərim. 

                            28.10.08 

 

 

CORAT 

 

Evlərində şənlik,büsat, 

Süfrələrdə noğul-nabat. 

Nə gözəldir burda həyat, 

Abşeronun gözü Corat. 

 

İnsanları adlı-sanlı, 

Cavanları dəliqanlı. 

Nazəninlər istiqanlı, 

Hər daşına mən can dedim, 
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Mənim əziz, doğma kəndim. 

 

Abidələr necə qədim, 

Hər tərəfi bağça-bağat, 

Xeyir iş gör, qurub-yarat, 

Tariximin izi Corat. 

 

“Muğam” adlı abidəni 

Həm müğənni Zahidəni, 

Coratlılar sevir qəlbən, 

Abşeronun gözü Corat. 

 

Burda sevər hamı zəhmət, 

Sənətkara verər qiymət, 

Şeiri yazdı Vüqar Əhməd, 

Corat kəndim, Corat kəndim. 

 

 

BİLGƏH 

 

Göy Xəzərin, Abşeronun gözüdü, 

Nəğmələrin şeirlərin sözüdü, 

Gözəllikdə bu dünyanın özüdü, 

Qızıl qumlu bir cənnətdir, Bilgəhim. 

 

Xoş havası xəstələrə verir can, 

Dahilər var torpağında dil açan, 

Qalib kimi bir insan var nur saçan, 

Bu oğullar qənimətdir, Bilgəhim. 

 

Şeyximiz də mərhəm olub buraya, 

Arif insan haray verir haraya, 

Tofiq adı məşhur olub dünyaya, 

Nəğmələrin bir sənətdi, Bilgəhim. 

 

Ağ şanın da sanki baldı, şəkərdi, 

Zəfəranın nə dadlıdı, nə tərdi. 

Zəncəfilin hamını məst edərdi, 

Razyanan da bir ləzzətdi, Bilgəhim. 

 

Zənginlərin imarəti burdadır, 

Bilgəh də bir məhəbbətdir, sevdadır, 

Ləhcələri şirinlikdən bal dadır, 

Dincələnə bir xəlvətdi, Bilgəhim. 
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Yetiribsən yazarları, alimi, 

Türk elidir, mən də sevdim elimi, 

Abşeronun sarı simi, ağ simi, 

Muğam bizə əmanətdi, Bilgəhim. 

 

              

BAKIM MƏNİM 

  

Bu torpağa ibadətim, 

Bu dünyaya səyahətim. 

Ömrüm, günüm, səadətim, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Uşaqlığım, dəcəlliyim, 

Həm qocalıq, həm gəncliyim. 

Ey əbədi bir gəncliyim, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

  

Üç gözəl var, bir bilsəniz, 

İstanbuldu, Bakı, Təbriz. 

Yaşamaram Bakı sənsiz, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

İç dünyam – İçərişəhər, 

Qız qalasın dünya sevər, 

Çox gözəldi gecə, səhər, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Ölkəmizin ürəyisən, 

Bu millətin gərəyisən, 

Neft ətirli çörəyisən, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Gedib gəzsək biz hər yanı, 

Seyr eləsək bu dünyanı. 

Əvəz etməz el-obanı, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Köhnə məhlə, köhnə küçə, 

Dalanlardan keçə-keçə. 

Bulvar dolu hər gün gecə, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Çox qədimdi abidələr, 

Şirvanşahlar deyir nələr. 
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Şeir, muğam, qəzəl deyər, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Duyanların səni sevir, 

Səndə yadlar qalmır, gedir, 

Zər qədrini zərgər bilir, 

Bakım mənim, Bakım mənim. 

 

Ayrı düşsəm əgər səndən, 

Baş açmaram kədər, qəmdən. 

Vüqar Əhməd deyir qəlbən: 

- Bakım mənim, Bakım mənim. 

1.02.2009 

 

 

QARADAĞIMSAN 

 

Qobustan, Lökbatan, Ələt, Umbakı, 

Bir tərəf Salyandır, bir tərəf Bakı. 

Qafqaz dağlarıdır dağların bil ki 

Qaradağ, Qaradağ, Qaradağımsan. 

 

“Sofi Həmid” piri ziyarət yerim, 

Qobustanda qalıb əcdad ləpirim 

Qayalar şəkilli, tarixi sirrim 

Qaradağ, Qaradağ, Qaradağımsan. 

 

Nəqarət 

Həm Güney, Quzeydə vardır Qaradağ 

Gün gələr gülümsər bu nəmli yanaq, 

Gün gələr qayıdar doğma Qarabağ, 

Qaradağ, Qaradağ, Qaradağımsan. 

 

İlhamla açıram burda gözümü 

Xəzər ləpələri yuyur üzümü 

Vüqar Əhməd deyir sözün düzünü 

Qaradağ, Qaradağ, Qaradağımsan. 

 

 

EY MİLLƏTİM 

 

Ey millətim, ayağa qalx, 

Bu sözü deməkdən sənin qulağın kar, 

Mənim dilim lal olubdur. 

Rüşvətxorla itin fikri yal, 
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Biganə ilə kütün vicdanı kor. 

Vallah... ağlaram zar-zar 

Nə qədər deyərlər, bağırarlar 

Qalx ayağa. 

Bilirəm ehtiyacın var 

Arxaya, dayağa. 

Allah deyir, məndən bərəkət, 

Səndən hərəkət. 

Yoxsa istəmirsən verəsən özünə zəhmət? 

Bəsdir, yetər, ey millətim, ayağa qalx, 

Qələbə bayrağını keçmiş xanlığımın 

Baş kəndinə tax, 

Qoy soyusun ürəyim 

Bu sevinci görəydim, 

Lalələrdən nəhəng bir 

Çələng hörəydim. 

Qalx ayağa, mənim nəhəng millətim, 

Ən əziz, ən təmiz yazıq millətim. 

 

 

ГАРАБАЬДАЙАМ 
 
Шушаны йухумда эюрдцм дцн эеъя, 
Шящярим бярбадды, Илащи, неъя. 
Ойагкян, рюйада, эцндцз, щям эеъя, 
Ъяннят баьындайам, Гарабаьдайам. 
 
Бу ялляр говаъаг ордан йаьыны, 
Сянэяр ейляйяъяк Аьры даьыны, 
Эери гайтараъаг Гарабаьымы 
Ъяннят баьындайам, Гарабаьдайам. 
 
Санки дастанларда, наьыллардайам, 
Ян иэид, няр иэид оьулларлайам. 
Ня гядяр ган ичря боьулмагдайам, 
Ъяннят баьындайам, Гарабаьдайам. 
 
 

БАКЫ 
 

Мямлякятин няфясидир эур сяси, 
Пайтахтымдыр Азярбайъан няфяси. 
Миллятимя кимсясизляр кимсяси, 
Мяня ана, мяня доьма, ай Бакы. 
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Ъянэавярляр вятянисян, ай Бакы, 
Сян мемарлыг снятисян, ай Бакы, 
Азяр йурдун тцрк елисян, ай Бакы, 
Айым, эцнцм, илим, ясрим, ай Бакы. 
 
Ичяришящяр кечмишим, ич дцнйамды, 
Гыз галасы сяйащяти рюйамды. 
Хязяримся масмави эюй дцнйамды, 
Ювладына дейирсян лай-лай Бакы. 
 
Арзулара сянля гоша чатайдым, 
Улдузларла бирэя батыб-чыхайдым. 
Арзум будур, мян гойнунда йатайдым, 
Мяня ана, мяня доьма, ай Бакы. 

 

 

ШЯЩИДИМ 
 
Вятян торпаьыны гуъан шящидим, 
Рущлары эюйляря учан шящидим. 
Торпаьа говушдун щачан, шящидим? 
Юмрц йары галан накам шящидим. 
 
Киминин мяктябли оьулу галды, 
Киминин набаты, ноьулу галды, 
Гапысында гурбанлыг бир тоьлу галды, 
Юмрц йары галан накам шящидим. 
 
Шящид верян халгыг – цзцмцз аьдыр, 
Шящидлик зирвяси Ян уъа даьдыр, 
Шящидляр Шушадыр, о Гарабаьдыр, 
Короьлум, Гоч Нябим, гочду шящидляр, 
Бу шеири сизя гошдум, шящидляр! 
 

 
ТЯБРИЗИМ 

 
Эцнейимдя мяним юзцм, 
Ширин лящъям, ширин сюзцм, 
Щясрятдяди мяним эюзцм, 
Тябризим, ай Тябризим. 
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Йаьды щясрят йаьышлары, 
Ешит, Аллащ, алгышлары. 
Сяртди гоншу бахышлары, 
Тябризим, ай Тябризим. 
 
