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Н А Ш И Р
Г ә ш ә м ИСАБӘЈЈ1И

/> у китабып ишыг у ч у көрмәсиндә

гајгик ыиы осиркәмәјән

Финрат О һмәд оглу АДАЈЕВӘ
мүоллиф оз тәшәккуруну
билдирир.

ҸӘЛАЛӨДДИН
М он к и м ә м . Ш е ’ рләр вә п о е м а .
Б акы , Ш и р в а н н ә ш р , 2 0 0 0 .

“Мән кимәм” исте’дадлы шаир Ҹәлаләддинин
охуҹуларла илк көрүшүдур. Илһамыны боја-баша
чатдығы мәшһур Будуг кәндинин бәнзәрсиз кәзәллијиндән. Баба дағы н әзәмәтиндән, улу тариХг?Н

IЈЈЛИ Л

ИЈIИН ИЈслк?јЈу!Н

ше’р дүнјасы тәбии вә һалаллыг үстүндә көкләниб.
Б у поетик дүнјанын гапыларындан бојланан образлы-тәфәккүрлү мисраларын әкс-сәдасыны
габагҹадан көрүр вә мүәллифин уғуруна
әминлик дујуруг.
8 3 . 3 . Аз ( 2)
Ҹ ..............................
054

Ү н в а н : Б а к ы - 3 7 0 0 2 1 , Б а д а м д а р ш о с . 77.
Т е л .: 9 2 - 9 2 - 2 7 , 9 2 - 9 3 - 7 2 .

3.

Ҹәлаләддин

#

МОН

КИМОМ

Улу Азәрбајчанымызын тәфәккур мәркәзләриндән
бири кими шөһрәтләнән гәдим Губанын бу кунку әдәби аләмини зәнкинләшдирән Чәлаләддин сәси, Ҹәлаиәддин нәфәси Республикамызын һәр јериндән көрунм-ждодир. Илһамыны догулуб боја-баш а чатдыгы
мошһур 1>\дуг кондинин бәнзәрсиз көзәллијиндән, Ба(ш <)(;.:/./// • >тмптиндөн, моһтәшәм тарихи кәрдшиләрин сирли-1 сһрли ОЈШЈлирындан чә анасы Бәсмәнин
тс гш то,‘,'илы бајат ы лары идан алан шаирин ш е’р
I •) ///(/( /./ тобиидир, јаиш ры ды р <а> һалал бир овгатдан
I у /улуЛ КОЈШр.
Һ,>јатын ш нт ик нәфәсиндән догулан мисраларын
шны,’.ындан корунән м ә ’сум ушаглыгын мудриклик ча.:һшач.ап фәлсәфи-лирик т әхәјјул јо л ун а нвзәр салсаг
'Очлг је р и ” , “ју р д дәрәси” ндән “ гара дивин ју х у с у ” на кими мисраланан бир өмрун “ бу м ә н ә м ...” өзуну тәсдигинин шаһиди оларыг.
“Даш лар аглајанда дөзә билм ирәм ” дејән шаирин
“ ичиндә аглајан гара даиллары” ны уст-устә јы гсан
даг олар. Бу дагын зирвәсинә баш әјиб, әтәјиндә намаз гылан инсанлыгын Короглу доггазындакы паслы
М исријә кусәнмәси, “ адамларын јары м чы г дар агачла ры ” на чеврилиб өз башларынын е ’дамына кулмәси
гара кунләрин гара лисанына чеврилир; бу лисанда
чадыр рәнки, гул рәнки, ачизлик р ә н т дөврумузун
умидсиз чаларларыјла гаралана-гаралана кедир:
Гара чадырын
гара кечәси,
гара јапы нҹы м ...
Јапынчымдан ајры душ үб гылынҹым...
Гаралана-гаралана јаш анан аглыглар шсшрин замана, мәкана вә сонсузлуглара гијамы устундә ш е’р ләшир, дурулур вә тәбии бир инамла бу гаранлыгла-

I

Мәлаләддин

♦

МӘН

КИМӘМ

/4,111 үстундән гара хәтт чәкир. Ахы мустәгил Вәтән
аллыгында бутун гаранлыгларын әријиб һечә дөнмәсини дә елә шаирин өзу дујур, өзу вәсф едир:
Гара чадырын
гара кечәси
гара гојунду,
гара гојун д о ри си ни сојунду...
Гара зурнанын шикәстәси
М әним тојумду.
/ ари зурнанын зөвгумузә, көкумузә вә кәләчәјими-

<ә бәләдији гара золагларын. јаратдыгы овгатын абһавасы дамга дејил, ләкә дә дејил, 1600 илдән дә о
ја н а адламыш Губа тарихинин әзәмәтинин тәрәннумудур, гурур маршыдыр. Бу әзәмәтли маршын мелодик дујунләри
Ш аһдагда, Гарачајда, Нәнәвајда,
Гарт дорәсиндә шаггылдајан нәһәнк шаир нараһатлыгыдыр.
М ән шаир нараһатлыгындан бөјук тәлаш танымырам вӨ ининырам ки, бојук әдәбијјат иддиасында
олан ше'рләрин сәрраст мисралары һәлә чох аглыгаралы дашлары јериндән ојнадачаг.
Јериндән ојнадылан дашларын поезијасыдыр Ҹәлап ^ л А А п и
т л п о гј
IV\_у \_у \_/ 1/и I- 1 [1/
ч/ 1/11

^

1/1. •

■

п
1 П / ? г % А .г ы ј
Ј 1/Ы г 1_/ 1УV КЈ I «.

I.

г ^ п ш
п л г ј /и ј
V 1-1(/('ЫИ.» I И4 » I

А

т

и

п л г л г .! и
/I

1

п т л 'I V I/ V
^ 1X 1

шунун сылдырым гајалардан гопартдыгы һај-һарајы дыр, јарган агзында тәлатумудур.
Д әрд дашларынын һајгырты салдыгы шаир урәји
бу нәрилтиләрә мәһкумдур...
Јеничә ишыг узу көрән бу кшпабын дашларынын
һәлә чох дәрәләрә сәс салачагына инанырам. “ А ј
ишыгы” әдәби мәчлисинин вә Азәрбајчан Јазычылар
Бирлијинин узву олан шаир достума јени-јени угурлар
диләјирәм.

Рамиз ГУСАРЧАЈЛЫ

Ч и II а л ә д д и н

#

М Ә Н

К И М ӘМ

МӘН ВӘТӘНИ СЕВМӘСӘМ
Гој ешитсин дағлары,
Чајлары Вәтәнимин.
Һүҹум чәксин үстүмә
Бир бөлүк әсҝәр кими,
Мән Вәтәни севмәсәм...
Мәндән интигам алсын
Ҝәздијим ҝен дәрәләр,
Гатил кими сәрәләр
Боз тиканлар үстүнә,
Десинләр кинли-кинли
Анан ҝәлсин түстүнә,
Мән Вәтәни севмәсәм...
Мәни севән о гыз да
Бир дә мәнә бахмасын.
Мәһәббәтин өмрү дә азалсын
Гој јашымдан...
Ахшамлар улдузлар да
Евимизә ахмасын.
Ҝүнәш шәфәгләрини
Чәксин мәним башымдан,
Мән Вәтәни севмәсәм...
Онда мән јох оларам
Вәтәнимдән хәбәрсиз,
Вәтән мәни севмәсә,
Мән Вәтәни севмәсәм...
Г уба.

7

Ҹәлаләддин

#

МӘН

КИМӘМ

МӘНИМ АНАЛЫ ЈУРДУМ
Мәним аналы јурдум,
Башы бәлалы јурдум.
Кечмишә бел бағлајан
Улу бабалы јурдум.
Демирәм баласыјам
Ҝүндә јүз јол косонин,
Күләк кими башымдан
Түстүләниб әсәнин...
Охшајырсан, әпүрсән
Ана кими үзүмдән.
Сәни гәмли ҝөрәндә
Јаш төкүлүр ҝөзүмдән.
Ана кәврәк оланда
Бала да көврәк олар.
Баһар булуду кими
Тез гаралар, тез солар...
Мәним аналы јурдум,
Улу бабалы јурдум.
Билмәрәм өвлад кими
Сизи неҹә данмағы,
Узагда бир шам кими
Әлбәт зәиф ҝөрүнәр
Одла долу оҹагда
Бирҹә ҝөзүн јанмағы...
Бакы .

8. Ҹ ә л а л ә д д и н

#

МӘН

КИМӘМ

ВӘТӘН ИСТӘЈИР
Бир маһны охунур, динлојирәм мон,
Хатирәмдон ксчир мин јал, мин дәрә.
Узаг үфүглорә әл едирәм мөн,
Ҝүлејшә јамаҹдан ҝүл дәрә-дәрә.
Бир маһны охунур, јаралы маһны,
Јенә пәрванәлор һәсрәтми чәкир?
Дәшдә бәневшәләр бәлкә бүзүшүб?
I / ЖЛ Л а

г \И м

Г-1 * !

а п а

О /> "Г л - 1 5 П »

Ј!

и о ш п д о п

Г» »-Ч Л п • I

РЧ \ / I ■ | \

О

а р а л о ! Дүш үч^:

Бир маһны карваны ахыр сел кими,
Күр, Араз синәмдән ахыр елә бил.
“ Раст"а бах, “Чаһарҝаһ” ширин,
бал кими,
Дәрбәнд, ҝезү јолда Тәбриз, Әрдәбил.
Мәним дујғуларым ҹанлы һәгигәт,
Ҝәјдә улдузлар да ал-әлван ҝејир.
Бир маһны охунур, сусур тәбиәт,
Маһны үрәкләрдә Вәтән истәјир.
Бир маһны охунур, кенүл маһнысы,
Бир ана маһнысы, Вәтән маһнысы.

И

Ҹ

л ал әдд и н

#

М Ә Н

К И М ӘМ

ӘСҜӘР МӘКТУБУ
Ана, ҝөзүн ајдын, әсҝәрәм инди,
Ҝеҹә дә, ҝүндүз дә кешикдәјәм мән.
Неҹә фәрәһләндим, неҹә севиндим,
Елә бил лајлалы бешикдәјәм мән.
Әсҝәрәм, вар мәндә мәтанәт, дәзүм,
Һәр ан дәјүшләрә һәр ан варам мән.
Ана, еј әзизим, еј ики ҝезүм,
Һәрдән сәндән етрү дарыхырам мән.
Һәрдән ҝизли-ҝизли сызлар үрәјим,
Кәнддә мәһәббәтим, ҝөзалтым галыб.
Мәктублар, мәктублар арзум, диләјим,
Ҝөрән кимә чатыб, ҝерән ким алыб.
Һәр мәктуб үрәкдә үмид, тәсәлли,
ш■ •и
п пимс дп и1 и !I гч1
1 /-п'*п!!У!‘
и л јм п п

1 ^иЛии»И! Јш
1 «I =
и л . / «и р ји

Мәктуб сорағында бир гара телли,
Бир гыз елоғлумун чәкир назыны.
Ана, ҝәзүн ајдын, әсҝәрәм инди,
Ҝеҹә дә, ҝүндүз дә кешикдәјәм мән.
Неҹә фәрәһләндим, неҹә севиндим,
Елә бил лајлалы бешикдәјәм мән.
Гу б а .

10. Ҹ ә л а л ә д д и н

#

МӘН

КИМӘМ

М Ү5А Р И З КЕШ ИКДӘ
Мәним ифтихарым, моним полисим,
Адынла бағлыдыр инам, е’тибар.
Ганун кешијиндә мәним өз изим,
Мәним јаддашымда бир ингилаб вар.
Сынандын, бәркидин чәтин ҝүнләрдә,
Һәр гарыш торпаға чиләниб ганын.
Әбәди галаҹаг хатирәләрдә,
Сәнин әфсанәви шөһрәтин, шанын.
Јеришин садәдир, аддымын мәтин,
Оғруја, ҹанијә вермәдин аман.
Дурдун кешијиндә сән һәгигәтин,
Олдун өлмәјә дә һазыр һәр заман.
Һаггы, әдаләти өзүндә ҝөрүб,
Неҹә Ф ө р ө Һ л ә и д и Н ј н ө ҹ ә сөвиндин=
Ән чотин ҝүнләрдә, ән чәтин анда,
Халга архаландын, халга ҝүвәндин.
Мәним ифтихарым, мәним полисим,
Гәһрәман оғлудур Азәрбајҹанын.
Мәним ифтихарым, мәним полисим,
Гејрәт символудур Азәрбајҹанын.

II

Ҹолаләддин

#

МӘН

КИМӘМ

КӘЛИРСӘН
Ҝәлирсән әјниндә әсҝәр палтары,
Кәндин тәпәләрдән доланыр јолу.
Адәтдир. јығышыб кәнд адамлары,
Гызлар да бәзәниб, хончалар долу.
Ҝәлирсән муштулуг алан олаҹаг,
Бәлкә бығларыны јана ешибсән?
Бурадан ҝедәндә ушагдын анҹаг,
Билирәм бир аз да кишиләшибсән.
Ҝәлирсән алнында әсҝәр вүгары,
Габаглар анана оғулдун, гардаш.
Бу ҝүндән сәнҝәрдә бир әсҝәр кими,
Бир даһа Вәтәнчүн доғулдун, гардаш.
Губа.

ҜӘ Л,

БАҺАР

Баһар, ај илк баһар, тојун мүбарәк,
Сыхырам, әпүрәм јашыл әлини.
Чырпыныр, ҝәнҹләшир синәмдә үрәк,
Ҝәл, баһар, анамын ширин ҝәлини.
Ҝәл ҝөр һәсрәтини чәкән инсаны,
Нә дејим, динмирсән инсафынмы вар,
Ҝәл өлдүр Ҹәлалы, ҝәл нәнәм ҹаны,
Бәсдир наз еләдин, баһар, ај баһар.
Ҝәл, баһар, дағларын бојуна сары,
Башыны дик тутуб ејүнүр гары.
Ләнҝәмәр дәрәси, Сәнәм јајлағы
Сәнин пишвазына чыхыбдыр, баһар.
Илк ҝәрүш, әлимдә новруз ҝүлләри,
Јенидән башлајыр һәјатым мәним.
Баһар, хо.ш ҝәлмисән, а назлы пәри,
Сәс салыр һәр јана бајатым мәним.