«Даьларынын башы гарды». 
Щясрятиндян сач аьарды. 
Бу ня эюркям, ня вцгарды? 
Тябризим, ай Тябризим. 
 
Сойумуза йад олмушуг, 
Юзэя-юзэя ад олмушуг, 
Ким дейир ки, шад олмушуг, 
Тябризим, ай Тябризим. 
 
Бюлцнцбдц Вятян ики, 
Бирдир дили, бирдир кюкц, 
Бирляшмяди Тябриз-Бакы, 
Тябризим, ай Тябризим. 
 
Щейдрбаба даьлы даьды, 
Шащэюлц даьлы булагды, 
Гузейин сяня дайагды, 
Тябризим, ай Тябризим. 
 
Ня Шящрийар, ня дя ващид 
Эюрмяди вятяни ващид. 
Гой биз олаг буна шащид, 
Тябризим, ай Тябризим. 
 
 

БОРЧАЛЫ 
 
Эюзяллийин эушясидир Борчалы, 
Азярбайъан няхшясидир Борчалы. 
Сазын-сюзцн бешийидир, йурдудур, 
Камандарын шух сясидир Борчалы. 
 
Тарих бойу юз-юзцня эцвянди, 
Ъянэавярляр юлкясидиБорчалы. 
Дцшмян иля дюйцшлярдя «Ъянэи»Нин 
Щям зилиди, щям бямиди Борчалы. 
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Йер цзцндя, бцтцн тцркляр ичиндя 
«Гарапапаг» нясиллидир Борчалы. 
Ел-обасы, Гарайазы, Башкечид 
Азярбайъан сящфясидир Борчалы. 
 
Хындысынын, Ямращынын, Щцсейнин, 
Шаигиня т.щфясидир Борчалы. 
Гызылщаълы мяктябиндя докторун 
Шаэирдляря щяфясидир Борчалы. 
Вцгар Ящмяд салам сюйляр Бакыдан, 
Кимсясизляр кимсясидир Борчалы. 
 
 

VƏTƏNDAŞ 

 

Qaradan qaş olmaz, yaddan da qardaş, 

Dostun təzəsindən heç olmaz sirdaş, 

Vətən torpağıdır hər qaya, hər daş, 

Torpağı sevəndir yalnız vətəndaş!!! 

Torpaq nə gəlirdir, nə də ki daşbaş, 

İşğal sülh sevməyir, gərəkdir savaş, 

Nə məzar istərəm, nə də başdaşı, 

Torpağı sevəndir yalnız vətəndaş. 

 

 
BİLİRƏM 

 

Könlüm arzulayır ən gözəl ili, 

Necə də sevirəm şipşirin dili. 

Sevirəm Vətəni,bu doğma eli, 

Duyuram, bilirəm gələn günləri. 

 

Dərmişəm bağçadan mən qızılgülü, 

Taleyim gözləyir ən gözəl günü, 

Görəcəm Qarabağ qələbəsini, 

Duyuram, bilirəm gələn günləri. 

 

Güneyim, Quzeyim olacaq vahid, 

Gözlərim olubdur eşqimə şahid. 

Daha görməyəcək Vətənim şəhid, 

Duyuram, bilirəm gələn günləri. 

 

Səadət mənimlə qoşa gəzəcək, 

Qəlbimdə ən həzin nəğmə dinəcək, 
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Bu şeirim qəlblərə yollar çəkəcək, 

Duyuram, bilirəm gələn günləri. 

 

Bilirəm, xoşbəxtlik məni tapacaq, 

Cənnət yollarına cığır açacaq, 

Arzular ömrümə işıq saçacaq, 

Bircə bilməyirəm mən ölən günü. 

 

 

VƏTƏNİMDİ 

 

Ən əzizdən əzizimdi, 

Ən ləzizdən ləzizimdi, 

Mavi Xəzər dənizimdi, 

Vətənimdi, Vətənimdi. 

 

Güllərin ən ətirlisi, 

Ellərin ən birincisi, 

Həm soyuğu, həm istisi, 

Vətənimdi, Vətənimdi. 

 

Başı qeylü-qallıdı, 

Cənubludu, şimallıdı 

Ləhcəsi şəkər, ballıdı, 

Vətənimdi,Vətənimdi. 

 

Çox gözəldi qışı, yazı, 

Var muğamı, tarı, sazı, 

Dəli Kürü, xan Arazı, 

Vətənimdi, Vətənimdi. 

 

Türk elinin ən qocası, 

Ölkələrin ən ucası, 

Qələbələr çatası, 

Vətənimdi, Vətənimdi. 

                            28 may 2008 

 

 

YEVLAX 

 

Gəzdim Lənkəranı, gəzdim mən Qaxı, 

Məni heyran etdi həm də Şamaxı. 

Bu gün seyrə çıxıdım gözəl Yevlaxı, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 
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Qarabağ buradan başlayır, bilin, 

Gözəl guşəsidir Vətənin, elin 

Bu nəğmə eşqidir vuran qəlbimin, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 

 

“Heydər bağı” bəzənib başdan-başa, 

Hər bayramda sanki gözəl tamaşa. 

Yaşa Azərbaycan, sən min il yaşa, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 

 

Yelmar kimi oğulları yetirib, 

Çöllərində qızılgüllər bitirib, 

Yevlaxa oğullar şöhrət gətirib, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 

 

Yevlax göəlləşib, bunu el bilir, 

Şad gündə insanlar sevinir, gülür. 

Gözəl bir oğuldu balamız Elmir, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 

 

Nə gözəldir bulaqları, gölləri, 

Xaldan kimi məşhur olan elləri. 

Gətirmişəm ən ətirli gülləri, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 

 

Cavanşirin, Koroğlunun yurdudur, 

Mənim xalqım ən nəhəng bir ordudur. 

Vüqar Əhməd şeirləri bal dadır, 

Yevlaxım, Yevlaxım, gözəl Yevlaxım. 

27.05.2007 

 

 

DÜNYA 

 

Dünya bir düşərgədir, 

Dəstələr gəlir, gedir, 

Hamı cərgə, cərgədir 

Bu dünyada, dünyada. 

 

Çilçıraqlı saraydır, 

Dünya axan bir çaydır, 

Bu nalədir, ah-vaydır 

Bu dünyada, dünyada. 

 

Gözəl bir tamaşadır, 
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O insanı yaşadır, 

Ömür tək yox, qoşadır 

Bu dünyada, dünyada. 

 

Sabahdır, dan üzüdür, 

O çiçək dənizidir, 

Hamının əzizidir 

Bu dünyada, dünyada. 

 

Göylərin dumanıdır, 

Küsənin gümanıdır, 

Min dərdin dərmanıdır 

Bu dünyada, dünyada. 

 

Xəyalımda nələr var, 

Sonsuz xəzinələr var, 

Həm sevinc var, kədər var 

Bu dünyada, dünyada. 

 

 

BAKI 

 

Mən Bakının küləyini 

Tufanlara dəyişmərəm, 

Mən Bakımın küləyini 

Milyonlara dəyişmərəm. 

 

Şəhərlərin tacı Bakı, 

Taleyisə acı Bakı. 

Məmləkətin məğrur səsi, 

Ey gözəllik ilahəsi, 

Neft qoxuyan gülüm Bakı, 

Günüm, ayım, ilim, Bakı. 

 

Mənə qardaş, həm də sirdaş, 

Mənə doğma atam Bakı, 

İstərdim ki, arzulara 

Sənlə qoşa çatım, Bakı. 

 

 

GƏL QORUYAQ VƏTƏNİ 

 

Nağıllardır qorxulu, 

Düşmən deyil qorxulu, 

Vətən müqəddəs,ulu, 
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Gəl qoruyaq Vətəni. 

 

Sayıq olaq, a qardaş, 

Yağıdan olmaz sirdaş, 

Ya sülh, ya da ki, savaş, 

Gəl qoruyaq Vətəni. 

 

Vətənim varlığımdı, 

Ən göydələn dağımdı, 

Enməyən bayrağımdı, 

Gəl qoruyaq Vətəni. 

 

Hər qarışı təbərrik, 

Qeyrətini çəkərdik, 

Biz ürəkdən deyirik: 

Gəl qoruyaq Vətəni. 

 

 

GÖYÇAYIM 

 

İnsanları necə mərddi, mübariz, 

Özləri zəhmətkeş, qəlbləri təmiz, 

Göyçaylılar bu millətə çox əziz, 

Göyləri gömgöydü, gözəl Göyçayın. 