IЛ.
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#

М Ә Н

К ИМ 0 М

Неҹә дә ҝөзәлдир мәнә бу ҝеҹә,
Һәр ҝүлдән, чичәкдән гөнчәләр дүшүр.
Ачыр јарпағыны гызылҝүл колу,
Улдузлар сәмада бәрг вурур нечә,
Неҹә дә ҝөзәлдир мәнә бу ҝеҹә.
Илләр тез өтүшдү һајлы, һарајлы,
Һардасыз гајғылы, көрпә илләрим?
Истәрәм онлары ҝөрүм тәзә, тәр,
Илләрим јашымда ҝүнәшли, ајлы,
Илләр тез өтүшдү һајлы, һарајлы.
Һәр кечән ҝүнләрдән хатирә галыр,
Һәрдән јаддашымы тәзәләдикҹә.
Көнлүмүн нахышлы, зәрли сазы да,
Ҝаһ титрәк, ҝаһ һәзин һавалар чалыр,
Һәр кечән ҝүнләрдән хатирә галыр.
Севирәм дүнјанын илк баһарыны,
О чөлләр ҝәлини јалгыз оланда.
Елчи ҝөндәрәрәм мән өз анамы,
Лалә, үз дөндәриб атма јарыны,
Севирәм дүнјанын илк баһарыны.

ГО ВУИ Ш АГ

ҮЧҮН

Ҝедирәм челләри һарајламаға,
Ҝәлин, јаХЫ Н ҜӘЛИН,
Гачмајын мәндән.
Сиздән тәбиәти өјрәнәм ҝәрәк.
Чөлләрин ҝүлүндән. чичәкләриндән
"

! Ј |- Г —

8 -ЈЈ Ү ^ У "

-

Н

^орӘ Ҝ.

Ҝедирәм дағлары сорагламаға,
Дағлар саламымы нәдән алмады?
Дејирәм бәлкә дә мәним саламым
Дағларын өзүнә сәда салмады.
Ҝедирәм, билмирәм ајрылыг нәдир,
Ҝедирәм јоллардан совушмаг үчүн.
Ҝөзүмдән, ҝәнлүмдән узагда галан
Ана нәфәсинә говушмаг үчүн.

>.

Ҹәлаләддин

#

МӘН

КИМӘМ

ЈД Ш А ЈА ЈД Ы КАШ
Бу јолда гурумуш бир ағаҹ дурур.
Гаралыр ҝеҹөләр, гаралыр сәһәр.
Торпаға сөјкәниб наәлаҹ дурур,
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Мејвәли, мејвәсиз чыхыб бу ағаҹ.
Меһрини кимсәсиз дашлы ҹығыра,
Бир дә га.јалара салыб бу ағаҹ.
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и м и н и н бурадан јолу душәндә,
Бурда ат бағламыш бизим бабалар.

К

Дөнүб хатирәјә, дөнүб нағыла,
Бу гоҹа ағаҹын тарихи, јашы.
Ф и р ’рну тахтында ҝөрүб, ај бала,
оаоам ширин-ширин нағыл данышвјр.
Будур гуру ҝевдә, өлү бир бәдән,
Будаглар бојнуну бүкүб дајаныб.
Нә вахт јыхылаҹаг архасы үстә,
Одунчу балтаны чәкиб дајаныб.
Бир аз аралыда секүк диварлар,
Бу улу ағаҹла дејилләр һәмјаш.
Һәјатда тарихи бөјүк ағаҹлар,
Тарих китабында јашајајды каш.
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ҜЕҸ ОЛАР
Бу дағлары гарыш-гарыш ҝәзмишәм,
Бабадағым сөз данышыр, дил билир.
Гырхбулаға су ичмәјә ҝәлмишәм,
Әрәнләрим гајыдармы, ким билир.
Әрәнләрим гајыдармы? Ким билир,
Ајғыр атлар јары јолда кишнәмәз.
Гарачајдан гара лилли сел ҝәлир,
Дағда чобан бармағыны дишләмәз.
Дағда чобан бармағыны дишләди,
Лејсана бах, тут уҹундан ҝөјә чых.
Короғлунун дәјирманы ишләди,
Чәнлибелә гајыг үзүр алачыг.
Дағлар чимиб раһат олду бүркүдән,
Ҝүнәш ана гуршағыны бағлады.
Чобан гызы мәнә бахды ҝүзҝүдән.
Ҝәзләриндән гоша булаг чағлады.
Күләк әсир, әтир сачыр һавадан,
Чичәк әтри, јарпыз әтри биһушам.
Әрәнләрим гајыдарды давадан,
Јер титрәди, ҝөј ағлады бу ахшам.
Бу дағларын зирвәсинә баш әјиб,
Әтәјиндә намаз гылыр гоҹалар.
Торпағыма ҝәз дикәнә даш дәјиб,
Дашы гојсам, даш үстүнә уҹалар.
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Дашы гојсам, даш үстүнә уҹалар,
Дағ пүскүрәр, гара ләкә ҝөтүрмәз.
Намәрд оғлу, јалварышын ҝөҹ олар,
Бизим дағлар дүз илгары итирмәз.
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Имам дајы, балабаны чал ҝөрүм,
Гара зурна әршә дәјиб дајансын.
Бу дүнјанын гадасыны ал ҝөрүм,
Бу дағларын гадасыны ким алсын?
Чал члл делим. пу шикәптә пуҺумпуп .
“ Короғлу” чал, инди вуруш дәмидир.
Имам дајы, чал бу дашы овундур,
Кечили дағ мәним батмыш ҝәмимдир.
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Чиләханым гарыды гыз, галды гыз,
Ләлә кочүб иманыны јандырыб.
Еј дағлардан гачаг дүшән ағылсыз,
Нуһ ҝәмиси јелкәнини галдырыб.
Нәнәвајдан галхдым Ҹафа, нәнәм вај,
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Бу дағлары јыхдым даһа, нәнәм вај,
Имам дајы, чал ки, аран јахшыдыр.
Јол үстүндә тәк дајаныб Әнбәрә,
Пирбәневшә, Пирәдастан, Ҝендәрә,
Гарачајдан кечиб чыхсан Минбәрә,
Имам дајы, чал ки, Вәтән јахшыдыр.
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МЕШӘ кәлин көчәҹәк
Мешәјә елчи ҝедәк,
Јазын оғлан чағыдыр...
Ҝүнош дүшдү габаға,
Јаз јағыша башлады...
Мешәјә елчи ҝедәк,
Пајыз јаза јағыдыр...
Онун бәјлик палтары
Хәзәлләрдән тикилиб.
Нарапатдыр палыдпар,
Гозаларда һүркү вар...
Пајызы хәстә билиб,
Мешә солду о ки, вар...
Мешә мәним олаҹаг,
Дағын һекмү бејүкдү.
Ајылар јаллы ҝедир,
Түлкү бојну бүкүкдү...
Тој ҝүнүдүр, ағаҹлар
Ағдан ҝејибдир дону.
Мешә ҝәлин кечәҹәк,
Гыш ҝәлиб ана кими
Јола салаҹаг ону.

М ӘН ФӘҺЛӘЈӘМ
Мән фәһләјәм, зәманәтим әлләримдир,
Ләкәсиздир күзкү кими адым мәним.
Бу ад мәним шеһрәтимдир,гүдрәтимдир,
Гардашлыгдыр, азадлыгдыр андым мәним.
Мән фәһләјәм, зәһмәт долу чөрәјимдә
Јашамаға, јаратмаға чағырыш вар.
Дәјүшләрин руһу галыб үрәјимдә,
Јаддашымда нечә баһар, нечә гыш вар,
Мән фәһләјәм, зирвәләрдир
јурдум, јерим,
Һарда олсам ҝүнәш кими јанасыјам.
Әсрләрин шаһидидир алын тәрим,
Мән тарихин, мән заманын баласыјам.
Мән фәһләјәм, әбәдијјәт мәним јашым,
Сәфәрим вар бу ҝүн-сабаһ Марса-Аја.
Бир дағам ки, әјилмәздир
мәғрур башым,
Сүлһ, сәадәт ҝәтирмишәм бу дүнјаја.
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ГАЛАЛАР
Дөнүб әсрләрин даш намәсинә,
Тарихи бу ҝүнә сәсләр галалар.
Кечмишин даш олмуш нәғмәләрини
Гајғыјла, истәклә бәсләр галалар.
Өтән гәринәләр, етән әсрләр.
Онларын көксүндә хырдаланыбдыр.
Гајалар, кәсәкләр илләрә дөнүб,
Онларын јашында сыраланыбдыр.
Инсан әлләринин мө’ҹүзәси тәк
Шөһрәт дағы кими галыб галалар.
Нечә дүнја ҝермүш гоҹалар кими,
Бу ҝүн дүшүнҹәјә далыб галалар.

22. Ч ә л а л ә д д и н

#

МӘН

КИМӘМ

ДАША ДӨНҮБ
Азых адлы мағарз вар,
Даш әсрин јадиҝары.
Оҹаг јери гара түстү,
Диварлары ачыг сары...
Даш деврүн абидәси,
Даша дөнмүш емәјидир,
Тәбиәтдән горунмаға диләјидир
Инсанларын...
Ағ, гвјрмызһ!, сары торпаг,
Тәкнәдәки черәјидир
инсанларын...
Арзулары, үмидләри
Чынгыл олуб гајаларда.
Бабаларын ајаг изи
Јашар бу ҝүн
Сал дашларда...
Ким билир ки, ајлар, илләр
Неҹә кечиб әсрләрә?
Инсан әли, инсан гәлби
Неҹә ујуб бу јерләрә?
Гопуб дүшән тарихимдир
Һәр зәррәси...
Һәзин ана лајласыдыр
Балта сәси, чәкиҹ сәси...
Гәринәләр гылынҹ кими,
Бычаг кими јаша денүб...
Инсан оғлу мағарада
Нә вахт исә даша денүб...
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БАБАДАҒ БАЈАТЫЛАРЫ
Галаларын галасысан,
Сән галдыгҹа галасысан.
Гафгаз адлы бир атанын
Даша дөнмүш баласысан,
Бабадағ.
Јаллы ҝедир сыра дағлар,
Бајатысы синә дағлар.
“ Бурда бир иҝид өлмүш,
Ҝөј кишнәр, булуд ағлар” ,
Бабадағ.
Улу дүнјам јан ичиндә,
Иҝидләрим ган ичиндә,
Горгудум туфан ичиндә,
Јер титрәди, ҝөј ағлады,
Бабадағ.
Булагларын сојуг, сәрин,
Дәрәләрин сирли, дәрин,
Дејирләр ки, ҝејүн, јерин
Һикмәти вар оҹағында,
Бабадағ.
Бабаларын нағыл сезү,
Гоҹаларын ағыл сөзү,
Дилимиздә “сағ ол” сезү
Јашамаға зәманәтдир,
Бабадағ.
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Ашыг ағлар һимимә бәнд,
Дағлар учар зилимә бәнд,
Әтәјиндө беш-алты конд
Мәндән сәнә әманәтдир,
Баба дағ.
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Јелкәнсиз ҝәмијәм, јелкәнсиз ҝәми,
Баш алыб һајана ҝедир, билмирәм.
Далғалы, күләкли дәниз аләми,
Бу Јер күрәсидир, нәдир, билмирәм.
Фыртына ичиндә ҝедирәм анҹаг,
Дағлар нә ро чәкио үстүмә ҝәлир,
Дизләр, әждаһалар үстүмә ҝәлир.
Бирдән Мәликмәммәд олдум јухуда,
Чәкилди фыртына, ҝетди горхуда.
Ҝеҹә кечиб ҝедәр, сәһәр ачылар,
Севдијим һәјатла ҝириб гол-гола,
Ҝедиб дәнизимлә барышаҹағам,
Ҝедиб дағларымла барышаҹағам.
Бахын, сиз дә бахын, елә индиҹә
Гачыб инсанлара гарышаҹағам.
Г уба.
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Бу МӘНӘМ,
Ијирми ил бундан габаг,
Он беш јашында...
Јашымын јаш олан вахты,
Башымын баш олан вахты,
Бәркијиб даш олан вахты.
Бир сәһәр сачымы дарајыб,
Ағрымы, аҹымы далыма сарыјыб,
“Данабаш” кәндиндән гачдым.
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АМАН ВЕР
Мәним кимлијими мәндән сорушма,
Һимә бәндәм, сары симәм, сары сим.
Һара ҝетдим Кәрәм чыхды гаршыма,
Бу јолларда өлән кимдир, галан ким?
Бу јолларда Мүшфиг өлдү, галан мән,
Бу јол/арда галанан мән, јалан мән,
Дил ачандан шаип олан балан мән.
Сары симин сеһри мәни өлдүрүр.
Сары симин сеһри мәни өлдүрүр,
Су чиләнмиш көз кимијәм. сызларам.
Киди дүнја, совинмәјә тәләсмә,
Ҹавид, Ҹавад јада дүшүр, ағларам.
Бу ајрылыг, бу ҝөз дағы аз имиш,
О илләрдә пајыз хәстә, гыш ағыр.
Сары симдә налә чәкән саз имиш,
К 1/1мм 1/1ј | Л Д 0 Н мДГ\/1«нг>1■ПДГу/1ҸҺј Л Д 18» јЗ г Ы р

Сары симин сон мәнзили һардадыр?
Ағы дејән аналардыр, аналар.
Јерин үзү, ҝөјүн үзү гарадыр,
Сары симим ган ағласа ган олар.
Сары симдә мө’ҹүзә вар, мө’ҹүзә,
Чајлар дашыб, кәһризләр дә дурулуб.
Ики тале, ики дүнја үз-үзә,
Дост дүшмәнә, дүшмән доста вурулуб.
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Сары симин сеһри мәни өлдүрүр,
Башым үстә шимшәк чахыр, јел әсир.
Чәрхи-фәләк дәли кими ҝүлдүрүр,
Сары симим ҹан алмаға тәләсир.
Сары симим, ҹан алмаға тәләсмә,
Өлүләри ҝүлдүрмәјә саз ҝәлир.
Јашамаға, јаратмаға аман вер,
Пајыз кечиб, гыш гуртарыр, јаз ҝәлир.
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ҺАГГ НӘҒМӘСИ ОХУЈУРАМ
Мән бир нәгмә охујурам,
Һагг нәғмәси.
Үрәјимин јанғысыдыр
Бу маһнынын зүмзүмәси.
Бу маһнынын сөзләрини
Фүзулиден өјрәнмишәм,
Нәсимидән өјрәнмишәм,
Нечә дәфә өз-езүмә
сејләмишәм.
Бир гүдрәтә маликдирми
Үрәјимин гадир сәси?
Бу ҝүн јенә охујурам
Һагг нәғмәси.
Һагг нәғмәси...
Һагг нәғмәси дүнәнимдә
Јашар мәним,
Бу ҝүнүмдә јашар мәним...
Һагг нәғмәси заман-заман
Јашар мәним,
Ҹошар мәним.
Кәлин јенә вараглајаг
Тарихими вараг-вараг.
Һагг јолунда дөјүшүбдүр
Нечә гылынҹ,
Нечә галхан,
Нечә мызраг...
Һагг нәғмәси ешидирәм
Узаглардан,
Јенә, јенә дамарымда
Ҹошур ганым.

Чәлалөддин

#

МӘН

КИМӘМ

Мән һагг үчүн доғулмушам,
Һагга гурбан мәним ҹаным.
Һагг нәғмәси охујурам
Бәмдән зилә,
Зилдән бәмә.
Мән бир кәфән тохујурам
Јаланлара.
Өз һаггымы сора-сора,
Билә-билә.
Һагг нәғмәси милләтимин
Әсрләрдә донуб галан
Бир арзусу...
Јуја билмәз
Ган изини тарихимдән
Нә сел, нә су...
Сәда салар узаглара
Үрәјимин гәзәб сәси.
Бу ҝүн јенә охујурам
Һагг нәғмәси.
Һагг нәғмәси...

32. Ҹ ә л а л ә д д и н

#

МӘН

КИМӘМ

АТАМ ЕВДӘН КЕДИРДИ
Мән онда көрпә идим,
Атам өлән мај ҝүнү.
Мән онда көрпә идим,
Талејимин вај ҝүнү.
Бешијим дар ағаҹым,
Ичиндә бағлы бәләк.
Ҝәл, гардашым, ҝәл, баҹым,
Кими әлдүрүр фәләк.
Бу дәрд ҝәјдән ҝәлирди,
ҜөЈӘрир, бәс еләмир.
Атам евдән ҝедирди,
Јеријир, сәс еләмир.
Анамы тутмушдулар,
Ган үзүнү бојамыш.
Мәни унутмушдулар,
Көрпә ҝүлүр. ојагмыш.
Атам евдән ҝедирди,
Дүнјаја мән ҝәлирдим.
Атам һара ҝедирди?
Мән әлүм нә билирдим.
Нә билирдим атамдан
Ајрылырам мән бу ҝүн.
Нә билирдим бу һәсрәт
Гылынҹ чәкиб үстүмә.
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Нә билирдим аталы,
Атасыз олмаг нәдир.
Нә билирдим, ај Аллаһ,
Јетим доғулмаг нәдир,
Нә билирдим ахирәт,
Атам ҹәннәт гулујмуш.
Кирпијими јандыран
Ҹәһәннәмин одујмуш.
Атам евдән ҝедирди,
Күл әләнди, од уддум.
Һагдан бир сәс ҝәлирди,
Улајырды боз гурдум.
Атам евдән ҝедирди,
Јеријир, сәс.өләмир.
Бу дәрд ҝејдән ҝәлирди,
Ҝејәрир, бәс еләмир.
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ГАЈТАР МӘНИ КӘНДИМИЗӘ,АНАҸАН
Мәним дәринлијә асылмағым сзр(
Мәним дајазлыға јыхылмағым вар,
Мәним ушаглара пахыллығым вар.
Һәр үчү неҹә дә дәрд олуб мәнә,
Дәрдләр “фағырлашыб” пәрт олуб јенә.
Бу дәрди чәкә билмирәм,
(Ј дәрди јыха билмирәм.
Јыхыб үстүнә чыха билмирәм
бу дәрлпәрин,
Ҝүҹүм чатмыр,
Дишим батмыр.
Бу зүлмдән гуртар мәни, илаһи,
Тут әлимдән апар мәни, илаһи.
Ҹаным гуртарсын бу дәрдләрин,
Намәрдләрин әлиндән.
Аллаһын вәкили Кәрим чатды дадыма.
О да кефли Исҝәндәри ҝөрүб,
түпүрдү дабанына.
Гачды...
Бахырам дөрд тәрәфим дашды,
Кәрим дә јолдашды бу дашларла,
Данышыр башдашыларла.
Горхдум, даш олмагдан горхдум,
Бир ҝилә јаш олдум, Аплаһ.
Асылдым анамын ҝөзүндән,
Сүзүлүрәм үзүндән.
Бу зүлмдән гуртар мәни, анаҹан,
Тут әлимдән апар мәни, анаҹан,
Гајтар мәни кәндимизә, анаҹан,
Гајтар, гајтар...

Илаһи,даш олмаг истәјирәм мән,
Атылым бир күнҹә галым дојунҹа.
Дашлары јаныма сәсләјирәм мән,
Дашлар ушаг кими гачыр далымҹа.
Дашлар ушаг кими гачыр далымҹа,
Мәндән исти нәфәс, сығал истәјир.
Бир дашдан әјилиб бағыр алынҹа,
Бир даш мәндән кусуб нағыл истәјир.
Дашлар ушаг кими гачыр далымҹа,
Мән дә мин илди ки,
даш олмушаммыш.
Бир даш күллә кими учур далымҹа,
Бир дашын ҝөзүндә јаш олмушаммыш.
Бир дашын онүндә горхдум, әјилдим,
Һаны о чағларым, “ о дәли” вахтым.
Бир заман мән белә јорғун дејилдим,
Бир даша сејкәниб тәсәлли тапдым.
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кәл
Гарт дәрәси, гурд дәрәси,
Оҹаг јери, јурд дорөси,
Еј пирләрин нур дәрәси,
Ишығыма, одума ҝәл.
Будуг дејил, буд-оғузду,
Гурдун оғлу гурд-оғузду,
Түркүн голу јурд-оғузду,
Оҹағыма, сојума ҝәл.
Даш үстүнә даш дүшәнди,
Әл узатдым даш үшәнди,
Даш ганадлы гуша дөндү,
Ҹығырыма, јолума ҝәл.
Даш оғлујам, дашдыр адым,
Дашы дашдан ајырмадым,
Ҝојә галхдым аддым-аддым,
Јерә дүшдүм, бојума ҝәл.
Дағда битир гар ағаҹы,
Һәр будағы дар ағаҹы,
Бабадағым дор ағаҹы,
Јағышыма, долума ҝәл.
Мән бу дағын баласыјам,
Будуғун ҹан галасыјам,
Аллаһ, бир ҝүн јанасыјам,
Ағушума, тојума ҝәл.
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сәс
Сәс, сәс, сәс...
Нәдир бу һәвәс?
Ичим бош гәфәс,
Рәгс едирәм, рәгс.
Сәс КӘЛИр ГуПӘҒЫМа,
Исти нәфәс вар,
Дәли һәвәс вар
Бу сәсин ичиндә...
Рәгс едирәм,
I I,
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пара ҝәлди.
Архамҹа дүшуб мәни изләјән
Гара көлҝәмди.
Ҝедирәм күчәләр боју,
Јаман буландырыблар сују.
Әл чала-чала, чыртыг вура-вура,
Јыхыла, дура ҝедирәм анҹаг.
Дајан дедиләр. горхдум дәЈандым,
Гара колҝәмә сары узандым.
Өртдүм бәдәнимлә
Гара көлҝәми.
Өлү билдиләр мәни,өлү,
Гара көлҝәм дә өлдү мәнимлә.
Башларыны булајыб ҝетдиләр,
Сүмүкләрими јалајыб ҝетдиләр.
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Мән јаланчы, сән јаланчы,
Мзн диләнчи, сән паланчы,
Икимизә бөл газанҹы,
Алан јыхды евимизи.
Башымызы күј тутанда,
Ҝәзүмүзү пиј тутанда,
Мејдан бизә зүј тутанда,
Чалан јыхды евимизи.
Јашамырыг, сүрүнүрүк,
Башга дона бүрүнүрүк,
Дүнја бојда ҝөрүнүрүк,
Јалан јыхды евимизи.
Шаирләрин сөз јолу вар,
Наданларын әз јолу вар,
Бу милләтин дүз јолу вар,
Галан јыхды евимизи.
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БУ ДАШ МӘНДӘН НӘ ИСТӘЈИР
Јазым гышымын үстүндә,
Изим дашымын үстүндә,
Руһум башымын үстүндә,
Бу даш мәндән нә истәјир.
Әл вурурам, истиси јох,
Дәм тутурам, түстүсү јох,
Галдысы вар, өлдүсүјох,
Будаш мәндән нә истәјир.
Ҝөјдән ҝәлир, од кимиди,
Јердән чыхыр, от кимиди,
Аҹыјанда гурд-кимиди,
Бу даш мәндән нә истәјип.
Һеј охшадым, әзизләдим,
Бир имана ҝәләр дедим,
Дишләримлә әзиб једим,
Бу даш мәндән нә истәјир.
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Дүнја дәјирман дашыды,
Ҝөј үзүндән асылыб.
Јумурта бојда даш парчасыды,
Башынын түкүндән асылыб,
Үзүнүн гырышындан асылыб.
Милјон илләрди бу зүлмә дөзүрмүш,
Бу ҝүн әли әтәјиндән үзүлмүш,
Талејин һөкмү бојундуругмуш,
Бир јағлы гујругмуш дүнја.
Ағзымын сују аха-аха,
Бир аз да горха-горха.
Бахырам бу гујруға,
Аллаһдан бујруг ҝөзләјирәм.
Әлләри, ајаглары бошалыб,
Мум кими јумшалыб дүнја,
Өлимә, ајағыма јапышыр.
Ҝөзләри һәдәгәсиндән
чыхыб дүнјәнын-,
Јашадығы бир анын,
Сонсузлуг өмрү,
Бир дә јанан улдузларын
гаралан көмүрү.
Ҝөзләримин габағында,
Өлмәзлик нәғмәси додағында,
Јыхылыб инсанларын ајағына
Имдад истәјир.
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Чармыха чәкин мәни,
Еј инсанлар, чармыха.
Прометеј кими.
Ишыг верди инсана,
Һәјат верди инсана
Прометеј.
Аллаһ иди, дөнүб озү
Инсан олду
Прометеј.
Чармыха чәкдиләр П р о м е т е ји ,
Булудлар гәмли өтдү башындан.
Дүнја јыхылды ајагларына,
Ағлады инсан,
Сызлады инсан
Прометејин һалына.
Һарда алов ҝөрүнүр,
Һарда тонгал јаныр,
Һарда од вар,
Прометејдир јанан.
Гафгаз дағлары онун голларыдыр
Узанан.
Прометеј елмәјиб,
Мәнәм Прометеј!
Мән дә инсанлара одпу
гәлбими вердим
Ҝүнәш кими.
Чармыха чәкин мәни, еј инсанлар,
Прометеј кими.
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Сөбримин касасы доласы имиш,
Өзү оз сачыны јоласы имиш,
Бу каса Аллаһын бәласы имиш,
Бу каса сәбримә ган улдураҹаг.
Сәбрим түкәнәндә бошалыр касам,
Һавалы көпүкләр мејдан сулајыр.
Ҝәрәк бу касадан мән гисас алам,
Бу каса ичиндә шејтан улајыр.
Б^ каса ичиндә шејтан базаоы.
Шејтан адамлара гыр атмыр даһа.
Бу каса ичиндә ҹан верир ары,
Арылар пәтәјә гајытмыр даһа.
Ј
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Бу каса ичиндә гулам, әсирәм,
Голлары зәнҹирли дәлијәм, Аллаһ.
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Өзүм әз әтими јејирәм, Аллаһ.
Бу каса ичиндә долүм ојнајыр,
Сајымы артыран долүмә јазыг.
Бу каса ичиндә өлүм ојнајыр,
Бу тојда ојнајан әлүмә јазыг.
Бу каса ичиндә ганлы көјнәјим,
Ганлы дар ағаҹы јаланмыш демә.
Бу каса ичиндә мәним өлмәјим,
Гурдпа гијамәтә галанмыш демә.
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КӨ З Л Ә ЈИ Р
Дағыма бах, чалын-чарпаз,
Бир уҹу гыш, бир уҹу јаз,
Короғлудан галан доггаз,
Нечә илди јол ҝөзләјир.
Мисри гылынҹ пас ичиндә,
Чәнлибелим јас ичиндә,
Кечәл Һәмзә наз ичиндә,
Гапысында гул ҝөзләјир.
Гары дүшмән диниб ҝәлир,
Гарышганы миниб ҝәлир,
Дүз үстүмә синиб ҝәлир,
Ајғыр атым чул ҝөзләјир.
Өмүр дә бир әманәтди,
Ону дујмаг сәадәтди,
Ким јыхылса хәјанәтди,
Дүнја ону дул ҝозләјир.

11

Ҹ I II II Ј1 I) д д и н

#

М Ә Н

К ИМ ӘМ

Мәним о јаныглы түтәјим һаны?
Бу гамыш түтәкләр јалаг үфүрүр.
Әлимә ҝәлмәјән әтәјим һаны?
Әтәјим архамҹа балаг сүпүрүр.
1/1и1л Ғ \ п а п п
г 1 1 и и

п а 1с ии' и
паи
1

ппппм
иа ш апи^
г | | 1 ч/ ш

Күчәләр мин ҹүрә пәдјан ујдурур.
Диләнчи, әләкчи һәр тинә шәрик,
Сүпүрҝә сатанлар гијам ујдурур.
Милчәк топасынын гурбаны ары,
Нештәри һәвада басылыб галыб,
Адамлар јарымчыг дар ағаҹлары,
Башлар бојунлардан асылы галыб.
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КӨ5ӘЛӘК
Мешәдә јыхылмыш чүрүк ағаҹдан,
Көк атыб әтрафа бахыр ҝөбәләк.
Гышда гар ҝәләндә, јазда јағышда,
Ағаҹ ҝөвдәсиндә јатыр ҝәбәләк.
Ҹанлыдыр, ҹүҹәрир, һәјат ешги вар,
Нә ишыг ҝөрүр о, нә сәс, нә сәмир.
Бизим мешәләрин бөјүк дәрди вар,
Ҝөбәләк башына мин һәвәс ҝәлир.
Мешәдә холвәтҹә синә дөјүр ки,
Ҝуја тәмиз одур, “ кишидир” , “ нәрдир” .
Анҹаг јазыг “битки” +1еч билмәјир ки,
Өзүнү јашадан чүрүнтүләрдир.
Мешәдә ҝебөләк, һәјатда надан,
Инсан симасындз Һәм ҹвван ола.
Һара тәләсирсән, заман, ај заман?
Надан адамларла ҝириб гол-гола.
Заманы өтүбдүр бу ҝүнкү ҝәнҹләр,
Саггал бурахан ким, сач узадан ким.
Дүнән ушаг кими кәнддән ҝәләнләр
Кәндә гајытсалар танымаз һеч ким.
Г уба.

ВИҸДАН МӘҺКӘМӘСИ
Отурмушам,
Кечән кичик өмрүмүн
Илләрини сајырам,
Ајларыны сајырам,
Күнләрини сајырам.
Мә’налы ҝүнләрими
Мә’насыз ҝүнләримдән
Истәјирәм ајырам.
Отурмушам...
Һардан башлајым? Нәдән?
Ҝүнләр, ајлар, илләр,
Гуртармаға чалышыр
Ҹаныны бу мәнҝәнәдән.
Виҹданым диндирир
Илләри, ајлары, ҝүнләри
Бир-бир.
Ҝүнаһкар кимдир?
Мән, сән. о,
Биз, сиз, онлар...
Һардаса бир вахт
Адамлары јејирмиш гојунлар.
Дојунҹа бахдыг бу тамашаја
Сығаллаја, сығаллаја,
Охшаја, охшаја,
Јола салдыг илләри,
ајлары, ҝүнләри.
Бир дејән олмады һара ҝедирик?
Ај ҹамаат, гајыдын ҝери,
Гајыдын ҝери.
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#
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Милчәји фил етдик,
Јалана, јалтаға дил вердик.
Виҹданы итирдик.
Данышды, јорулду ағызлар,
Јазылды, позулду кағызлар.
Сонра да архивә атдыг...
Архајын јатдыг...
Бәсдирин бир-биримизи
Алдатдыг!
Һәр илин, һәр ајын, һәр ҝүнүн
Өз јери, өз сәси,
Галхын, мәһкәмә ҝәлир,
Биҹдан мәһкәмәси...