 

O,yetirib Rəsul Rza,Anarı, 

Əli Kərim kimi gözəl yazarı. 

Ziyarət yeridir şəhid məzarı, 

Gözəllər gözəli, gözəl Göyçayım. 

 

“Heydər Bağı” al-əlvandı, gülüstan, 

Buranı seyr edir hər gün hər insan. 

Aşıqlar söyləyir gör necə dastan, 

Gömgöy gölləri var gözəl Göyçayın. 

 

Bayramalrda şənlik eyləyir hamı, 

Dövlətdən alırlar gücü, ilhamı. 

Bütün Göyçayımız sevir İlhamı, 

Gözəllər gözəli, gözəl Göyçayım. 

 

Cavanşır.Babəkim qəhrəmanların, 

Şirvana çox deyir Azərbaycanım. 

Vüqar Əhməd deyir:-xoşdur sabahım, 

Gözəllər gözəli, gözəl Göyçayım.      26.05.2007 
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NABRAN 

 
(Nəğmə) 

 

Adı dünya şöhrətli, 

Ən gözəl bir ləzzətdi, 

Havası bir nemətdi, 

Gözəl Nabran, Nabranım. 

 

Bura Xaçmaz torpağı, 

Göy Xəzərin oylağı, 

Meşələrin yaylağı, 

Gözəl Nabran, Nabranım. 

 

Dalğalanır göy dəniz, 

Şəfa tapır hər məriz, 

Ağ balığı çox ləziz, 

Gözəl Nabran, Nabranım. 

 

Bura sanki cənnətdi, 

Sevənlərə xəlvətdi, 

Nabranı vəsf eyləyən, 

Şair Vüqar Əhməddi. 

 

 

GƏZDİM 

 

Gəzdim Lənkəranı, gəzdim mən Qaxı, 

Məni heyran etdi ulu Şamaxı. 

İlk dəfə görmüşəm mən bahar çağı, 

Şairlər yurdudur gözəl Şamaxı. 

 

Şirvan torpağıdır həm solu, sağı, 

Elıimin muğamı, sözü Şamaxı. 

Nəsimi soyuldu, el dedi ağı, 

Şairə yas tutdu eli Şamaxı. 

 

Səhhətin, Hadinin şeri cövhərdi, 

Qışımda, qarımda yaydı Şamaxı. 

Hər gələn mehmanı qardaş sanırlar, 

Ulduzdu, günəşdi, aydı Şamaxı. 

 

Yavər Kələntərli yandırdı, yaxdı, 

Gecələr ulduzu saydı Şamaxı. 
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Seyid Əzim, Sabir sözün bulağı, 

Xanəndə Alimə kökdü Şamaxı. 

 

Zabitin, Mələyin səsi nə şirin 

Elnarənin səsi qəmlər oylağı. 

Hacının tarına teldi Şamaxı. 

Vüqar Əhməd dedi, söylədi axı, 

Elimin gözüdür, gözəl Şamaxı. 

 

 

ANA VƏTƏNİM 

 

Ən müqəddəs bir Vətən, 

Bir də doğma anadır. 

Ana Vətən hər nədən 

Çox yüksəkdir, ucadır. 

 

Bakı-solmaz gülümdür, 

Azərbaycan-elimdir, 

Vətənimi sevdirən 

Doğma ana dilimdir. 

 

Nələr çəkibdir başı, 

Doğmadır hər qarışı, 

Udacaqdır savaşı 

Mənim ana Vətənim. 

 

Qədrin bilməz bir naşı, 

Kədərlidir göz-qaşı, 

Görməyəydi göz yaşı 

Mənim ana Vətənim. 

 

 

PİRŞAĞI 

 

Ağ saçlı palmaların-əncirindir, 

Bəyaz qumun, meynələrin 

Ən ziynətli boyunbağın, zəncirindir. 

Soyköklərin, soyadların türk mənşəli, 

Abşeronun ən qiymətli cəvahiri, gövhər ləli. 

 

Pir övladı, pir uşağı 

Pirşağı, 

Türk övladı, türk uşağı-Pirşağı. 
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Sən Xəzərin ağuşunda 

Bu taleyin sərt qışında 

Dözümlüsən, səbirlisən. 

Tarixçilər heyran qalıb 

Heykəlləşən yaddaşına, 

Yer vermisən, verirsən də 

Obasından, yurd yerindən 

Köçkün düşən qardaşına. 

 

Pir övladı, pir uşağı 

Pirşağı, 

Türk övladı, türk uşağı-Pirşağı. 

 

Təmiz havan təmizdən də təmizdi, 

Yaxın qonşun mavi Xəzər dənizdi. 

Naxələflər hüzurunda qaravaşdı, kənizdi, 

 

Pir övladı, pir uşağı 

Pirşağı, 

Türk övladı, türk uşağı-Pirşağı. 

 

Qızıl qumun təbərrükdür, çaradır, 

Qara kürün dənəvərdir, paradır, 

Ədviyyatın ətirlədir dünyanı, 

Pirşağını görsən, sanki gördün dünyanı. 

 

Pir övladı, pir uşağı 

Pirşağı, 

Türk övladı, türk uşağı-Pirşağı. 

 

 

TÜRK OĞLUYAM 

 

Azərbaycan, yurdum mənim 

Od püskürən ordum mənim 

 

Koroğlum var, Babəkim var, 

Xətaim var, Məzdəkim var, 

Yer üzündə öz çəkim var, 

Türk oğluyam, türklüyüm var. 

 

Məmmədəmin sən ol əmin, 

Türkmən babam, qırğız əmim. 

Türk qardaşım, qəlb sirdaşım 

Qırğız, qazax-arxadaşım 
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Qaqauzdur-dağ oğuzdur, 

Tatar, başqırd..... 

Şir ürəkli bir bəyaz qurd. 

 

Türk oğluyam.... 

Azəriyəm. 

Min il öncə 

Dədəm Qorqud 

Tərəfindən 

Osmanlıyla 

Cüt atılmış 

Nərd zəriyəm, 

Azəriyəm, 

Azəriyəm, 

Gah ağıllı, 

Gah dəliyəm. 

Pis qonşuyla 

Mən döyüşə 

Bir türk kimi 

Gəlməliyəm. 

Döyüşlərdə 

Mən türk kimi 

Ölməliyəm, 

Yaranışdan 

Türk qardaşım 

Gah ağladı, 

Gah da güldü. 

Türküstanın 

Təşəkküllü 

Milyon idi. 

Türk oğluyam, 

Mən şərqliyəm. 

Yüz illərdir 

Çox dərdliyəm. 

İndi-indi 

Açıqlanır 

Türk yolları, 

-saxlama sən 

Bu qatarı. 

Ekvatorun 

Əvəzinə 

Türk relsləri 

Çəkməlidir. 

Hələ... 

Ermənini 
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Bu torpaqdan əkməlidir. 

 

Müsəlmanam 

Mən sadəcə 

Bir insanam. 

Türk-İslamam 

Himnim “Salam” 

Ay-Türk, balam, 

Birləşməyin 

Vaxtı deyil? 

Ayıl-ayıl... 

Qərinələr keçəcəkdir 

Neçə-neçə, igid-igid 

Mərd oğullar,nər oğullar 

Bu dünyadan köçəcəkdir. 

Türk oğlunun 

Adı-özü 

Şeiri-sözü 

Qalacaqdır 

Böyük dünya 

Tarixində. 

Türk silinməz  

Yaddaşından 

Tarixin də... 

 

 

QARABAĞDIR 

 
(nəğmə) 

 

Nə zamandır torpaqlarım işğaldadır, 

Gör bu elim, bu Vətənim nə haldadır? 

Qarabağda qulaq səsdə, göz yoldadır, 

Torpaqlarım təzdən mənim olmayınca, 

Ömrüm-günüm, yaşamağım mənə dağdır, 

Hissim, duyğum, arzularım Qarabağdır. 

 

Anam, bacım sən başına qara bağla, 

Dolan qara buludlarla dolub ağla, 

Yağı düşmən meydan açıb Qarabağda, 

Torpaqlarım təzdən mənim olmayınca, 

Ömrüm-günüm, yaşamağım mənə dağdır, 

Hissim, duyğum, arzularım Qarabağdır. 

 

Çadırlarda ey doğulan körpə-uşaq 
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Uca səsdən, məlahətdən nə danışaq, 

İlan mələr bu yerlərdə səsin boğuq, 

Torpaqlarım təzdən mənim olmayınca, 

Ömrüm-günüm, yaşamağım mənə dağdır, 

Hissim, duyğum, arzularım Qarabağdır. 

 

Nəqarət: 

Gözəl Allah, qaytar mənə Ağdamımı, 

İstəyirəm öz evimi, öz damımı 

Gözü yaşlı qoyma mənim sən anamı, 

Torpaqlarım təzdən mənim olmayınca, 

Ömrüm-günüm, yaşamağım mənə dağdır, 

Hissim, duyğum, arzularım Qarabağdır. 

 

Qarabağın insanları nəzakətli, 

Xanəndələr oxuyurlar məlahətli, 

Vüqar Əhməd soruşur ki, nə halətdi, 

Torpaqlarım təzdən mənim olmayınca, 

Ömrüm-günüm, yaşamağım mənə dağdır, 

Hissim, duyğum, arzularım Qarabağdır. 

 

 

ABŞERON BAĞLARI 

 

İsti qum günəşdən alışıb yanır, 

Talvarda meynələr göyə dırmanır, 

Samovar püskürür, dudkeş odlanır, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

Keçmiş pəhləvanlar əncir yeyərmiş, 

Ağ şanı, dərbəndi, yovangir, kişmiş, 

Dəmyə qarpızı var, bal kimi yemiş, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

 

Dədə-babalardan o bizə qalma, 

Düşbərə qutabla, qatıqla dolma, 

Əncir ağacları ağ saçlı palma, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

Razyana ətiri, cirə-duz tamı, 

Abqora doşabdan tez içir hamı, 
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Elə iş üstündə gördüm anamı, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

“Püskəndə”, “Mövüc”ü, “Zəncirfərəc”i, 

Ədvələr həvənglə vurdum çəkici, 

Gecəsi gözəldi, deyil üzücü, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

  

“Meyruli” eyləyir külək qoranı, 

Üç tərəfdən dəniz qucub buranı, 

Doşab vaxtı eyləyirlər “uran”ı, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

İydəsi, badamı, qaysı, püstəsi, 

Ocağın səngimir odu, tüstüsü, 

Cızdağı çıxardır qumun istisi, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

“Balıqqulaq” yığıb beşdaş oynadıq, 

İlbiz zümzüməli səsdən doymadıq, 

Uşaq vaxtı bu dünyanı duymadıq. 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

Ərəbdovşanı da burda yaşayır, 

İlan, əqərb ölüm, zəhər zəhər daşıyır, 

Tısbağayla, kərtənkələ qaçışır. 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

Ağcaqanad, dozanqurdu, danadiş, 

Arı sancsa yumru kimi olur şiş, 

Mələyirdi tövlədəki boz çəpiş, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

Allah verən bu nemətlər gərəyim, 

Ruzumdu təndirdə bişən çörəyim, 

Təbiət qoynunda gəlmir ölməyim, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 
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Abşeron kəndləri çəkir zəhməti, 

Verir sənətkara onlar qiyməti, 

Sevir Abşeronum Vüqar Əhmədi, 

Abşeron bağları bizə əzizdi, 

Gözəllik yaradan mavi dənizdi. 

 

 

ƏSKİ MƏHƏLLƏ 

 

İstəyim dəryadı, sevgim dənizdi, 

Mənə köhnə məhləm necə əzizdi, 

Bu duyğum necə saf, necə təmizdi, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Mənimçün Vətənim başlanır burdan, 

Ensiz bir küçədən, dar bir dalandan, 

Burada uzaqdı hamı yalandan, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Məhlədə ağbirçək, ağsaqqal sözü, 

Su çilər əsəbə, söndürər közü. 

Nəzarət eyləyər məhləyə gözü, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Məhlədə ayrı cür məhləçilik var, 

Burda halal zəhmət, fəhləçilik var. 

Burda xətir-hörmət, böyük, kiçik var, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Köhnə məhəllədə babam yaşayır, 

Tarixi yaşadan obam yaşayır, 

Qanunum yaşayır, tövbəm yaşayır, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Küçələr darısqal, yollar dar idi, 

Köhnə məhəllədə birlik var idi, 

Qonşu qonşusuna həmdəm, yar idi, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Köhnə məhəllədə, o köhnə evdə, 

Kimisi qəmdəydi, kimisi kefdə, 

Halal çörək idi qazanc da, nəf də, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
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Köhnə məhəllələr uşaqlığımdı, 

Xəyallar dünyası ucalığımdı, 

Döyüşüm, vuruşum qocalığımdı, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Məhəllə tinləri yığıncaq yeri, 

Burda qoruyarlar “günah”ı, sirri, 

Qadına,qıza da baxmaz heç biri, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 

 

Novruzda qapıya papaq atarlar, 

Yığışıb həyətdə tonqal çatarlar, 

Qulaqfalına da qızlar çıxarlar, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
 

Yerində doğmalıq, yerində sərtlik, 

Gərək ortalığa düşməsin pərtlik. 

Bina evlərində tənhalıq, təklik, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
 

Köhnə məhəlləyə var sədaqətim, 

Ziyarət etməkdi onu adətim. 

Mənə nağıl deyir qədimdən-qədim, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
 

Burda namussuzlar qana boyanıb, 

Böyük yol keçəndə kiçik dayanıb, 

“Bismillah” sözüylə yatıb, oyanıb 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
 

Əski məhəllələr qan yaddaşımdı, 

Ən doğma, ən yaxın qəlb sirdaşımdı, 

Qızların hamısı qız qardaşımdı, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
 

Hanı həyətdəki ağ tut ağacı, 

İndi köks ötürüm mən acı-acı, 

Quruyan budağın yoxdur əlacı, 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
 

Hanı ruhu qalan o itkinlərim?! 

Yaxınlı, doğmalı xeyirim, şərim 

Ən yaxçı şeirimdi o dil əzbərim 

Əski məhəllələr, əski günlərim. 
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АБШЕРОН ЩАГГЫНДА ДАСТАН… 
 

Чох дедиляр, аз йаздылар 
Бяйаз сачлы Абшерондан 
Узун илляр ял чякмяди 
Биэанялик Абшерондан 
Нечя шаир мащны гошду 
Вясф еляди Абшерону 
Хязяримся дашды-жошду 
Гужаглайыб Абшерону  
«Иблис»дян горуду ону 
Абшеронум –йарымадa 

Мющтаж дейил щеч бир адa 

Юьузларын йурду бу ел 
Узандылар мин-мин йад ял 
Бу торпаьын сярвятиня 
Немятиня, дювлятиня 
Тцрк торпаьы, Əфшар йурду 

Гейрятиндян гала гурду 
 
Йаделлиляр она басqын еtдиляр 
Гейзлянди, гязяблянди Абшерон 
Тамащкарлар сярвятини эцдяркян, 

Синясийля сядд йаратды Абшерон 
Щяр саат шималдан ясди сямумлар 
Ард-араsы кясилмяйян щужумлар 

Абшеронун няляр чякмямиш башы, 
«Хязри»ни о доьду dцшмяня гаршы 

Бакынын кцляйи онун рущудур 
Кядяринин, гцссясинин ащыдыр 
 
Мян Бакынын кцляйини, туфанлара дяйишмярям 
Мян Бакынын кцляйини, милйонлара дяйишмярям 
 
Совет алимляри Абшеронумун 
Шанлы бир тарихин яйиб гаралтды 
Тцрк сойлу, тцрк кюклц улу бабамын 
Яслин эащ «мяжус»а, эащ фарса гатды 
Абшеронлу ящалийя икращ иля «тат» дедиляр 
Дининя дя бющтан атыб, мин дяня ирад дедиляр 
 
Ня йахшы ки, ад вердиляр, сащилиндя бир отеля 
Бакыдакы мусафирляр, сорушурлар мараг иля 
Мещманхана цстцндяки, бу гярибя сюзляр нядир? 
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Дейирям ки, ай гардашым, яфяндим, жаным, жийярим 
Эял сяня мян Абшеронун тарихиндян хябяр верим 
Шурявини вахты иля доландыран бу мякандыр 
Торпаьынын алты-цстц, сярвяти бол бир жащандыр 
Абшеронун нефти iля мин-мин илляр доланыблар 
«Сойуз» адлы ракеталар кящкяшана йолланыблар 
Вахты иля бу вятяня икращ едян, бяйянмяйян 
 Контрактда имза атар, нефти цчцн, газы цчцн 
 