ЧАЛМА МӘНИ, ЧАЛМА,
ИЛАН 5АЛАСЫ
Мәним нәјим вар ки, талан оласы,
Милли таланчыја палан оласы.
Мәни изләјирсән, илан баласы,
Мәни чалаҹагсан, ҝөзләрин ајдын.
Мәни чалаҹагсан, ҝөзләрин ајдын,
Дишинин јемијәм, овунам сәнин.
Һарда һөкм вердин, һарда дајандын,
Арханча сүрүнән јолунам сәнин.
Арханҹа сүрүнән јолум нә узун,
Чармыха чәкилән бојум нә узун,
Мин илди чалыныр тојум нә узун,
Чалма мәни, чалма, илан баласы.
Чалдынмы бу дүнја јетим галаҹаг,
( .Дмј/јј-ј
гҺдтк!8-1 сичан оаласы
Мәним гисасымы итим алаҹаг,
Чалма мәни, чалма, илан баласы.
Сичан ләззәтиндән дојаҹағын ҝүн,
Гурбаға ҝәлүнә даш атаҹагсан.
Өзүн өз дәрини сојаҹағын ҝүн,
Јолума бир ҝүллә бош атаҹагсан.
Бошлуғун ичиндә итиб ҝетмисән,
Һәр ҝүнүн нәш’әли, чәкиб ҝетмисән,
Мәни јары јолда атыб ҝетмисән,

49.
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Мән ҹан һајындајам, сән ган аласы,
Чалма мәни, чалма, илан баласы.
Бу долу дунјада, бу бош дүнјада,
Бајгушу улајан галош дүнјада,
Сән див олаҹагсан сәрхош дүнјада,
Мән исә сүрүнүб инсан оласы,
Чалма мәни, чалма, илан баласы.

1)0. Ҹ о л а л ә д д и н

#

МӘН

КИМОМ

Ахшам олур,
Шамлар јаныр...
Шамларын титрәк ишығында
Шәһид руһлары ојаныр,
Пәнҹәрәмдән бојланыр.
Шам кими әријир гаранлыг,
Гаранлығы өлдүрән
һәкмранлыг Һавасы
Руһлара һаким.
Мәнәм һүзурунузда ҝүнаһкзр,
Мәнәм мүһаким дејәрәк
Башга бир варлыг,
Руһ...
Гаранлыг ичрә гаранлыг
гараҝүруһ...
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Һасил олурду...
Танрыдан әфв диләјәркән,
Ҝүнаһлары бир-бир үзүнә
Шаһид олурду.
Ҹәһәннәмә васил олурду
Халга хәјанәт јолуну тутмуш адам.
Вәтәни, намусу унутмуш адам.
Бир руһ...
Гаранлыг ичрә гаранлыг
гараҝүруһ...
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#
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вәтән
Гара

ЧаДЫ рЫ Н

гара кечәси алтымда,
Гараҹа чобан гул отарыр тахтымда,
Вотән.
Гара чадырын
гара кечәси,
гара јапынҹым...
Јапынҹымдан ајры дүшүб гылынҹым,
Вәтән.
Гара чадырын
гара чөмчәси јағланыр,
ичиндә гара ганлар буғланыр,
Вәтән.
Гара чадырын
гара кечәси
гара баҹам,
гара баҹамын
гара түстүсүнә мөһтаҹам,
Вәтән.
Гара чадырын
гара кечәси
гара бахтым...
Үстүндә узаныб,
гарлы дағлара бахдым,
Вәтән.

Гара чадырын
гара кечәси ағармаз.
Ағарса да јараларым сағалмаз,
О
гчхп I I
и и Iо п .
Гара чадырын
гара кечәсини јудулар,
гара газаны јаладылар,
Гара милләтин дәрисини сојдулар,
Вәтән.
Гара чадырын
гара кечәси
гара гојунду.
Гара гОјун дөрисини сојунду.
Вәтән.
Гара зурнанын шикәстәси
мәним тојумду,
Вәтән,
Вәтән.
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АНЫМЛАР
Һовур-повур даш,
Ҝөзүму овур даш,
Һара гачым әлиндән
Мәни говур даш.
Үзүмә бағлы гапы,
Ҹәфтәси јағлы гапы,
Бармагларымын јери,
Ачырам, өртүрәм,
Ирәли, ҝери.
Асылгандан асым, асым,
Асылгандан сүзүлүр
ҝөзјаш ы м,
- г
Бипҹә өмүр јашадым.

Анд ичирләр,
Анд ичиб, ган ичирләр.
Атын бу анд шабашлары,
Ҹибимдә сапанд дашлары.
Кечи ҹан һарајында,
Гәссабын балтасы күт.
Гәссабхана гапысында,
Гујруг булајыр
Аҹ ит.

Мән атајам,
Атасыз атајам.
Араза көрпү олдум,
Һәм о тајам,
Һәм бу тајам.
Башымын папағы,
Палыдын саралмыш јарпағы.
Папағы атым,
Јарпаглар токүлсүн.
Кечәл Һәмзә гәһ-гәһ чәкиб исүлсүн
Мәним даз башыма.
***
Киши папағы
Һәр кишинин өзү,
Шәһид Шушамызын көзү
Папағым түстү верир.
* * *

Киши папағы,
Һәр кишинин әз папағы.
Атын ајаглар алтына,
Танры бизи бағышлајар.
* * *

һәлд,

Һәддими билдирән һәдд.
Нә өлкә таныјыр, нә сәрһәд.
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Ијнәнин кезү ишыг,
Рәнҝ, сәс, јарашыг.
Мәнә ишыг верин,
Мәнә рәнҝ верин,
Өзүмү таныјым.
■к ★ ★

Мәним кимлијим,
Кимсәсизлијим.
Мәним кимлијим,
Ҹавабсыз суал.
Варам бир ҝүн,
Јохам бир ҝүн,
Мәни ахтармајын.
Вахт,
Саатла өлчүлән бир ан.
Әгрәбләрин һәјәҹан сигналы,
Биз ^ 0.р 1^1г _
Вахты тутмаг үчүн тәләсиб,
Тәндирә дүшән ушагларыг.
Тәндирә бах,
Ҝүнәш бојда.
Кеһлән атларымыз
јанды ичиндә.
Ичимдә өлүм горхусу вар,
дајан,
сус,

I
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длнышма.
Лрамызда Мирзә Ҹәлилин
олүлори дирилир.
Носруллаһлар үстүмүзә
јеријир.
Әризә јазмышам Аллаһа,
бу горхулу ҝүнләрими
бир аз да узатмаға.
Ичимдә өлүм горхусу вар,
КмП
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Гәлбимдәки ҹан јанғысыдыр,
Талејин гарғысыдыр.
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Аллаһын ишләринә бахдыгҹа,
Өз һалыма ҝүлүрәм ки.
Дојмадым өлмәкдән, күлмәкдән,
Горхурам шејтанла
Үз-үзә ҝәлмәкдән.
Дүнја ҹәннәтли олуб,
Чорәк миннәтли олуб,
Памбыгла баш кәсилир,
Јаман зилләтли олуб.
Бири мәндән сорушур,
Һаралысан?
Губалысан? Газахлы?
Гарабағлы...
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Чијниндә хурҹун,
Голлары бағлы?
Јетир, АллаҺ, јетир,
Гарабағ јағлы тикәдир.
Ағзымызы ачыб ҝөјә,
Дамҹы бизи дојә-дөјә,
Гамчы бизи дөјә-дөјә,
Јетир, Аллаһ, јетир,
Гарабағ јағлы тикәдир
Јамды м деди,

Јандым...
Нә оду ҝерүндү,
Нә дә түстүсү.
Јандым деди,
Илләр мәним шаһидим,
Инанмадылар.
Јандым онун һалына.
Сачларым гар кими ағарды.
Мәни јандырмасајды,
Нараһат јер күрәси
Бу балаҹа синәмә
Дејин неҹә сығарды.

Мәнсуријјә,
Олумла өлүмүн һәдди.
Бурда ајрылыр
Онларын сәрһәдди.
Өлүм үзүндә
Боз күләкләр әсмәкдә.
Боз тиканлар јолуму кәсмәкдә,
Боз сифәтлордә күдурәт,аҹыг.
Гачырам танрыма сары,
Ајагјалын, башачыг.
Бу ан ҝөрүрәм
Бир дәли нәр һајгырараг,
Мәни бујнузу илә ҝәјә галдырараг,
Учмагда.
Боз өлүм кәлҝәләри ајаг тутуб
гачмагда.
Мәнсуријјә,
Ҹана-ҹан,
Гана-ган фәлсәфәси...
Өлүмүн сон нидасы,
Олумун ҝәз јашардан
гәһгәһәси...
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МӘНИ БАҒЫШЛА
Јоллар гачыр мәндән,
Ҝүлләр утаныр.
Һава ҝилејини
Текүр үстүмә.
Ағаҹлар саралыб,
Солуб елә бил,
Јарпаглар дејинир
Мәним гарама.
Ахшам гәриблији
Дүшүр һәр јана.
Сәһәрин ҝөзүндә
Јујунурам мән.
Амандыр, сачыны
Белә дарама,
Сәнин сачларына
Дүшән нурам мән.
Билирәм хәтринә
Дәјмишәм јәгин.
Ҝөзүм ҝәзләриндән
Узаг дүшүбдүр?
Јохса арамызда
Сазаг дүшүбдүр?
Бәсдир гаршыладын
Гарла, јағышла,
Бир чичәк хәтринә
Мәни бағышла.
Бакы.
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БИР ДӘСТӘ Ҝ Ү Л
Бир дәстә ҝүл,
Бир дәстә чичәҝ
Әлимдән јерә дүшдү.
Јијәсиз галды ҝүлләр јердә.
Ағ ҝүл гаралды тамам,
Сары ҝүл јетим-јетим бүзүшдү.
Бир дәстә ҝүлүмү,
Бир әлҹә ҝүлүшүмү
Алмады јар.
Јерә дикди башыны.
Булудлар гәзәбләниб сәпир
Илк баһар јағышыны.
Дајанмышыг, нејләјим ки,
Гүрурума сығыша.
Ҝүлләр әзилиб, бүкүлүб артыг,
Әсән күләк нәғмә дејир јағыша.
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Нә о динир, нә дә мән,
Бу лал сүкут гулағыма пычылдајыр,
Сән, сән, сән,
Ҝүлләри јердән ҝөтүрмәлисән.
Әјилмәдим,
Әјилиб јердән ҝүлләри ҝөтүрмәдим,
Сындырмадым өзүмү.
Ајаглар алтында ҹан верән ҝүлләрә
Дикмишдим ҝезүмү.
Бахышым сојуг,
Дурушум гәрибә,

Чилилөддин

#

М Ә Н

К ИМ ӘМ

Ичимдә мүһарибә вар, мүһарибә.
I .ир дәстә ҝүл,
Һир дәстә чичәк,
Сәрһәд олду бизимчүн,
Гәриб, узаг сәрһәдләр кими.
Бу сәрһәдләр архасында
Өлүмә ҝөдән шәһидләрдими ҝүлләр
Бизим үчүн, Илаһи...
Баҝы.
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СӘНИН ҮМ И Д И Н Л Ә
Јашајыр гәлбимдә илләрин оду,
Илләр дөзүмә дә ојрәдиб мәни.
Сәни күчомиздо ҝордүјүм ҝүндән,
Фикрин достларыма јад едиб мәни.
Сәни ҝөзләмәкдән јорулмаздым мән,
Бир аз һәлим иди бахышларын да.
Әјнимдә бозумтул нимдаш пенҹәјим
Јујулду пајызын јағышларында.
Нә ола, габағыма чыхајдын бир ҝүн,
Үрәјим әмр едир јоллара бахым.
Сәни ҝөрмәк үчүн үмидлә долу
Улдуз карванына гошулуб ахым.
Сәнин һәсрәтиндир мәни јашадан,
Бу үмид, бу һәвәс гуртаран дејил.
Бизим башымыза ҝөјдән даш атан,
Дашлары ҝеријә гајтаран дејил.
Бакы, 1973.
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0 ҝөзләрдә мәһәббәтин
Илк көзүнү сезирәм мән.
Елә бу ан хәјалымда
Истисинә гызынмаға лајиг олан
Бир ҝөзәлин
Сурәти илә ҝәзирәм мән.
О ҝөзләрдә Һәјатымдан
Бир зәррәми донуб галды?
Инди, инди...
Көнлүм дөнүб сыныг телли
Бир саз олду,
Јана-јана
Динди, динди.
Сызылдадым, су чиләнмиш
коз кимијәм.
Ҝөзләриндө јолун азмыш
ҝөз кимијәм.
Һиҹран гәми ҝәнҹлијимин
Ешг атыны минди, чапды,
Чапды атым, о
ҝозләрдән узаглашды.
О ҝөзләрдә һиҹраны ҝөр,
Вүсалы ҝөр,
Ҝәнҹлијини илләр бөју
Узагда јох, јахында ҝөр.
Будур мәним губар олмуш
Сон һәсрәтим.
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Сән төксән дә ҝөз јашыны
Јуја билмәз ҝәзләриндән
Зәррәсини мәһәббәтин.
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ЛЕЈЛИ-МӘҸНУН ӘФСАНӘДИР
0 данышыр, о ағлајыр,
0 һәм ҝүлүр дәли кими.
Бәс биз инсан дејиликми?
0 севибдир,севилибдир,
Демәк онун хгш бахты вар,
Севҝинин дә өз вахты вар.
Бир аз оғлан ушаг кими,
Бир аз гыз да шылтаг иди.
Каһ оғланы силкәләјиб,
Каһ да она үмид вериб ҹазибәси...
Фәгәт онлар барышмады,
Барышмады урәкләри,
Барышмады көнүлләри,
Сәбәбкар да заман олур,
Күнаһкар да заман олур.
Бу уғупсуз мәһәббәтдән
Данышмаг да јаман олур,
О
Үрәјим дә ода дүшүр,
О данышыр,
Варлығымы әфсунлајан бир чичәк гыз
Јада дүшүр.
Севә-севә говушмамаг
Бу заманын дәһшәтидир.
Инсанларын инсанлара нифрәтидир.
Һансы јерсиз бир сез исә,
Һансы хырда бир сәһв исә
Ајры салса севәнләри,
Демәк инди севҝи јохдур,
гј Ск и
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КИМӘМ

Севилән аз, севән чохдур.
Бә'зән мәнә јашамаг да артыг олур,
Һәјатын да м әхум узү инди, инди
сыртыг олур.
Севҝи вардыр, заманын өз һүдудунда
Севҝи үчүн өлмәк нәдир, ҝүлмәк нәдир.
Севәнләрә бир һәгигәт дејим онда,
Лејли-Мәҹнун әфсанәдир...
Бакы.

'■I ‘ ■ I а >1 о Д д и н
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К ИМ ӘМ

ҺӘЛӘ КИ ДЈРЫЈЫГ
Һөлә ҝи аЈрыјыг ҝөрүшмәмишик,
Вахт кечир, арада доғмалыг артыр.
Бахы-б ҝөј үзүнә севинмәмишик,
Булаг гајнајанда зирвәјә чатыр.
Севиб севилмәк дә дејилдир асан,
Мән сәни севирәм ихгијар чағым.
Сән мәним өмоүмдә био
илк баһарсан,
Сев мәни;дүнјаја бәхтијар бахым.
Демә ки, јалварым, сәнә әл ачым,
Јох, разы олмарам мән әввәл, ахыр.
Сән мәни севмәсән һараја гачым,
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Улдузлар ҝеҹәләр енир ашағы,
Бәхтими сынадым.ҝүнәшдир пајым.
Нә лазым улдузун сојуг ишығы,
Ҝүнүн шәфәгиндә алышым, јаным.
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НИЈӘ ДӨНДҮН
Ҝөзәл гыз, ҝетмә сән, дајан, бахсана,
Гәлбими бүрүјүб думан, бахсана,
Сән ҝетдин, гаранлыг чекүр, бахсана,
Јолуну дәјишиб, гыз, нијә дөндүн?
Дедим, ҝәл гулаг ас титрәк сөзүмә,
Инан, вурулмушам гара ҝезүнә,
Гајыт 1олуна ҝәл. гајыт ө з у н ә .
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Дајан, ҝезләринә дојунҹа бахым,
Истәрәм гәлбинә һеј ахым, ахым.
Сәнсән гибләҝаһым, сәнсән чырағым,
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Бу бир һәгигәтдир, дејилдир хәјал,
Мәләксән, һурисән ҝәл ҹанымы ал,
Сән ҝетдин, дашлара чырпылды Ҹәлал,
Бир ҝүн гајыдаҹаг, дез, нијә дөндүн?

Еј адыны билмәдијим,
Ҝүл үзүнә ҝүлмәдијим.
Сән еј мәнә јарашан гыз,
Мәни ҝөрүб алышан гыз.
Сөјлә, нәдир дәрдин сәнин?
Тез ағарды рәнҝин сәнин.
Бахышларын бахышымда
Налә кими,
Сән Ҝөзәлсән, сән зәрифсән
Лалә кими.
Сән еј мәнә јарашан гыз,
Мәни ҝөрүб алышан гыз,
Дајан...
Дајан дедим. ај инсафсыз.
Дајанмадын.
Бахышларын бахышымда
Налә кими,
Сән ҝөзәлсән, сән зәрифсән
Лалә кими.

71.
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#

МӘН

КИМӘМ

Мән сәнин үзүнә ҝилејли кими,
Сән мәнә пәлә дә шүбпәли бахдын.
Әрк едиб сачына атдым әлими,
Бир сөзлә сән мәни јандырыб, јахдын.

ДИ ЛЛ Ә Н , МӘҺӘББӘТИМ
Диллән, мәһәббәтим, диллән,
Јохдур дзһа тагәтим.
Билмәдим һеч јанында
Нә иди гәбаһәтим.
Мән идим гәдрини,
Дәрдини билән.
Диллән, мәһәббәтим, диллән.
Диллән, илк севҝими сорушурам мән,
Диллән, илк ешгими сорушурам мән.
Ҹаваб вер, дағларда даш олмадын ки,
Өзҝә үзүкләрә гаш олмадын ки.
Сәни инҹитмишәм,
Мән билмәмишәм,
Адымы. сөзүмү дәјишмәмишәм,
Нә гәдәр сән сағсан
Мән олмәмишәм.
Диллән, мәһәббәтим,
Диллән...

73.
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БАХДЫМ ГАТАР ДАЛЫНҸА

-■

Ҝетдин...
Мәндән иҹазәсиз,
Мәндән хәбәрсиз.
Үрәјин долујду
Синәндә сонин.
Ҝөзләрин ҝуләрди
Динәндә сәнин.
Ҝетдин...
Мәним үрәјим дә
Ҝетди сәнинлә.
Мәним үмидим дә
Ҝетди сәнинлә.
Ахтардым өзумү^
Тапа билмәдим.
Ахтардым ҝәзүмү,
Тапа билмәдим.
. I \/һ /п .л \/кл а п ү д и и з
~ ГЈ
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Мән ҝәзүмү алынҹа,
Мән өзүмү тапынҹа,
Гатар тәрпәнди артыг...
Дүшдүм јары јухулу,
Үстүм әтир гохулу.
Мән әзүмү ҝәрмәјә
Бахдым гатар далынҹа,
Бахдым гатар далынҹа...

1/ о
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Ҝозләринә демәјә чох сөзүм вар,
Јанагларын лалә кими алланыр.
Ај ҝөзәл гыз, додағында ҝөзүм вар,
Сән ҝүлөндә мәним көнлүм һалланыр.
Ширин дилин, һәзин сәсин вар сәнин,
Утанырам, ҝүл үзүнә ким бахар?
Чәмән сәнин, чичәк сәнин, нар сәнин,
Кирпијинә улдуз гонар, ај бахар.
Ағ үзүнә гара сачын јарашыр,
Ҝүнәшисән торпағымда сән Јерин.
Ҝечә кечир, булуд өтүр, чај дашыр,
Нәғмә дејир саһилиндә телләрин.
Үрәјимдә деји.лмәмиш сөзүм вар,
“Демишләр ки, сән бир
ҹанлы гәзәлсән” .
Ај ҝозәл гыз, бил ки, сәндә ҝөзүм вар,
Ҝәл евими ҝүлә-ҝүлә бәзә сән.
Бакы.
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саслә мә.чи
Сәслә мәни
Ҝүнәш кими
Бир зирвәдән
Мин зирвәјә.
Гој мәһәббәт
Ганад ачсын
Мәһәббәтлә
Јердән ҝөјә...
(Јәслә мәни
Дәниз ҝими
Фыртыналы
бир ҝеҹәдә,
Саһил боју
Пычылдашаг
ләпәләрлә.
Дөјәҹләјән саһилләри
мәһәббәтлә.
Сәслә мәни
Бир үрәҝпә...
Бакы.

сәнсизлик
Баһардыр, нәдән бу ҝүн
Чичәк чыхмыр гаршыма.
Гоҹа дәјирман кими
Јер фырланыр башыма.
Ҝүнәш һәрарәт сәпир,
Гыздырмыр мәни нәдән.
Адамлар бир к ө ј н ә к л ә ,
Мән пенҹәклә ҝәзирәм.
Ҝүнләр дә сојугганлы,
Сојугсаггал кечирләр.
Гәрибәдир, үч ҝүн әввәл
Бир саат бир ҝүн кими
Мә ’ налы ҝөрүнүрдү.
Һәјат баһар гохулу
Ҝүлләрә бүрүнүпдү.
Онда мән тәк дејилдим,
Сәнинлә гоша идиҝ.
Ағлыма да ҝәлмәзди
Сәнсиз галаҹағам мән.
Ҝетди раһатлығым да,
Ҝетди, галмады динҹлик.
Јаман ағыр олурмуш,
Инан, ҝүлүм, сәнсизлик.
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истәди
Алышды гәлөмим, јанды гәләмим,
Јандыгҹа атәшдән аман истәди.
Азалды севинҹим, чохалды гәмим,
Бу дәрдим һалыма јанан истәди.
Узаг јамаҹларда оҹагјери вар,
Галајыб нә вахтса орда јолчулар.
Ҝедирәм, зирвәдә әримәјиб гар,
Алышан ҹијәрим јаман истәди.
Сән демә тәбиәт бир һимә бәндди,
Ахшамдыр, ағдуман бүрүјүб кәнди,
Ҹејракым гәфилдән гырды кәмәнди,
Гачды, үрәјимсә ҹанан истәди.
Алвирағ1, ҝүн доғар ҝүнеј јериндән,
Дәниз үздән ахар, булаг дәриндән,
Көнлүм севҝилимин ширин дилиндән
Бир вурғун бахыша бир ҹан истәди.
Будуг.

1. Будуг дилиндә “Одлу ҝүнәш” демәкдир.
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ИМТАҺАН
Бу ҝеҹә јухум да әршә чәкилиб,
Ахшамдан сәҺәрә ојаг галмышам.
Илк севҝи көнлүмә һаким кәсилиб,
Илк дәфә мән сәндән сораг алмышам.
Јашамаг асандыр, јашатмаг чәтин,
Өн бәјүк сынагдыр сөвиб, сәвилмәк.
Көзәл гыз, һәјатда дүшәр г и ј м ә т и н ,
Бу јашда сән мәни севмәсән демәк.
Сәз дејә билмирәм һәлә ки сәнә,
Бәлкәләр сәдд чәкиб гаршыма мәним.
Фикирләр, фикирләр ҹәм олуб јенә,
Ҝирмәз муһазирә башыма мәним.
Зәнҝ сәси,үстүмдән дағ ҝөтүрүлдү,
Өзүмү шах тутуб көчдим јанындан.
Сән субај, нишансыз гыз кими ҝүлдүн,
Мән исә чыхмадым имтаһанындан.
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МӘН ҺӘЛӘ ки
Мән дәлијәм, диванәјәм,
Шама јанан пәрванәјәм.
Үрәк ҹошур, дилә ҝәлир,
Мизраб јенә телә ҝәлир.
Мән сәрв кими сәрванәјәм,
Мән меј кими мејханәјәм.
Гој достларым күсүб ҝетсин,
Үмидләрин үзүб ҝетсин.
Сорағымы хәбәр алан
Додағыны бүзүб ҝетсин.
Мән ахшамлар ајпарәјәм,
Мән сәһәрләр меһпарәјәм.
Баһар дејир мә.чи динлә,
Ҹејран дејир мәни сәслә,
Ч и ч ә к •л •е лји оI м ө н и

и гј л ә •.

Бир гыз дејир мән сәнинлә
Ешгә дүшмүш сәјјарәјәм,
Мән онунчун тәјјарәјәм.
Һәм зәрдир, һәм зәрханәдир,
Мәним синәм ҝүлханәдир,
Гылынҹ нәдир, галхан нәдир,
Инди һансы зәманәдир.
Демә даһа әфганәјәм,
Јазылмамыш әфсанәјәм.
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Дағларын хош һавасы вар,
Дағлы гызын вәфасы вар,
Сүрмәси вар, хынасы вар,
Ҝөзәлләрин давасы вар.
Кими алым, кими севим,
Мән һәлә ки, биҝанәјәм.
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ТӘСАДҮФ
Уш аглы г д о с т у м З а в ә р ә .

Растлашдыг, елә бил кәһнә танышдыг,
Салам вермәји дә мә’насыз билдик.
Бир анда дәјишдик, ҝүлдүк, данышдыг,
Бајагкы ҹаванлар биз һа дејилдик.
Дил төкдүк, ширинлик ахды һаваја,
Гызлары јолундан чыхармаг үчүн.
Ваҹиб ишләримиз галды сонраја,
Сөз алдыг киноја апармаг үчүн.
Достум пәләнҝ имиш јаман гызышыб,
Мән дә ки, һеч белә гысганҹ дејилдим.
Көрдүм фүрсәт дүшүб, ара гарышыб,
Јол боју өзүмү һеј тә’рифләдим.

Бир ЗНЛЫГ јЗ!! ЈнГјһј 'јү көф. бV сөвинч
Бир анда }оллара бөлүндүк биз дә.
Достум өз әлини сахламады динҹ,
“ Рәдд олун, һеч абыр јох имиш сиздә” .
Ајрылдыг беләҹә аҹыглы, јаман,
Ајрылдыг јенидән ҝөрүшмәк үчүн.
Бүтүн ҝүн гыз үчүн ҝәздик, ај аман,
“Дәли” севҝимизи бөлүшмәк үчүн.
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Нахыша дөнүб..,
Гар јағыр
Үстүмә
Севдијим гыздан,
Севҝиси гыјғаҹы
Бахыша дөнүб...
Бакы.

,
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Үфүгләрдә көј гырмызы
Галхыр ҝүнәш...
Ҝүнәш јердә,
Гоншумузун назлы гызы
Нечә вахтдыр
Дүшүб дәрдә...
Пәнҹәрәмдә ал Ҝүнәшин
Гызыл рәнҝи
Шәфәг сачыр.
Гоншу гызын әлиндәҝи
Күл чәләнҝи...
губа.
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Ҝөзәл гыз ҝөрәндә алышыр чоху,
Чоху да бу сәнәм мәнимдир дејир.
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г ч јјја ј ,

!\/1әнә дә ҝөзәллик гәнимдир дејир.
Үрәк атәшдәдир, атәш урәкдә,
Шама гурбан ҝедән пәрванә тәкдир.
Дәрдә таб ҝәтирмир бә’зән үрәк дә,
Севҝи дә һәјатда јанмаг демәкдир.
Г уб а .
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Ҹандан әзиз севдијим ҹанымдакы
ҹан Губадыр,
Ҹаныма мәлһәм олан севҝили
ҹанан Губадыр.
Руһума лајла чалыр нәғмәси Гудјалчајынын,
Саһилиндә ујујан бағи-Ҝүлүстан Губадыр.
Аләми бу аләм едән танрымыза
шүкр олсун,
Биз дә аләмдә икән шүкрүнә
иман Губадыр.
Аллаһын гәлб евидир пириҜүлүстани-Ирәм,
Гүдсијә лајиг олан дәхи
шөрәф-шан Губадыр.
Вәтәнин парәсидир, шәһиди-гәм
ханәси вар,
Ағлајан сары симим, ганына
гәлтан Губадыр.
Чох ҝөзәлләрини севдим ки, севим
јарымы мән,
: Севмәјән накәсләрин гәтлинә
фәрман Губадыр.
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д.фГижд, Тобриз, Гарабағ әсиримөһнәтдә икән,
Һи.чи Оир ҹанда ҝөрән Фәтәлихан,
хан Губадыр.
Сонә мән ҹан демишәм, еј анамын
ЈУРДУ Вәтән,
Ҹәлалы шаир еләјән Азәрбајҹан Губадыр.

Сызлар үрәјим, дәрди гәһәр ичиндәјәм,
Ағлар үрәјим, ҝөр нә тәһәр ичиндәјәм.
Бир кимсә билмәз нәдү дәрдим
ҝеҹә-ҝүндүз,
Јанырам ичин-ичин, ҝөр нә
бәһәр ичиндәјәм.
Сәни әфсуна салан Ҹәлалын да ешги
бөјүк,
Бизи хошбәхт едәҹәк ҝүллү
сәһәр ичиндәјәм.
1974.