Щесаб ачыр, фунт-стерлинг-доллар верир, ляйян-ляйян 
 
Хязяр аьушунда, Xязяр гойнунда 

Бир кющня шящяр вар, билинмир йашы 
Мин бир сирр йатыр шящяр гойнунда 
Узун бир тарихдир онун щяр дашы 
Талейин бу ажы, сярт ойунунда 
Ня гядяр шящярин аьрıйыб башы 
Бязян ащ-наляси ужалыб эюйя 
Яэяр дил ачсайды онун йаддашы 
Битмяз сюйлядийи сонсуз щекайя 
Бу сирли шящярин ады Бакуйя 
Бакуйя – яр шящяр, басылмаз гала 
Мин-мин тяжавцзкар салыбдыр йола 
«Бакуйя» дцнйанын ян эюзял йурду 
Бурда анжаг тцркляр биняляр гурду 
Фарsын иsя, фягят, дили йайылды 
Йарын билян бюйцк алим сайылды 
 
Даш цстя салынмыш гайа ужунда 
Мин-мин мюжцзя вар шящяр ичиндя 
Даш шящярдя мющкям-ири галалар 
Бу галалар чох эюрцбдц бялалар 
Дцнйалара сяс салмышды Бакымыз 
Дцшмянлярдян баc алмышды Бакымыз 
Гятран йатаглары, нефт булаглары 
Ики йцз няр йцкц нефт гопарарды 
Йцклярдиляр гəтраnı ушаглара 
Дашыйаркян йаxына, узаглара 

Нефт щамыны Бакыйа чаьырырды 
Yadellilər “neft” deyib bağırırıdı. 

Бянзяйирди нефт йасямян йаьына 
Щюрмят эюстярирди щяр гонаьына 
Мüсафирляр щейран иди Бакыйа,  
Чох юлкяляр карван иди Бакыйа. 

Хош ниййятля эялянляри гырмазды 
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Миллятин ким, динин нядир, сормазды 
Бакы ящли, рийа, йалан билмязди 
Бир гонаьы о наразы гоймазды 
Гонаглар да Бакыдан щеч доймазды 
Бакы санки гиймятсиз бир лял иди 
Ян бащалы жяващир-эювщяр иди 
Ятрафында йамйашыл баьлар варды 
Гяншяриндя вулканлы даьлар варды 
Йанар даьлар, щей пцскцряр сюнмязди 
Од шящяри яйилмязди-дюнмязди 
Йоллар бойу узаныр, зцмрцд цзцм баьлары 
Йашыл фяняр тяк йаныр, шащ-янжир йарпаглары 
Бакымыза сяс верир хязринин выйылтысы 
Sanki mərcana dönür bu zəngin Xəzərdə su. 

Вятяня щявяс верир, Абшеронун аь дузу 
Бизляря няфяс верир мави Хязярин юзц 
Бакы вятянин эюзц, Бакы вятянин цзц 
Пейьямбярин щяр сюзц hamımızın гялбиндя 
«Яли айаьы»нын изи, о Бузовна кяндиндя 
Бабамызын бабасы, Бакыханов йазырды: 
Бурада йашайырмыш гядимдя «миссиэетляр» 
Дцшмянля савашырмыш, тцрк ясилли елатлар 
Маштаьaйa бир вахтлар, ясилзадя бир кцбар 
Гядим Албан кнйазы, етмиш бир заман сяфяр 
Галмыш бурдан чох разы, даща эери дюнмямиш 
Еля о вахтдан бурда муьамата, гязяля 
Яруз вязнли шеря, мящяббят щеч сюнмямиш 
 
Балаханы – кичик хан, ханларын балажасы 
Амма зянэин, нювжаван, сяняткарлар баğчасы 

 
Кцрдяхан – эирдя хындыр, щавасы бир дярмандыр  
Гызлары чох намуслу, иэидляри асландыр 
 
Сураханы бажыдыр, гардашларын тажыдыр 
Гядим «Aтяшэащ» бурда, ян гядим торпаг бурда 

Гызлары даь туражы, оьланларı «гочу»дур 
Новханы – нювщяханы, суйу мин дярдя дярман 
Эязсян бцтцн дцнйаны, тапмазсан бюйля мякан 
Чилляниб аь шанысы, эцняшдян алыр нуру 
Мярд олуб ящалиси, яждадлары чох улу 
Торпаьынын мисли йох, инсанлары «аьа», «хан» 
Ня гядяр дя абдалдыр, «хан» адына хор бахан 
«Хан» бюйцклцк демякдир, «хан» башчылыг демякдир 
«Хан» бир еля-обайа, ян эцжлц бир дирякдир 
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«Бяйлик»дя тцркя мяхсус, «хaнлıг»да тцркя мяхсус 

ян щуманист дуйьулар, инсанлыг тцркя мяхсус 
 
Fатмайı – ел щарайı, ятраф кяндляря дайы 

Mюжцзядир бащары, эюзялдир гышы – йайы 
Bурада сары янжир, тябяrriкдцр – ещсандыр, 

Üзцмц балдан ширин, щяр бир дярдя дярмандыр. 

İнсанлары зящмяткеш, ялляри дцз – щалалдыр 

Fягят инсаны даим, щалал зящмят ужалдыр 
 
Пиршаьы -  кяндляр шащы, гядим оьуз торпаьы 
Пиршаьы, ата йурдум, бабамын сяждяэащы 
Пиршаьы – пир ушаьы, Пиршаьы – жяннят баьы 
Пиршаьы – эюй гуршаьы, мин-мин рянэли эюзял кянд 
Абшерон йарашыьы, «Гызыл гум»лу сялтянят 
 
Бинягяди – гядим инсан мяскяни 
Мюжцзяси щейран едибдир мяни 
Йашайыб бурада милйон ил юнжя 
Мамонт, боз кяркядан бойу чох ужа 
Щяля ерамыздан чох илляр яввял 
Йурд салыб бурада кючяри тцркляр 
Бинягяди – гара гызыл мядяни 
Нефт гохуйур дузу, чюлц, чямяни 
 
Тцркан – тцркцн чох гядим обасыдыр 
Санки бура наьыллар дцнйасыдыр 
Бир эювщярся онун саф  щавасыдыр 
Она шяряф гызларын щяйасыдыр 
Зиря кянди – судур дцз цч чевряси 
Гиймятсиздир зяфяраны – зиряси 
Гарпызына мат галыб йер кцряси 
Бурда охур Хязяр юз тяранясин 
 
Сарай кянди чох эюзял бир сарайдыр 
Бурда гыш да бир бащардыр – бир йайдыр 
Инсанында мин-мин кейфиййят сайдым 
Кишiляри Рцстями – Зала тайдыр 

 
Кяндлярдян биринин ады Жоратдыр, 

Йарадан бу кянди эюзял йаратды. 
Кяндин щяр диляйи, арзу – мураддыр 
О йахын кяндляря, голдур – ганаддыр 
 
Нардараным – нур даланым 
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Зявварлара – йар даланым 
Гяриб Имам – Рзадан 
Бизя мирас галаным 
Бурда йатыр, имамымын бажысы 
Бурда эедир дярдляримин ажысы 
Ня гядярдир «Мяшяди»си, «Щажы»сы 
Сеэащ цстя аьлайыр 
Бурда жаван, гожа да 
«Муьам» цстя кюкляниб 
Bюйцк дя, балажа да 

Шер, сянят бешийи 
Динимизин кешийи 
Бир мяктяб, мядрясядир 
Сяняткарчцн Нардаран 
Тарих дярси юйрянир 
Юз кюкцнц ахтаран 
Тязийядя нювщяхан 
Тойларда да ханяндя 
Кяндин Аллащ ешгини 
Сейр едясян сян эендян 
Кишиляр нювщя дейир 
Шящид Имам Щцсейндян 
Иман ящлидир щамы 
Гожасы – жаваныйла 
Аллаща бaьланыбдыр 

Онлар бцтцн жаныйла 
 
Билэящин хар туту дярман 
Санки мейвя йох, гандыр-ган 
Гонаq эялся щяр бир инсан 

Билмяз нежя кечиб заман 
 
Сейр еляся Мярдяканы 
Щейран едяр щяр инсаны 
О бир эюзялляр эюзяли 
Бир эцлцстандыр щяр йери 
Гужаглайыбдыр щяр йери 
Гужаглайыбдыр Хязяри 
Мярдяканын жащ-жялалы 
Мяст еляйир кюнцлляри 
 
Шцвялан – гядим обамыз 
Щяр дашы бир гейрят – намус 
Бурда йатыр милйонлара 
Шяфа верян ювлийамыз 
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Мясум, Мирмювсум аьамыз 
 
Бузовна жанлы – сялнамя 
Жанлы тарих, оьузнамя 
Артыг йетишиб зяманя 
Шаир дя эялиб илщамя 
Нечя дяфтяр, нечя каьыз гаралтды 
Абшеронун дастаныны йаратды 
 