***

Галды ҹаным јар јанында ҹан илә,
Ишим дүшдү чәтинө ал-ган илә.
Мөн ки, дуруб дава-далаш етмәзәм,
Доланарам нөкөр кими хан илә.
СәҺәр сәнин јухуна әл гатмарам,
Ојанарам сүбһ чағы бан илә.
Һәр ҝөрүшдән ајрыланда, әзизим,
Ајрылаг биз бир мәзә хош ан илә.
Арзум будур. тој ејләјиб сәнинлә
Өмүр сүрәк бир нағыл ад-сан илә.
Г уба.
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Көнлүм пәрваз ејләр, сәнә ҹан дејән олса,
Охшајыб үз-ҝөзүнү ҹан-ҹан дејән олса.
Дүшүбдүр һәр јана сорағы ҝәзәллијинин,
Меһманын оллам сәнин, бир ан
дејән олса.
Кедәрәм гәлбими шам етмәјә сәнсиз,
Ешгиндә ҝүн кими јан-јан дејән олса.
Нејләрәм мән сәни, еј јар, белә ҝетсә,
Мәндән гејри үзүнә ҹанан дејән олса.
Бу нә сирдир ки, хәбәрим јох гоҹалыгдан,
Бәхтәвәрәм, Ҹәлала ҹаван дејән олса.
Г уба.
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ЛӘПӘЛӘР
Ҝүнәшин шәфәгиндән
Ш ө’лә сачыр ләпәләр.
Дәнизин синәсиндән
Јоллар ачыр ләпәләр.
Саһилин ҝөрүшүнә
Күләк илә ҝәлирсиз.
Дәнизин додағындан
Һәсрәт илә өпүрсүз.
Сәрин меһ әсән кими
Далғаја дәнүрсүнүз.
Ҝүнәш илә ојаныб
Ҝүнәшлә сәнүрсүнүз.
Суларын авазына
Нәғмә гошур ләпәләр.
Ҝаһ оғрун-оғрун ҝәлир,
Ҝаһ да ҹошур ләпәләр.
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ДАШЛАР

Ел сәнәткары

Гә р и б Сулганова.

Даша бах, иландыр, гыврылыб јатыб,
Даша бах, бәдәнсиз инсан башыдыр.
О даша илишиб, ҝәмимиз батыб,
Бу дашы даш едән ҝез јашымыздыр.
Дашлар ағлајанда дөзә билмирәм,
Ман пп ллп 1 ппуплм мчимпа ДӘНИЗ.
Талејин ҝөзүнү даш тутуб нәдир?
Нә вахтса бәркијиб даш олуб дәниз.
Г
~
1“

»
—
1--- ' Ј Г-

в»

^

Дашлар ағлајанда зәлзәлә гопур,
Дүнјаја дәрд ҝәлир дәрдимин үстә.
Дағдан баш ҝөтүрүб атлылар чапыр,
Даш олуб төкүлүр сәбримин үстә.
Бу гаја сәбримин сону јох имиш,
Дағын нә дәрди вар дағлар ичиндә.
Нечә даш баҹадан түстү чыхырмыш,
Мәним гара дашым ағлар ичимдә.
Мәним гара дашым гара иландыр,
Гара зурнасыны чалыр бу ҝеҹә.
Бу гара көјнәјим мәни јандырыр,
Ичим од тутубдур јаныр ҝизлиҹә.

93.

Ҹ ә л а л о д д пм

#

М Ә Н

К И М ӘМ

Ичим од |угубдур, сојугдур чөлүм,
Бу јанғы, бу сүкут нә дејир мәнә?
Даша бах, ҝөзүндә ојнујур әлүм,
Даша бах, јалварыр, ҝәл дөјир мәнә.

Ҹ и )1 а л ө д д и н

♦

М Ә Н

К ИМ ӘМ

ГАЈЫТМЫШАМ
һ .Ч авидә.

Вахтдан уҹа
Кечилмөмиш јолду бабам.
Ичилмәмиш суду бабам.
Кеч бу јолдан јолун олсун,
Ич бу судан сујун олсун.
Мән Горгудам —Од оғлујам.
Һаггын сәси —Короғлујам.
Бу саз мәним, бу сәз мәним,
Оҹагдакы бу коз мәним,
Гајытмышам.
Гајытмышам, әзиз анам,
Гајытмышам, әзиз атам,
Салам Сизә,
Гајытмышам евимизә,
Улу торпаг...
АЈағкЈМЫн
V...
........ гл
Ј / 'пу
Ј т о~ I-п п
' 'а г

Өлуләрин Аллаһысан,
Дириләрин ҝәз јашысан.
Ҝәл барышаг...
Ағламаға һејим јох,
Ҝүлмәјә һәвәсим јох,
Динмәјә нәфәсим јох.
Һардасан, Туран анасы?
Туранын һиҹран јарасы,
Диндирмә, инсан баласы,
Ҹәнҝи чалар гавал даш.
Даша денмүш кәсик диләм,
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Кәсик баш,
Гајыгмышам.
Һардасан, илан баласы?
Тале сәни мәһв еләјиб һардаса.
Бәлкә заман сәһв еләјиб һардаса
Әзрајылы дәф еләјиб һардаса.
Гајыт ҝөрүм,
Гајытмаға үзүм јох...
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сәни
Ө л м ә з ш а и р и м и з С.Вурғунун
80 иллији м үнаси бәти л ә.

Сән Одлар јурдунда јаша долмусан,
Халгымла, елимлә гоша олмусан,
Сән ки, өлмәмисән, ҝүн ә ш олмусан,
Јашадыр чијниндә бу дағлар сәни.
Јазмысан, јанмысан дүз олуб ишин
Пајызла нә ишин, гышла нә ишин,
Баһара бәнзәјир сәнин ҝәлишин,
Нә ширин сәсләјир додаглар сәни.
Вагифи халгыма вурғун ејләдин,
Гаҹары јоллардан сүрҝүн ејләдин,
О “ала ҝөзләри” солғун ејләдин,
Ахтарыр јахынлар, узаглар сәни.
Хыналы кәклијин бағры сәкүлү,
Ҹејранлар, ҹүјүрләр бојну бүкүлү,
Елимин, обамын јары бүлбүлү,
Тәбиәт челләрдән сораглар сәни.
Үстүндән јол дүшмәз уҹа бир дағын
Һәмишә сабаһдан ҝәлир сорағын,
Киши гејрәтисән ана торпағын,
Нәсилләр севәрәк вараглар сәни.
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Бағлар дијарында сорағы н, изин,
Вурғуну өјрәнин, Вурғуну ҝәзин,
Бу ҝүн 80 јашлы шаиримизин
п^р сөзү, кәламы саламлар Оәни.

АДДЫМЛАРЫГ БИЗ
Н .Т ус и јә .

Ј ашады заманын гаранлығында,
Әмәли јолунда ҝүнәшә дөнүб.
Һүнәри ҝөјләрин уҹалығында,
Үрәји јандыгҹа атәшә дөнүб.
Заман сыхды ону, о сыхылмады,
Һәјатда арзусу ҝәтирмәди бар.
Ҹаһана сығмады Тусинин ады,
Она һәјат вөоди ҝөҹә үлдүзлар.
Јарды әсрләрин даш синәсини,
Голунда бухова дөнүбдү илләр.
Кимсә ешитмәди онун сәсини,
Онун гүввәсини дујду ЗӘНҸИрЛӘр.
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Каинат ҝозүнә сирли ҝөрүндү.
0, Јердән ҝојләрә ачды пәнҹәрә,
Фикирләр башында мәсләкә дәндү.
Кими Вәтәнинә конүл созүјлә,
Кими дә хәнҹәрлә доғмадыр, әзиз.
Нәсрәддин Тусинин бахан ҝозүјлә
Бу ҝүн ҝәләҹәјә аддымларыг биз.
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МӨН ӨЛӘ БИЛ М И РӘ М ,
НЕЈНИМ
Р а м и з Гусарчајлыја.

Кеф ахтарыр јаным, јөнүм,
Сағым, солум һуш адамлар.
Мән елә билмирәм, нејним,
Улајыр бајгуш адамлар.
Улартысы вајымла бир,
Илимлә бир, ајымла бир,
Тојум битмир, јасым ҝәлир,
Мән өлә билмирәм, нејним.
Гаралтысы чијнимдәди,
Ағартысы ејнимдәди,
Әзрајыл әз ҝефиндөди,
Мән өлә билмирәм, нејним.
Дағ синәмдә чәтин гала,
Атым гала, итим гала,
Салам, өлүм, јетим бала,
Мән елә билмирәм, нејним.
Дүнја мәнә чохдан таныш,
Варым таныш, јохум таныш,
Ҝор газыјан ҝорум таныш,
Мән өлә билмирәм, нејним.
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Танры верән ҝөј түркүндү,
Ҝөј үзүндә өј түркүндү,
Бу чалынан тој туркүндү,
Мән елә билмирәм, нејним.

ҮРӘЈИ М
Ә з и з вә м ү г ә д д ә с анам Б ә с м ә јә .

Чохдандыр анама јалварырам мән,
Гоҹалма, дүнјада будур диләјим.
Диз чәкүб торпаға ағлајырам мән,
Мән дөвран үетәјәм, вурур үрәјим.
Оғул, оғул дејир һәр ахшам, сәһәр,
Һ шоуог мзиниш/и г»п\/Лп\/г» озһзп
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Һәсрәтдән ҹан верән будур үрәјим.
Бу ҝәлән јолчулар һардан? Һаралы'
Евә бах, тәк галыб кәнддән аралы,
Бир ана јашајыр, гәлби јаралы,
Јухалыр үрәјим, дурур үрәјим.
Билмәди дүнјаја ҝәлән илини,
Вәфасыз гоҹалыг әјиб белини,
Ај улу бабамын ширин ҝәлини,
Ана ҝүнәшә бах, одур үрәјим.
Будуг.
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ЈОЛЛАР, ҸЫҒЫРЛАР
М ү ә л л и м и м Ә л и һүсе јн за дә јә .

Дағлара, дүзләрә јоллар чәкилир,
Инсан үрәјинә нијә чәҝилмир?
Адам вар сорағы јоллардан ҝәлир,
Адам вар јолунда дура да иилмир.
Мән јолдан данышдым. мән
Јгчпп-зи прпми
Јер дә вар ҹығырын ады чәкилир.
Ләпирсиз, ҹығырсыз јол неҹә ҝедим,
Мәним нијјәтими јоллар да билир.
Габаглар ҹығырла јеријән инсан,
Инди ҝөниш јола сығыша билмир.
Јоллар вар дүнјада газаныб ад-сан,
Јоллар вар ҹығырла јарыша билмир.
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Јеришим чархы бездириб,
Дурушум вахты бездириб,
Табутум тахты бездириб,
Мән өлү тахтын ичиндә.
Һагдан ҝәлән бахтым ачыг,
Бах үзүмә, дағлара чых,
Ағаҹдәлән, тахтыма чых,
Гурд јејир халгы ичиндә.
Тахтдан уҹа тахт ҝәзирәм,
Вахтдан уҹа вахт ҝәзирәм,
Бир атылмыш чарх ҝәзирәм,
Фырланым чархын ичимдә.
Нә сијасәт, нә сирнәнди,
Нә гијамәт, нә пирнәнди,
Гозбелинки гәбирнәнди,
Улајыр архын ичиндә.
Тәбриздә дәлим ојнады,
Дәрбәнддә ҝәмим ојнады,
Ҝәлди елүмүм ојнады
Отузун, гырхын ичиндә.
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Һагдан һагга доғулмушам,
Булаг кими дурулмушам,
Өзүмдән гала гурмушам,
Дурмушам халгын ичиндә.
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МҮБАРӘК ОЛСУН
м уға н памбы гчы лары на.

Узагда ағаран чөлләр ҝөрүнүр:
Дүз јолун јолчусу ҝедир чох асан.
Памбыг дәнизини ҝөрмәк истәсән,
Ҝәрәк бир тәпәјә галхыб бахасан.
Муғанын дүзләри бәрәҝәтлидип.
Јоллары јолчудан баҹ алан дејил.
Ҝөјләри арабир думан сарыјыр,
Бурда адамлар да гоҹалан дејил.
Тарлалар бојланыр бири-биринә,
Гозалар ҝәл дејиб сәсләјир сәни.
Нечә кәнд ҝезәли бахыр узагдан,
Бир гыз өшгө дүшүб ИЗЛӘјИр мәни.
Мәһсул бајрамына гонаглар ҝәлир,
Бу пајыз Муғанда тој ҝәрәк олсун.
Зурнанын зил сәси ҝејә јүксәлир,
Ај Муған, бајрамын мүбарәк олсун.
1972.
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АТА КӘСИҺӘТИ
Гонагдүшдүм Күргырағы кәндләрә,
Ана ҝөрдүм баласына ҹан дејир.
Чағырыб јанына мән нечә кәрә,
Ата ҝөрдүм өвладына ган дејир.
Дејирләр аталар оғул истәјәр,
Ананын арзусу гараҝөз бир гыз.
ГүТән ата ҝөрмүшөм ҝезәл гызы вар,
Гыз да дајанмајыр атасыз јалгыз.
Гызлар, шиҝајәтим сиздән-сизәдир,
Сиз ки бәләдсиниз мәним гәлбимә.
Демәјин әввәлдән бу ејһам нәдир,
Ата ҝилејлијмиш гызындан демә.
Өвлад өз борҹуну гајтарсын ҝәрәк,
Гызлара тәнбәллик һеч јарашмајыр.
Ағаҹдан мејвәни кал неҹә дәрәк,
Булаг гајнамамыш дүзү дашмајыр.
Полад бәрк олса да кәврәкдир анҹаг,
Гәфил бир зәрбәдән сынар, сөкүләр.
Ата нәсиһәти дујмајан евлад,
Вахтсыз чичәк кими јанар, төкүләр.
1973.
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Д Е Ј И Ш М Ә
Шаир
Вашына дөндүјүм, ај ҹаван ашыг,
Соруш дост һалыны ај ҝүлә-ҝүлә.
Ај кими ачыг ол, ҝүн ҝими ишыг,
Сүрҝүнән дөвраны ај ҝүлә-ҝүлә.
А ты г
Шаирим, сөбр ејлә инди һәләлик.
Ш е’риндә бирләшиб
пикмәтлә билик,
Нә јахшы јар олду бизә кишилик,
Ҝүнәш јанды, деди Ај ҝүлә-ҝүлә.
Шаир
һвкму боЈУК ОЛУП ҸПУ лағлзпын.
Сал синәм үстүнә шахтасын, гарын,
Һәјатда киши тәк гоҹаланларын,
Олҝинән онлара тај ҝүлә-ҝүлә.
I
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Ашыг
Ҝедәрәм дағлара јајда гар олса,
Дөшдә чичәк олса, дөшдә нар олса
Кимдә һүнәр олса, е’тибар олса,
Сәс дүшәр һәр јана, һај ҝүлә-ҝүлә.
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Шаир
Төкүлүб үзүнә гара телләри,
Сығалла әлинлә, дара телләри,
Јарашыр севдијин јара телләри,
Гој башын көксүнә, сај ҝүлә-ҝүлә.
ДШ ҺЕГ

Вурғунам гызлара, вурғунам өзүм,
Чохдур үрөјимдә онлара сөзүм,
Һашымам, ҝөзәлә алышан ҝезүм
Д----------у и |“п Гп
д
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---------------------------------- -------------- Ј ■ • Г - ' '
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.

Шаир
Дејәсән дәјишди ашығын һалы,
Гәриб дилә ҝәлди, Кәрәм јаралы,
Һашым, дағлар оғлу шаир Ҹәлалы
Елләрдән елләрә јај ҝүлә-ҝүлә.

АРАГДЫР, АРАГ
Башы думанладан, үзү ҝүлдүрән,
Ҝозү хумарладан, дизи бүкдүрән,
Әјрини дост билән, дүзү күсдүрән,
Мәҹлиси севдирән арагдыр, араг.
Ағлы да, һисси дә алыр әлиндән,
Сөзләри баш-ајаг салыр дилиндән,
Кәрпә ушаг кими тутуб әлиндән
Ағладан, ҝүлдүрән арагдыр, араг.
Өзү илә вурмаға таныш ахтарыр,
Јолуну, изини јанлыш ахтарыр,
Үнваны итириб, саваш ахтарыр,
Л м п р м ч д
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Сәрхошун ајаг да бахмыр сөзүнә,
Күчәләр дар ҝәлир онун ҝөзүнә,
Јыхылыр, дүшүнүр әзү-өзүнә,
Һәддини билдирән арагдыр, араг.
Виҹдана, гејрәтә чевирди арха,
Сән евләр дағыдан шејтана бах а,
Үз-үзә, ҝөз-ҝөзә, додаг-додаға,
Досту “дүшмән” едән арагдыр, араг.
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Арагарышдыран, динсиз, имансыз,
Морди намәрд едир, ҹанлыны ҹансыз,
Һәр ҹүр тәһлүкәдән даһа амансыз,
Инсаны өлдүрән арагдвјр, араг.

ПЛ 1Ш\/7ПЛ£\11ПППЛГи1

ш ш Iа т@шш

112

Ҹәлаләддин

#

М ӘН

К ИМ 0 М

МӘН КҮНӘШ ИН
ЕЛҸИСИЈӨМ
Мөн Ҝүнәшин елчисијәм,
Ҝүнәш олуб нәнәм мәним.
Гызыныблар истисинә
Бабам мәним,
Анам мөним,
Атам мәним...
Истәјирәм Јер үзүнә
Ҝүнәш кими ҝүлүмсүнүм...
Мән Ҝүнәшин елчисијәм,
Нә одлудур ҝүнәшимин зәррә бојда
бир ш ө’ләси.
Мән ахшамын, ҝүнбатанын
Инсанлара, каината бәхш олунан
бир көлҝөси...
Мән ҝүнәшин елчисијәм,
Һәрарәтим галха биләр
ЈүзӘ; минв. ..
Јандырарам үрәкләри
од, аловла,
Бошалдарам үрәјими
Синә, синә...
Мән Ҝүнәшин елчисијәм
Ҝүнәшдән од јандырмышам.
Низаминин оҹағыны,
Фүзулинин чырағыны
Јандырмышам.
Мәсләкими, истәјими
Јандырмышам...
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Мән Ҝүнәшин елчисијәм,
Ҝүнәш олуб нәнәм мәним.
Гызыныблар истисинә
Бабам мәним,
Анам мәним,
Атам мәним.
Истәјирәм Јерүзүнә
Ҝүнәш кими ҝүлүмсүнүм...
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Мән ҝүнәшәм, ҝүнәш мәнәм,
Ҝүнәш јохса гаранлығам.
Мән атәшәм, атәш мәнәм,
Јансам әҝәр бир анлығам.
Мән инсанам, инсан мәнәм,
Бу ҹаһана сыға-сыға.
Һикмәт мәним сөзләримдир,
Зәһмәт дедим әлләримә.
Гүдрәт мәним оз јеримдир,
Шеһрәт вердим Вәтәнимә.
Мән ҹаһанам, ҹаһан мәнәм,
Өз дағым вар, өз дәнизим.
Ҹошан мәнәм, ахан мәнәм,
ҸдҺзи Ј~\Һј[ү*|, зз^вн изим.
Мән дөнмәзәм!
Мән сөнмәзәм!
Мән өлмәзәм!
Јашадығым бу замана
Вердим гијмәт...
Мән заманам, заман мәнәм,
Биз икимиз әбәдијјәт.
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***
Чәтиндир ҝәрәкли бир инсан олмаг,
Заман дапиләри тәк-тәк јетирир.
Дүнән баш ҝөтүрүб гачан бир ушаг,
Бу ҝүн гучағында чичәк ҝәтирир.
Бахыб севмәлисән, севинмәлисән,
Һәјатда аҹизләр тапылыр аз-аз.
Гардаш, мәсәл вар ки,
сән билмәлисән,
Чәтинлик чәкмәсә инсан уҹалмаз.
Һачандыр хәјалым дирәниб даға,
Узаг үфүгләрә гача билмәјир.
Нә ола сал гајалар дөнә тарпаға,
Гарталлар бујердән уча билмәјир.
Мәнә һәјат верән, мәни јашадан,
Ш е’рдә, сәнәтдә инамдыр анҹаг.
Инамла, үмидлә јашајыр инсан,
Ҝүнәш инамсызса бир ҝүн донаҹаг.
Чәтиндир ҝәрәкли бир инсан олмаг,
Елләр гынамасын шаир оғлуну.
Дүнән баш ҝөтүрүб гачан бир ушаг,
Инамла, үрәклә сөјләјир буну.
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МӘН ЕЛӘ ДӨ НДҮМ
Достлар, хәзан вуран бир јарпағам мән,
Палыд мешәсиндә хәзәлә дөндүм.
Даһиләр јетирән бир торпағам мән.
Бу ҝүн дәјмә-дүшәр “ ҝозәлә” дондүм.
Мәни тәләсдирир, гачырыр заман,
Хәјалы башымдан учупур думан,
Г~ГМ10 п л Ј м г » » *П1 т и X
ГЛ 110
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Дојучрмстсиу», «
ОЧа ДоЈм^шст,
Ај елләр, ешидин, мән селә дендүм.
Ҝүлләрин гәдрини ҝәлән јаз биләр,
Елләрин дәрдини динән саз биләр,
Ким дејир һәјатда “ҝүлән” аз биләр,
г ^ С Ј Ү Т Р к ^
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Даһи доғулмадын, кимдән утандын,
Ахыр ки, ҝүн ҝәләр уҹалар адын.
Дедиләр нә олду, шаир олмадын,
Бағлы гапыларда ҝет-ҝәлә дендүм.
Мәним фикир долу одпу үрәјим
Алышыр ҝүн кими, јаныр ҝүн кими.
Ана Вәтәнимдән будур диләјим,
Мәни говаласын бир сүрҝүн кими.
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Шаир јашамасам, шаир олмасам,
Гәләмим мизрабдыр, мән телә дөндүм.
Достлар, хәзан вуран јарпаг олмасам,
Бу елләр мәнимдир, мән елә дөндүм.
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ТӘЛӘСИН, ИНСАНЛАР
Тәләсин,
Тәләсин,
Тәләсин,
Билирәм

инсанлар, јашамаг үчүн,
һәр анын өз гијмәти вар.
ҹаванлар, уҹалмаг үчүн,
һәјатын өз һикмәти вар.

Тәләсин, тәләсин уҹалмаг үчүн,
Илләри беләҹә тутуб дурмајаг.
Субајлыг, султанлыг, ҹаванлыг үчүн,
Тәзәдән кичилиб ушаг олмајаг.
Бир анз ағлајыр бешик башында,
Бешик дә дарыхыр, лајласыз галыб.
Башы думанлыдыр каинатын да,
Дүнјанын әзү дә анасыз галыб.
Һардаса ачылыр сојуг ҝүлләләр,
Һардаса бир инсан чапылыр инди.
£
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Ҝүнәшин ҝөзүнә атылыр инди.
Һардаса фәрјад вар, һардаса нәғмә,
Һардаса гушлар да чәмәнсиз галыб.
Нә гәдәр сәрһәд вар, нә гәдәр әлкә?
Бу ҝүн Вәтәниндә Вәтәнсиз галыб.
Тәләсин, инсанлар, сүлһә тәләсин,
Ҝөзләмәк мә’насыз өлмәк кимидир.
Мән инди дүиЈүндүм,мән инди билдим,
Үмид сон ајагда ҝүлмәк кимидир.
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ЕШИДИН с ә с и м и
Инсанлар, ешидин мәним сәсими,
Идрака, инама диз чөкүр заман.
Инсанлар, ешидин мәним сәсими,
Бәхтијар талели инсанам, инсан.
Инсанлар, ешидин мәним сәсими,
Атом дүнјасында јашајырыг биз.
Јатыр музејләрдә сојут низәләр,
Тарихин јүкүнү дашыјырыг биз,
Тарихсә билмирик дүшүнүр нәләр.
Инсанлар, ешидин мәним сәсими,
Суала дәнмәсин бу ҝөзәл һәјат.
Арзулар, әмәлләр ҝүл ачан јердә,
Силаһлар һаггында дүшүнмәјәк биз.
Инсан нәфәси ило ҝүл, еј каинат,
Бир дә сәнҝәрләрдә үшүмәјәҝ биз.
Инсанлар, ешидин мәним сәсими,
Сүлһдүр, сәадәтдир сабаһым мәним.
Инсанлар, ешидин мәним сәсими,
Ҝүнәшә, ҝүнәшә узаныр әлим,
Сүлһдүр, сәадәтдир сабаһым мәним.
Г уба.
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Өзүм өз ичимдә әријирәм мән,
Ҝүнәш ҹамалымы әпүр гајалар.
Ҝүнәшә, торпаға баш әјирәм мән,
Һардаса дәнизә токүлүр чајлар.
Ҝөјләрин үзүндә сирли бир мә’на,
Сирдир үрәјим дә, сирдир илһам да.
Дағлар гүрурумдур, ана, ај ана,
Торпағын ичиндә мин ил галсам да,
лЛ плДн 1 н н ^> 1 и н и
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ЈАШАЈА БИЛМ ӘЗ
Ендир гылынҹыны мәним башыма,
Јүз јол өлүм чыхыб мәним гаршыма.
Бахма ҹаванлыға, бахма јашыма,
Гылынҹлар кәсәрсиз јашаја билмәз.
Дан јери сөкүлүр, јағыр һеј долу,
Неҹә ҝедәҹә.јәм бу ҹәтин јолу,
Өмрүндә, ҝүнүндә бир инсан оғлу,
Дүнјадан хәбәрсиз јашаја билмәз.
Заман сығал чәкир ракет атына,
Туфанлар әсмәсә галхмаз фыртына,
Улдузлар чыхса да ҝүнүн тахтына,
Каинат ҝүнәшсиз јашаја билмәз.
Һәјатда јашајыб, һәјаты андыг,
Кимә диз чокмүшүк, кимә инандыг,
Сөздә әфсанәви алышдыг. јандыг.
Пәрванә атәшсиз јашаја билмәз.
Чичәкләр баһарсыз, ҝүлләр баһарсыз,
Ҹејранлар, ҹүјүрләр итәр сорагсыз,
Үрәкләр аловсуз, көнүлләр јарсыз,
Инсанлар севҝисиз јашаја билмәз.
Дүнја башдан-баша севҝидир елә,
Милјонлар бир ҝүндә ҝәтирир дилә,
Өмрүнү бәхш едән назлы бир ҝүлә,
Бүлбүл дә нәғмәсиз јашаја билмәз.
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Әгидәм ваһиддир, јолундан дөнмәз,
Илһамым Ҝүнәшдир, илһамым сөнмәз,
Һәјат јашадыгҹа шаир дә өлмәз,
Ҹәлал да Бәтәнсиз јашаја билмәз.
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Мән дөнүб даш олсам гавалдаш кими,
Мин ил өз һалыма ағлаја билләм.
Бир дамла јаш олсам гызыл гаш кими,
Ҝүнәши ҝөзүмдә сахлаја билләм.
Мин илди бәхтими заман сынајыр,
Тале чырағымы сөнмәјә гојмур.
Мин илди евимдә шаман ағлајыр,
Бабамын руһуну әлмәјә гојмур.
Мин илди ичимдә ҝүман^сәксәкә,
Мин илди јолларда ағ атлы чапыр.
Бабам ағ ҝејимли думанды бәлкә,
Дағлара сөјкәниб тәсәлли тапыр.
Мин иллик тәсәлли, мин илликүмид,
Мин иллиК сәбримин гул гапысында.
Доғудан Батыја кимди илк шәһид?
Ким бизи өлдүпүб пул гапысында?
Ким бизи өлдүрүб? Кимин јеринә.
Гылынҹлар, галханлар кара да ҝәлмир.
Дүшмүшүк гујунун дәрин јеринә,
Мин агил јығышыб чыхарда билмир.
Ким бизи өлдүрүб? Вар икән јохуг,
Јыхды бу милләти нәфси итиләр.
Һаггы сејләмәјә нејчүн горхуруг?
Сорур ганымызы тахтабитиләр.
Ким кими елдүрүб гисас алаҹаг,
Гисас гијамәтдә ҝүләҹәк, Аллаһ.
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Бу моһнәт кимләрә мирас галаҹаг,
Кимләр јеримизә өләҹәк, Аллаһ.
Кимләр јеримизә баш сындыраҹаг,
Башлар јерә дәјиб даш сындыраҹаг,
Мәни дә бу ше’р јашатдыраҹаг,
Бах онда тәзәдән доғулаҹағам,
Өзүмә, кәндимә гајыдаҹағам.