Бакы рузу – бярякятдир 
Бакы гцрур – язямятдир 
Ичяри шящяр бир тарих 
Гыз галасы сялнамядир 
Сян Бакыйа эюйлярдян бах 
Санки наьыл, яфсанядир 
Жаванларı тюкмя бядян 

Гызларı дцнйа эюзяли 
Щейран олур эялян эедян 
Йохдур Бакынын бянзяри 
Кцчяляри щамар – щамар 
Шящяр эцняшдян нур ямяр 
Абидяляр биллур – биллур 
Мюжцзяляр эюзц йорур 
Абшеронун диряйидир 
Мямлякятиn цряйидир 
Гонаглары ахын-ахын 
Вятянляри узаг-йахын 
Елин щалал чюряйидир 
Мющтажларын кюмяйидир 
Елин дцшцнян бейни 
Вуран нябзи, жошан гялби 
Ады кющня, юзц йени 
Жошур шaiрин дя тяби 

Щейран едир Бакы ону 
Вясф еляйир Абшерону 
Абшеронда ясрлярдир 
Хязяр жошур, хязри ясир 
 
Бакыда дост сайдыьымыз 
Демя мин-мин дцшмян эязир 
Ня гядярдир ермяни, рус 
Щяряси бир хаин иблис 
Аман Танрым, бу ня сясдир 
«Горбачов»ун гылынжынын 
Юнц, щям дя далы кясир 
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Салдырыб, «Мянфур Орду»ну 
Гана бойада Бакыны 
 
Шящидлярин дяфниняся 
Милйон-милйон инсан эедир 
Ал-гырмызı гярянфилляр 
Шящидляря ещсан эəлир 

Охунур «Йасин» суряси 
Uжалыр азанын сяси 

Бяшярин ян унудулмаз 
Ян дящшятли фажияси 
 
Дцшмян эетди Гарабаьа 
Ермяни, русун кюляси 
Гялбимиздя йара олду 
Гарабаьын щекайяси 
 
Нардаранда миллят жошду 
Маштаьада гейрят жошду 
Он кафиря ган уддурду 
Бакылынын бир дяняси 
Забрат галхды, Билэящ галхды 
Яли тцфянэ тута билян 
Дястя – дястя ора ахды 
Пиршаğынын жаванлары 
Новханынын асланлары 
Кцрдяханы гапланлары 
Кафири йандырыб йахды  
Фатмайлылар, сарайлылар 
Бинягядлиляр «чайлы»лар 
Тцрканлылар, диэащлылар 
Торпаьa тяжавцз едян 

Ермянини вуруб йыхды 
Минлярля шящид верды 
Гарабаьда Aбшеронум 

Амма «милли гящряман»а 
Бу жцр фяхри ада лайиг 
Layiq gюрцлмяди абшеронлум 

Ади бир кцчяйя, бир лювщяйя дя 
Эюрцлмяди абшеронлум 
Инди артыг халгын ащузарыдыр 
Шящид мязарыдыр онун щяр йери 
 
Ей йаврум, баьымыздан цз гярянфилi 
Шящид мязарына дцз гярянфили 
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Эюзял дейиб тцрк шаири Мещмет Акиф 
Байраглара байраг йаpан цстцндяки гандыр, 

Торпаг, яэяр уьрунда юлян варса, вятяндир. 

 
Абшеронда эцлляр ачыр, эцлляр солур 
Абшеронда аьсаггаллар гямя батыр 
Аьбирчякляр, гыз – эялинляр сачын йолур 
Гарабаь кечдикжя дцшмян ялиня 
Щяр кясин цряйи ажыйла долур 
Бяс эцнащкар кимди эюрян? 
Билян билир, щей сусурлар 
Щагсызлыьы вежсиз – вежсиз 
Кянардан нийя пусурлар? 
Йаландан «Гарабаь», «Вай» дейя – дейя 
Сатдылар вятяни гара гяпийя 
 
«Тайфабазлыг», «Йерлибазлыг» 
«Биз дцшмяня, кафиря йох, 
Миллятимизя мязар газдыг» 
 
Икращ иля «гядеш» дейян 
Наданлара, хябисляря 
Эюстярим тары, каманы, 
Валещ олур валлащ щамы 
«Гядеш»лярин ифасында 
Муьамлара, гязялляря 
Мцяссямя, тяжнисляря 
«Гядеш» вятяня эярякдир 
«Гядеш» ата, - яр демякдир 
 
Абшеронун ювладлары 
Елин арзу - мурадлары 
Оьуллары, щям гызлары 
Инсанлыьын улдузлары 
Дащиляри, истедады 
Йох елямяк мцмкцн дейил 
Азяриляр бу шанлы халг 
Истедаддан кюйняк эейир 
 
Бакы Ващидин вятяни 
Бакы Сяттарын вятяни 
Жащанэирин ана йурду 
Тофигин эцняши – оду 
Гарынын илщам пяриси 
Щажбабанын жанлы сяси 
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Аьаханын зянэцляси 
Зейнябин ширин няфяси 
Ялбабанын щяр кялмяси 
Мян сяня гурбан Бакымыз 
Мян сяня щейран Бакымыз 
 
Ващид шеримин Вцгары 
Бир Фцзули йадиэары 
Ешг сачарды щяр шцары 
Ващидя жанан Бакымыз 
 
Сяттарын щяр бир таблосу 
Щяйатын бир эцзэцсцдцр 
Сяттар сянятин юзцдцр 
Она мещрибан Бакымыз 
 
Жащанэирин йох явязи 
Щейран галыб йер кцряси 
Жошанда илщам пяриси 
Йусифи – Кянан Бакымыз 
 
Тофиг Гулийев юлмяздир 
Мащнылары бизя дярсдир 
О явяз олунмаз кясдир 
Тофиги севян Бакымыз 
 
Гара Гарайев юрнякдир 
Мусигиси бир шимшякдир 
«Йедди эюзял» ися тякдир 
Гызлары жейран Бакымыз 
 
Щажбабанын «шур-шящназ»ы 
Гяфлятдян гопарды бизи 
Кюкмцзя апарды бизи 
Гядим бир мякан Бакымыз 
 
Ялбабанын хош авазы 
Севдалара салды бизи 
Овсунлады гялбимизи 
Гялбимя султан Бакымыз 
 
Охуйанда Зейняб ханым 
Дамарымда донду ганым 
Бюйля сяс олармы, жаным? 
Диллярдя дастан Бакымыз 
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Аьахан мюмин бяндядир 
Мисилсиз бир ханяндядир 
Ешги бцтцн вятяндядир 
Юзц «аьа», «хан» Бакымыз 
 
Бiр мяктябди ханым – Шювкят  

Сясиндя цлви мящяббят 
Бу ня щикмят, бу ня гцдрят 
Санки кящкяшан Бакымыз 
 
Елмира ханымын сяси 
Санки бизя лай – лай  дейир 
О сянятдян мин дон эейир 
Либасы црфан Бакымыз 
 
Мямядбаьыр бир гыьылжым 
Сясини шярбяттяк ичим 
Охудуьжа йаныр ичим 
Одуна йанан Бакымыз 
 
Ящсян мцяллим чаларды 
Чалдыьча эюзцм доларды 
Кечмишляря баш вурардым 
Тарихи цмман Бакымыз 
 
Фируз чалыр щязин – щязин 
Щейрятдян йашайыр эюзцм 
Бу кядяря нежя дюзцм? 
Эюйляри думан Бакымыз 
 
Мющлят чалыр, рущум учур 
Санки эцняш муьам сачыр 
Гыш икян чичякляр ачыр 
Рцзэары йаман Бакымыз 
 
Щажы Ядалят биринжийди 
Чальысы эювщяр – инжийди 
Дцщаларын ян эянжийди 
Тез верди гурбан Бакымыз 
 
Фязряддиндян «ращаб» дуйдум 
Санки рюйада мян уйдум 
Дцшцндцм ки, муьам – оду 
Тар иля каман Бакымыз 
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Шяfигя, чал каманчаны 
Аьлат, жаваны – гожаны 
Фярйадын тутсун щяр йаны 
Дярддян аьлайан Бакымыз 
 
Мирназимин каманчасы 
Санки гыз – эялин хончасы 
Чальысы эцлляр инжяси 
Эцндя той – нишан Бакымыз 
 