Дамлары ширәли, баҹасы ағды,
Ҹаваны шәһәрли, гоҹасы дағды,
Нәнәмин тахҹада бохҹасы варды,
Бири вар, бири јох ичим ағлајыр.
Дағлара сојкәниб, даша бәнд олуб,
Кимә севинҹ олуб, кимә дәрд олуб,
Бир кәндин јеринӘ Нечә кәнд олуб,
Һәм дағы, араны елчүм, ағлајыр.
Мин евин јериндә әлли өв мәним,
Мин “дәли” јеринә әлли “див” мәним,
Бајаты чағыран “әһликеф” мәним,
Дағларым, дашларым нејчүн ағлајыр?
Торпаға басдырын әлү кәндпәри,
Өлү адамлары, әлү дәрдпәри,
Гурдла гардаш олуб кәндин итләри,
Инәјим, гојунум, кечим ағлајыр.
Нүһүнүн тәндири, барысы галыб,
Тәндирин ичиндә гарысы галыб,
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Аллаһын тәк бирҹә чарасы галыб,
Кәндимә гајыдан кәчүм ағлајыр.
Дағ кәнди бүрада һәр гаја, һәр даш,
Әзәлдән олубдур мәнимлә сирдаш.
Дәрәләр ҝөрмүшәм нә гәдәр дәрин,
Булаглар ҝөрмүшәм буз кими сәрин.
Гојун отармышам јамаҹда, дүздә,
Мән нечә шәкилдә, мән нечә үздә,
Инсанлар ҝермүшәм, һәјат ҝөрмүшәм.
Үрәк дилә ҝәлиб маһныјла, сөзлә,
Дағлара бахмаға алышыб ҝөз дә.

Дәвран ҝөрүрәм ки, пәрвазланыо гыш,
Гар јағыр јоллара һеј нахыш-нахыш.
Чајын кәнарында гоҹа дәјирман,
Кечән заманларын јадиҝарыдыр.
Ҝөјәрир һәлә дә балаҹа хырман,
Елин сәрвәтидир, елин варыдыр,
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Бир јанда Бабадағ, бир јанда Шаһдағ,
Башымын үстүндә јаныр Алвирағ.
Гајалар гылынҹы чәкиб үстүмә,
Мәнә һәгигәти дүз даныш дејир.
Дашлар јол үстүндә дуруб гәсдимә,
Бабам ағыр-ағыр кечиб гыш дејир,
Инди нә замандыр, дүз даныш дејир.
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Габарлы әлләрим иш ҝәрөн заман,
Азадлыг ичимдә ҝөјәрән заман,
Синәмдән јаралы шәһидәм, Аллаһ,
Халглар азад олур, сән бир ишә бах,
Нөкәрләр һәлә дә алданыш дејир.
Бабам ағыр-ағыр кечиб гыш дејир,
Инди нә замандыр, дүз даныш дејир.
Бир оғул дүнјаја ҝәлди дедиләр,
Хонча бәзәдиләр, ширни једиләр.
Тахта дирәкләрдән асылыб бешик,
Анасы јанында Һеј чәкир кешик.
Һәрдән ширин-ширин дејир бајаты,
Ағрылар ичиндә кечир пәјаты.
Ана лајла чалыр, Һава гаралыр,
Ҝәј үзү тутулуб, јағыш јағаҹаг.
Үфүгләр гаралыр, ҝүнәш саралыр,
Дағ чајы гәзәблә ашыб-дашаҹаг,
Үфүгләр гаралыб, јағыш јағаҹаг.
Ана лајла чалыр будуг дилиндә,
Көрпә дә ојагдыр, анаја бахыр.
Ҝәлиб баш чәкмәјә гоншу ҝәлин дә,
Көрпә даш ојунҹаг тутуб әлиндә.
Һејрәтлә әтрафа, ҹаһана бахыр,
Чәлдә јағыш јағыр, илдырым чахыр.
Ана лајла чалыр, кимәм, нәчијәм?
Дилим вар, елим вар бу дағда, гардаш.
Мән һаггын сәсијәм, ја диләнчијәм?
Мин иллик тарихим олуб гара даш,
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Дилим вар, елим вар бу дағда, гардаш.
Ана лајла чалыр гәзәблә, кинлә,
Суаллар ичиндә суаллашырам.
Мән кимәм? Ај ана, сәсими динлә,
Ҹанымла, ганымла гошалашырам.
Нә хошбәхт имишәм дүнән сәнинлә,
Бу ҝүн бөјүмүшом, башгалашырам.
***
Мән кимәм? Ҹаваб вер, еј улу торпаг,
Үстүндә һәсрәтлә ҝөз ачмадыммы?
Ы ганлы, гадалы, горхулу торпаг,
Мәни охшамаға сөз тапмадынмы?
Одур, ушаглығым ҝөјә даш атыр,
Ҝәјдән асылан даш јерә гајытмыр.
★* ★
Мән кимәм? Дәрк едим өзум-өзүму.
Өз ана јурдумда гәрибәм нәдир?
Бир мәзар енүндә силдим ҝөзүмү,
Мәним һарајымы кимсә ешитмир.
***
Кимсәјә сөз дејиб умаҹағым јох,
Ҝөзүмү ҝөз билиб јумаҹағым јох.
Мән лалам, мән карам, мән
корам јәгин,
Ај ана, бағышла, нанкорам јәгин.
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Кимсәјә дост дејиб сынамағым јох,
Аллаһы, бәндәни гынамағым јох.
Саламсыз, кәламсыз кечир адамлар,
Итир өз ичимдә итир адамлар.
Нә кәндим таланыр, нә гуҹағым јох,
Нә одум галаныр, нә оҹағым јох.
Мән кимәм? Гој сакит ачым гәлбими,
Динсин јана-јана бир саз һавасы.
Кечили дағым да Чонлибелдими?
Башымда јурд дәрди, Араз һавасы.
Мән кимәм? Јүкүмү заман дашыјыр,
Ади вәтәндашам, ади инсанам,
Гафгаз дағларында бир халг јашајыр,
Орда лајла чалыр мүгәддәс анам.
Һәр баһар дағлара бујурун, ҝәлин,
Анам ширин-ширин тәндир галајыр,
Үзүмдән, ҝөзүмдән өпүр, ағлајыр,
Гар кими сачыма ҝүлүр. охшајыр.
Еј танры севәнләр, ешидин, билин,
Гафгаз дағларында бир халг јашајыр.

Ҝөзүмдән јаш ахыр, үрәјимдән ган,
Дүшүнмәк нә гәдәр чәтиндир, чәтин
Илләри әләкдән кечирән заман,
Бахыб талејинә кор һәгигәтин,
Дејирәм гырхы да адпамышам мән,
Дејирәм јолларда галмамышам мән.
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Һара баш чәкмишәм мәнзилим олуб,
Өз сөзүм, сөһбәтим, 03 изим олуб.
Нә вахтса ушагдым, ади бир ушаг,
Һалал зәһмәтимлә гоша олмушам.
Шәһәр һәјатындан узаг, чох узаг,
Бир кәнддә доғулуб јаша долмушам.

Дағлара архадыр бизим кәндимиз,
Итән варағыдыр гоҹа тарихин.
Бизим адөтимиз, бизим дилимиз,
Чилик-чилик олмуш мәпәббәтимиз.
Гајанын көксүнә сыхылмыш хәнҹәр,
Һәр сөзү, кәламы дилләрдә әзбәр.
Бир халгын дағларда изи дејилмиш?
Сирри билинмәјән гоҹа тарихин,
Тарихләр ичиндә уҹа тарихин,
Дағлардан бојланан ҝөзү дејилмиш?

Илаһи, даш олмаг истәјирәм мән,
Атылым бир күнҹә галым дојунҹа.
Дашлары јаныма сәсләјирәм мән,
Дашлар ушаг кими гачыр далымҹа.
Дашлар ушаг кими гачыр далымҹа,
Мәндән исти нәфәс, сығал истәјир.
Бир дашдан әјилиб бағыр алынҹа,
Бир даш мәндән күсүб нағыл истәјир.
Дашлар ушаг кими гачыр далымҹа,
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Јол үстүндә тәк дајаныб Әнбәрә,
Пирбәнөвшә, Пирәдастан, Ҝендәрә,
Гарачајдан ҝедиб чыхсан Минбәрә,
Имам дајы, чал ки, Вәтән јахшыдыр.

Гарт дәрәси, гурддәрәси,
Оҹаг јери, јурд дәрәси,
Еј пирләрин нур дәрәси,
Ишығыма, одума ҝәл.
Будуг дејил, буд-оғузду,
Гурдун оғлу, гурд-оғузду,
Түркүн голу јурд-оғузду,
Оҹағыма, сојума ҝәл.
Даш үстүнә даш дүшәнди,
Әл узатдым даш үшәнди,
Даш ганадпы гуша дондү,
Ҹығырыма, јолума ҝәл.
Даш оғлујам, дашдыр адым,
Дашы дашдан ајырмадым,
Ҝәјә галхдым аддым-аддым,
Јерә дүшдүм, бојума ҝәл.
Дағда битир гар ағаҹы,
Һәр будағы дар ағаҹы,
Бабадағым дор ағаҹы,
Јағышыма, долума ҝәл.
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Мән бу дағын баласыјам,
Будуғун ҹан галасыјам,
Аллаһ, бир күн јанасыјам,
Ағушума, тојума ҝәл.
Губа-Будуг.
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СОН СӨЗ ӘВӘЗИ

Көз ачыбды Ҹафдузундә,
Јурду бу дағлар Ҹәлалын.
Сачларына тәзә-тәзә
Дүшүр һәлә гар Чәлалын.
Дәмәттутдугбиз бағында,
Һәр кул әкиб өз бағында,
Сәнәтбағы, с.әз бағында
Вар һәмишә бар Ҹәлалын.
Дағлашыб, дағлар оғлуду,
Дағларын чағлар оғлуду,
Шаманлар, јоглар оғлуду,
Синөси саз, тар Ҹәлалын.
ј-Ј ү п у Г у ы П З ј Б / 3 СјЈ0 СЛ I7//* /'? .

Будағын бғуз нәслиди,
Илһамыјаз нәфәслиди,
Јох ҝүлүндә хар Ҹәлалын.
Шаир киши, озан киши,
“Мән кимәм”и јазан киши,
Өлүмә кор газан киши,
Гопузу ағлар Ҹәлалын.
Һәзинди кәрајлы кими,
Һагдан илһам пајлы кими,
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Рамиз Гусарчајлы кими,
Гәләмдосту вар Ҹәлалын.
Ачыламаз сөздә бирин,
Тәнһа гојмаз дүздә бирин,
Тә’рифини јүздә бирин
Јазды Бәхтијар Ҹәлалын.
Бәхтијар ӨРШАД

Азәрбајҹан ЈБ-нин үзву
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КИТАБЫН ИЧИНДӘКИЛӘР
Јериндән ојнадылан дашларын
поезијасы (Рамиз Гусарчајлы) 3
М Ә Н В Ә ТӘ Н И С Е В М Ә С Ә М

Мөн Вәтәни севмәсәм 6
Мәним аналы јурдум 7
Вәтән истәјир 8
Әсҝәр мәктубу 9
Мубариз кешикдә 10
Ҝәлирсән 11
Ҝәл, баһар 12
“ Неҹә дә ҝөзәлдир мәнә бу ҝеҹә"
Говушмагүчун 14
Јашајајды каш 15
Ҝеҹ олар 16
Чал ҝерүм 18
Мешә ҝәлин кечәҹәк 19
Мән фәһләјәм 20
Галалар 21
П

-

______
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л

13

л

шш

Бабадағ бајатылары 23
“ Јелкәнсиз ҝәмијәм.јелкәнсиз ҝәми”
“Бу мәнәм” 26

25

М ӘНИМ К И М Л И Ј И М И М ӘНДӘН СОРУШМА

Аман вер 28
Һагг нәғмәси охујурам 30
Атам евдән ҝедирди 32
Гајтар мәни кәндимизә, анаҹан 34
Илаһи, даш олмаг истәјирәм мән 35
Ҝәл 36
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Сәс 37
“Мән јаланчы, сән јаланчы” 38
Бу даш мәндән нә истәјир 39
"ДүнЈа дәјирман дашыды” 40
“Чармыха чәкин мәни” 41
“Сәбримин касасы доласы имиш” 42
Ҝөзләјир 43
“ Мәним о јаныглы түтәјим һаны” 44
Ҝебәләк 45
Виҹдан мәһкәмәси 46
Чалма мәни, чалма, илан баласы 48
“Ахшам олур” 50
Вәтән 51
Анымлап 53
“ Мәнсуријјә” 58
БИР Ч И Ч Ә К Х Ә Т Р И Н Ә М Ә Н И Б АҒЫ Ш ЛА

Мәни бағышла 60
Бир дәстә ҝүл 61
Сәнин үмидинлә 63
“О ҝәзләрдә мөһәббәтин” 64
Лејли-Мәчнун әфсанәдир 66
Һәлә ки ајрыјыг 68
Нијә дендүн 69
“ Еј адыны билмәдијим” 70
“ Мән сәнин үзүнә ҝилејли кими”
Диллән, мәһәббәтим 72
Бахдым гатар далынҹа 73
Ҝезәлсән 74
Сәслә мәни 75
Сәнсизлик 76
Истәди 77

71

138. Ҹ ә л а л ә д д и н

#

МӘН

КИМОМ

Имтаһан 78 .
Мән һәлә ки 79
Тәсадүф 81
“ Гарјағы р” 82
“Үфүгләрдә ҝәј гырмызы” 83
“Ҝөзәл гыз ҝәрәндә алышыр чоху”
“Ҹандан әзиз севдијим ҹанымдакы
ҹан Губадыр” 85
“Сызлар үрәјим, дәрди-гәһәр
ичиндәјом” 87
“ Галды ҹаным јар јанында ҹан илә”
“ Көнлүм пәрваз ејләр, сәнә ҹан
дејән олса” 89
Ләпәләр 90

84

88

ДАШ А БАХ, ЈА Л В А Р Ы Р , К Ө Л Д Е Ј И Р М ӘНӨ

Дашлар 92
Гајытмышам 94
Сәни 96
Аддымларыг биз 98
Лл
!V8^п *јј\&иилтиром, псјгтм
Үрәјим 101
Јоллар, ҹығырлар 102
Дурмушам халгын ичиндә
Мүбарәк олсун 105
Ата нәсиһәти 106
Дејишмә 107
Арагдыр, араг 109
Л ■• л г>
1

■л гчв т• л И
кл в т

• *а ■• •■л ш ■

£"В/Г\

103

МӘН К ҮН Ә Ш И Н ЕЛЧИСИЈӘМ

Мән ҝүнәшин елчисијәм 112
“ Мән ҝүнәшәм, ҝүнәш мәнәм”

114

139.

Чолаләддин

♦

МӘН

КИМӘ1

“Чәтиндир ҝәрәкли бир инсан олмаг” ]
Мән өлә дәндүм 116
Тәләсин, инсанлар 118
Ешидин сәсими 119
“Өзүм өз ичимдә әријирәм мән” 120
Јашаја билмәз 121
мән кимәм

(поема) 124
Сон сөз әвәзи (Бәхтијар Әршад) 134
Мән кимәм

Ҹ әл ал әд д и н
М ә н
к и м ә м
////<3 рп^п Оу ЛПЛмо)
БАКЫ - ШИРВАННӘШР - 200 0
Компүтер иҹрачысы һәјат МАҺМУДОВА
Чап сехинин мүдири Күлтәкин МЕҺТИЈЕВА
Техники иҹрачы Телназ ЧӘБРАЈЫЛОВА
Ҹилдчи һ әм и јјә ҺЕЈДӘРОВА
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