Ялякбяр бир мцъэан оху 
Балабанdан кядяр ахыр 

Гялбими йандырыр – йахыр 
Кядяри милйон Бакымыз 
 
Яшряф чалыр ширин – ширин 
Чальысы ня гядяр дярин 
Бяй евиня кючцр эялин 
Чалыб – охуйан Бакымыз 
 
Шямси Иман вурар жящ – жящ 
Ешидянляр дейяр бящ – бящ 
Кларнетин шух сясийля 
Жошуб – чаьлайан Бакымыз 
 
Вяли чалыр «Зяминхаря» 
Цряйимя дцшцр йаря 
Йеня вурулдум Ниэаря 
Севдасы жошан Бакымыз 
 
Афтандил дя чалар гармон 
Ширинликляр бир йох, он – он 
Чальыйа эейдирир мин дон 
Алыр о илщам, Бакымыз 
 
Щажы Васим  бюйцк алим 
Ондан ибрят алыр алям 
Илащиййат сонсуз бир елм 
Ящли -  мцсялман Бакымыз 
 
Щажы Тялят пир – ихтийар 
Иманнан бир биня гурар 
Сясиндя Щагг севэиси вар 
Щагга инанан Бакымыз 
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Фяхримиздир Зийа Бцнйад 
Вятяня ян лайиг ювлад 
Бир тарихчи – иэид солдат 
Даим гящряман Бакымыз 
 
«Михайло»ну йада салаг 
дцшмянлярдян гисас алаг 
Жяфяр няьмясини чалаг 
Гялби интигам Бакымыз 
 
Щцсейнбала сцрдц «учаг» 
Алты фашист тяййарясин 
Бир эцня мящв етди гожаq 

Иэид бир аслан Бакымыз 
 
Няби Хязри ел вурьуnу 
Хязярин юлмяз мяжнуну 
Бцтцн алям билир буну 
Хязрили туфан Бакымыз 
 
Тофиг Байрам гялб шаири 
Азадлыгды дярди – сяри 
Бир дцрр иди кялмяляри 
Дярдляри пцнщан Бакымыз 
 
Шаир Габил синядяфтяр 
«Йанвар»да эюстярди щцняр 
Шящидляря аьы дейяр 
Синяси ал – ган Бакымыз 
 
Аббасзадя бир гожаман 
Йазды «Эенерал» тяк роман 
Ону севди милйон инсан 
Щяйаты роман Бакымыз 
 
Щейранам Сейидбяйлийя 
Йазда «Жябщядян - жябщяйя» 
Бах онда эениш цряйя 
Даим ужалан Бакымыз 
 
Гядирзадя инди щаны? 
Ясярляри ешг дастаны 
Чох повести, чох романы 
Севиб – охшайан Бакымыз 
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Щцсейнгулу «Мяжнун» олду 
Лейланын дярдиндян солду 
Фцзули айаьа дурду 
Ол шяби – щижран Бакымыз 
 
Жащанэир Зейналов варды 
Сящнямизя бир нцбарды 
«Реализм» ондан галды 
Sянят йарадан Бакымыз 

 
Нясибядян эялмяз даща 
Роллары иля бу дцща 
Гялбимизя аха – аха 
Эцлцшц дярман Бакымыз 
 
Ялиаьанын цзц эцляр 
Сянятин щяр сиррин биляр 
Она тамаша едяндя 
Олар фираван Бакымыз 
 
Аьащцсейн Жавидовун 
Роллары нежя рянэарянэ 
О сянятя верди цряк 
Зирвяйя чатан Бакымыз 
 
Мирзаьа фитри истедад 
Сящнядя ян бюйцк устад 
Гялбимиздян силинмяз ад 
Она шющрят – шан Бакымыз 
 
Яряблински Щцсейня дя 
Гясд еляди гощумлары 
Юлдц сящнянин илк бары 
Бязян пешиман Бакымыз 
 
Щажы Майил бир эювщярди 
Чохларына дярс верярди 
Юлцм нежя вахтсыз эялди 
Юлдц гязялхан Бакымыз 
 
Мустафазадя Вагифся 
«Муьам» цстя «жаз» йаратды 
Авропалылары аьлатды 
 Авазы муьам Бакымыз 
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Сийавушун бянзяри йох 
Сян фитри -  истедада бах 
Ону йетириб бу торпаг 
Торпаьы мяржан Бакымыз 
 
Йашар Нури бир аловдур 
Юз бянзярсиз ролларыйла 
Дцшмянлярин эюзцн овду 
Щяр йаны дцшман Бакымыз 
 
Турабовун ютцб йашы 
Роллары онун гардашы 
Сяняткара севдирмяkчцн 
Бюйцк бир мейдан Бакымыз 
 
Щясянаьа Салайевин 
Йаныqлы бир сяси варды 

Эюзял роллар йарадарды 
Ондан доймайан Бакымыз 
 
Актйор Мялик бир верэийди 
Актйорларын о йенийди 
Сящнямизин диряйийди 
Ондан ниэаран Бакымыз 
 
Ялякбяров Ялясэярли 
Санардым милли – сярвятим 
Дащи – ялчатмаз сянятим 
Шимшяк тяк чахан Бакымыз 
 
Аьададаш Гурбановун 
Сящнямиздя юз сяси вар 
Киномузда юз изи вар 
Сянят бажаран Бакымыз 
 
Шящидлярин щцзурундa 

Актйор Щамлет йаса батды 
Онларла ябяди йатды 
Кюксц хийабан Бакымыз 
 
Фуад мцяллим поладдыр 
Сящнядя санки Фярщаддыр 
Халгына эюзял ювладдыр 
Ону горуйан Бакымыз 



 74 

 
Мирзязадя Хяййам жошду 
Бир булаг тяк ашды -  дашды 
Эюзял мусигиляр гошду 
Няьмяляр йазан Бакымыз 
 
Габой чалан Камилдя ки 
Габойла аьлатды бизи 
Рюйадан ойатды бизи 
Эцлцб – аьлайан Бакымыз 
 
Шыхяли бизим фяхримиз 
Халга ешги, жошгун дяниз 
Щейф тез итирдик ону биз 
Эюз йашы лейсан Бакымыз 
 
Мирбабайев Сейид ися  
Сащиб иди милйонлара 
Нефт пцскцрян фантанлара 
Нефтля гайнайан Бакымыз 

 Щюкцмянин гялби жошар 

Ролларынdан эюзляр йашар 
Образлары даим йашар 
Бизи йашадан Бакымыз 
 
Бядирбяйли, эюзял гадын 
Тарихляря дцшдц адын 
Ясил «ханым» тяк йашадын 
Лейлайа Мяжнун Бакымыз 
 
Няжибянин ала эюзц 
Шух йериши, ширин сюзц 
«Ана»йла кюврялтди бизи 
Йетими гужан Бакымыз 
 
Яминя,  шеiр щякими 
Аваза йахыб гялбими  
Ким шер сюйляр, онун кими 
Шiер анлайан Бакымыз 
 
Тофиг Казам бизя лазым 
Онан эяряк ясяр йазıм 
«Юлцляр»я деди сюзцн 
Дириляря чан Бакымыз 



 75 

 
Таьызадя кино чякяр 
Тарихимизи лентя бцкяр 
«Изи» цчцн гала тикяр 
Улу, гожаман Бакымыз 
 
Елдар Гулийев устаддыр 
Дцнйада танынмыш аддыр 
Онларла кино йаратды 
Бязян «Бурульан» Бакымыз 
 
Бакы мин-мин сяняткардан 
Ариф Бабайеви сечди 
«Ичяри шящяр», «Эцн кечди» 
Дярдини боьан Бакымыз 
 
«Фярйад» чякди Жейщун Мирзя 
Дцшмянмизи танымагчцн 
Йахшы дярсляр верди бизя 
Талейи боран Бакымыз 
 
Азярпаша «Щамлет» гойду 
Шекспири эюзял дуйду 
«Олум» - «Юлцм» арасында 
Верди имтащан Бакымыз 
 
Сян Кябя евини зийарят етдин 
Ужа Аллащынa ибадят етдин 

Ислам динимизя итаят етдин 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
Сяси, няфясини Танрыдан алдын 
Ващидин евиндя илк аддым атдын 
Бюйцк сянятинля, зирвя ужалтдын 
Елиндя аьасан, муьамда хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
«Дилэяш»ин гямлярин силсилясидир 
Зянэулян муьама зил няфясидир 
Сясин бюйцк халгын, елин сясидир 
Елиндя аьасан, муьамда хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
Еля ки, сяслянир Фирузун тары 
Эюйля учурурсан муьам «Гатар»ı 

Фируздан айрылсан, ящф етмяз Танры 
Елиндя аьасан, сянятдя хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
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Авазын динидир, дярвишанядир 
Бу сясин атадан бир нишанядир 
Гямли сясиндян гялб шаня-шанядир 
Елиндя аьасан, муьамда хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
Еля ки, охурсан «Байаты - Гачар» 
Йашaйыр, муьамым, дейилям начар 

Сян олан мяжлисдян  нашы жялд гачар 
Елиндя аьасан, сянятдя хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
Муьамда устадсан, гавалда устад 
Елиндян алмасан ян шяряфли ад 
Ханяндя алимя сян олдун устад 
Елиндя аьасан, сянятдя хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
Сяня каман чалыр Щяжi Ядалят 

Эюрмязсян бу достдан, щеч бир хяйанят 
Сизи динляйяндя валлащ гийамят 
Елиндя аьасан, муьамда хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аэахансан 
Адын Аьахандı, юзцн дя зилясин 

Сяня рам олунуб, «Щцззел», «Хавяран» 
Сяня оьул дейир Азярибайжан 
Елиндя аьасан, муьамда хансан 
Сойадын Абдулла, щяжж Аьахансан 
Сяня елин вериб бюйцк гиймяти 
Гялямя сювг етдин Вцгар Ящмяди 
«Чох саь ол» сюйлямя, йохду зящмяти 
Елиндя аьасан, муьамда хансан 
Сойадын Абдулла, Щяжж Аьахансан 
 
Абшерону фырчасыйла танытдырды о дцнйайа 
Мянзяряляр йарадараг чякди дяниз, чякди гайа 
О тябият шаирийди, о тябият ряссамыйды 
Доьма кянди Ямиржанsа – жаны иди, ганы иди 
Ял чякирди тябияти, дил дейирди Фцзулидян 
Дахилиндя, истедадда, эен дейилди Фцзулидян 
Бу дцнйа да, бир дцнйа да Сяттарымын дцнйасыды 
Гожа Сяттар Абшеронун мянзяряли рюйасыда 
Чыхарды эащ даь башына, эащ аранда гювр едярди 
Ханbулана, о Гячрешя арам-арам йол эедярди 

Улу ряссам Бящлулзадя кяндин сянин эцл Ямиржан 
Инан устад, сянин иля фяхр еляйир Азярбайжан 
 
Ей Фцзули йадиэарı устадıм 
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Шеuр-гязял эцлшяниндя «Бустан»ым 

Сюзц дедин бядащятян црякдян 
Шеримиздя шащяншащам-султанам 
Фцзулинин мяктябиндя йетишдин 
Ябяди бир мяктяб гойдун устадıм 
Гязяллярдя чатдын ужа зирвяйя 
 
Мейханада вардыр сянин юз адын 
Юмцр бойу чякилярдин хялвятя 
Эuшялярдя эцн кечирян хаганам 
Ей Ващидим, сюз султаным, мцдриким 
Дил-додагда сюйлянилян дастаным 
Адын эязяр муьам иля йанашы 
Шеримиздя севэилимсян – жананым 
Йашамысан сян йцз или Вцгарлы 
Абшеронлум, Dиэəщлiмсəн, сян жаным 
 
Эялин инди язиз достлар 
Кюкцмцзя нязяр салаг 
Яслимиздян, сойумуздан 
Биз дярс алаг, ибрят алаг 
Бакыханов Аббасгулу 
Бакувиляр, устад, улу 
Елимизин юлмяз голу 
Абшеронум, Абшеронум 
 
Мусавата башчы олду Рясулзадя 
Бир инсанды сойу-кюкц ясилзадя 
«Исламçыlıг» шцарыйды амаллары 

Тцркчцлцйя чаьырырды инсанлары 
Вятяниня истиглала бяхш етди о 
Хятаинин йолу иля эедирди о 
 
Истиглалы тонгалларда сюндцрянляр 
Бялякдяки бир кюрпяни юлдцрənляр 

«Гызыл орду» вятяними ал-ган етди 
О вятяни мцщажир тяк щей сейр етди 
Узун чякди, дцз йетмиш ил ясир олдуг 
Щагг дейянляр зинданларда ясир олду 
Жан дейяндя «Азяр» деди, «Байжан» деди 
Байрагларын енмямясин о ан деди 
Унутмады сяни миллят Мяммяд Ямин 
Университет, пул да сянин, сян ол ямин 
Мяфkуряндя дювлятимиз бу эцн йашар 

Тарихлярдя сянин кими ярляр йашар 
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Зейналабдин – ел атасы, халгын ян бюйцк дцщасы 
Маарифимин, гязетимин, щям дя данылмаз мянасы 
Бакыйа су чякдирмишди, абидяляр тикдирмишди 
Тикмишди ки, изи гала, тикмямишди юзц гала 
Инди онун тикдирдийи ожаглардан мин-мин адам чюряк йейир 
Инди онун салдырдыьы о баьлара, хамилйонлар «мяним» дейир 
Гыз мяктяби ачдырмышды, эюзял йоллар салдырмышды 
Халгы бяладан гуртарыb, мющтажлара ял тутарды 
Бянзясяйди она щамы, вящшят сармазды дцнйаны 
Жинайят-рийа-хяйанят, дящшят вурмазды дцнйаны 
Щажы! Мяним гцрурумсан, кюкцмсян чялянэ нурумсан 
 
Щяля чох дярс алыб кечмишимиздян 
Кишилик, инсанлыг юйрянмялийик 
Баш вуруб тарихя йаддашымыздан 
Жясарят, шцжаят дилямялийик 
 
Азярбайжан, сарайымын шащы ким? 
Вахтсыз эялян гонаьын пянащы ким? 
Достун гибляэащы, сяждяэащы ким? 
Азярбайжан, дийарымын йайымы? 
Йа улдузу, йа эцняши, айымы? 
Щарайласам ким ешидяр щайıмы 

Достлугда еля бил аьады-ханды 
Нурлу кящкяшанда, бир асиманды 
Санки юзц дя бир Азярбайжанды 
Абшеронум, мяним жяннят дийарым 
Сяннян илщам алыб, жошур вцгарым 
 
Гялябя няьмямиз эязсин алями 
Силинсин гялбиндян губарын Вцгар 
Дцшмясин ялиндян Щаггын гялями 
Щагг иля баьлансын илгарын Вцгар  
 
Эядядян бяй олмаз, эядядир-эядя 
Кюнцлсцз  тикяни щязм етмяз мядя 
Бакыйла Абшерон истяр щяр вядя 
Даим ужа олсун вцгарын, Вцгар 
 

2003, йанвар – феврал 
 

 

VƏTƏNDƏ MÜHACİRƏM 
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Ağlayıram, gülürəm, 

Aliməm, ya tacirəm. 

Bircə onu bilirəm 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Qürbətdə Vətən dərdi, 

Çəkənçin savab imiş. 

Vətəndə Vətən dərdi, 

Dəhşətli əzab imiş. 

 

Düzə olublar qənim, 

Acgözlər deyir mənim, 

Ya rəbbim, nə edəlim, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Dost-yağı bilinməyir, 

Göz yaşım silinməyir. 

Bir kəs qorxudan demir, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Yersiz gəldi, yerli qaç, 

Qapını taybatay aç. 

Evimdə verirəm bac, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Ağadı boş qafalar, 

Sıralanır mafalar. 

Hökm eləyir tayfalar, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Görən gedim hayana, 

Qara bəxtim oyana. 

Qalım mən yana-yana, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Taxt üstə var qalmaqal, 

Torpaqlar olub işğal. 

Qarabağ, salamat qal, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Bəlkə göyə uçum mən, 

Yer altını qucum mən. 

Kimə edim hücum mən, 

Vətəndə mühacirəm. 
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Kimə açım dərdimi, 

Dərd doğrayır qəlbimi. 

Göyə açdım əlimi: 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Elin malı yeyilir, 

Talan, qarət edilir. 

Mənə rişxənd edilir, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Millət göz yaşı tökür, 

Vicdan yox olur, çökür. 

Nə olsun, ağla, hönkür, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Vətən düşüb tilsimə, 

Açıl dedim “Sim-sim”ə. 

Nə vecimə, kim-kimə, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Başlar boş, ciblər dolu, 

Quldur tək kəsib yolu. 

Mən qəriblik simvolu, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Düz deyən dil kəsilir, 

Günahsızlar əzilir, 

Məni duyanlar bilir, 

Vətəndə mühacirəm. 

 

Fəqir sevir zəhməti, 

Xalqım verir qiyməti. 

Sevin Vüqar Əhmədi, 

Vətəndə mühacirəm. 

 


