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                          ЄМЇР БАЯН

Алтынбек ИСМАИЛОВ 1982-жылы 
1-январда Ош облусунун Єзгєн райо-
нуна караштуу Кєлдїк айылында ту-
улган. 
2001-жылы Ош шаарындагы Кыргыз-
Тїрк “Сема” лицейин, 2005-жылы 
Бишкектеги Кыргыз-Тїрк “Манас” 

университетинин тїркология факультетин бїтїргєн. 
Жаш акындын “Таш кїзгї” аттуу туўгуч ыр жыйнагы 2008-
жылы “Бийиктик” басмасынан жарык кєргєн. Окурмандар-
дын суроо-талабы боюнча бир жылда эки жолу басылган 
бул китеп кандайдыр бир даражада чоў дїйнєнї тааныткан 
кїзгї сыяктанат. Жыйнакты окуган адам ошол кїзгїдєн 
соўку кыргыз коомунун кардиограммасын кєрїп, адалдык-
ка умтулган адамдын ыймандык чакырыгын угат, тили, 
дили кысылган кыргызды намыска чакырган инсандын аруу 
дїйнєсїнє ортоктош болот. 
Кєркєм котормого да єзгєчє кєўїл бурган жаш котормо-
чу, суфистик-мистикалык поэзиянын ири єкїлдєрї Мевлана 
Желаледдин Руми менен Юнус Эмренин ырларын тїркчєдєн 
кыргызчага которгон. 
Айрыкча 2005-жылы «Бийиктик» басмасынан жарык 
кєргєн “Сїйїїнїн Султаны Юнус Эмре” аттуу котормо ки-
теби жалпы коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынды. 
Жєнєкєй ыргактагы ыр саптары аркылуу тїп нускадагы 
маанисин кыргызча так ачып берген автордун бул эмгеги 
азыркы кыргыз адабияты, руханий кыргыз поэзиясы їчїн 
чоў жаўылык болду. 
Чыгармачылык менен катар илим жаатында да їзїрлїї эм-
гектенип жаткан калемгердин тил, адабиятка байланышкан 
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илимий макалалары Эл аралык жана жергиликтїї газета, 
журналдарда їзгїлтїксїз жарыяланып келет. 
Буга чейин Эл аралык конференция, симпозиум, поэзия кече 
жана мелдештерге такай катышып, бир нече байгелїї орун-
дарды жеўип алган Алтынбек Исмаилов учурда Кыргыз Ре-
спубликасынын улуттук жазуучулар союзунун мїчєсї (2006-
ж.), Евразия жазуучулар союзунун Кыргызстандагы єкїлї 
(2007-ж.), Тїрк дїйнєсїнїн жаш жазуучулар союзунун Кыр-
гызстандагы єкїлї (2007-ж.), Крымда єткєн «Тїрк калкта-
рынын Эл аралык  VI поэзия  фестивалынын» дипломанты 
(2005-ж), Астана шаарында єткєн чыгармачыл жаштардын 
Эл аралык «Шабыт» поэзия фестивалынын дипломанты 
(2006-ж.), Тїркияда єткєн IX Эл аралык поэзия фестивалы-
нын дипломанты (2007-ж.), Мевлана Желаледдин Руминин 
800 жылдык мааракесине арналган Республикалык мелдеш-
тин баш байге ээси (2007-ж.), Республикалык жаштардын 
Жолдошбай Абдыкалыков атындагы адабий сыйлыгынын 
лауреаты (2008-ж.). Чыўгыз Айтматов атындагы жаштар 
сыйлыгынын дипломанты (2010-ж.).
2007-жылдан бери Кыргыз-Тїрк “Манас” университетинде 
окутуучу болуп эмгектенет. 
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ГЇЛИСТАН1 

(Поэма)

Азербайжандын биримдиги жана азаттыгы їчїн кїрєшкєн 
Сеттар хан, Шейх Мухаммед Хиябани жана Пишевердин 

жаркын элесине арналат.

Сїртїп жибек мата менен ал аста,
Кєз айнегин кєзгє такты жанагы. 
Жай ийилип, їстєлдєгї кагазда
турган мєєрдї жана колду карады. 

Анан ал да ак кагазга жылып жай,
Колун коюп, ууртунан жылмайды.
Элди бєлїп жалгыз калем кылычтай,
Алып келди трагедия, муў-кайгы.

Абдан єткїр ошол калем уч менен
Кєкїрєгїн тешти Азербайжандын.
Кайра-кайра каршы чыкса, кїч менен
Жаагын жапты кайран Азербайжандын.

Ажыратып жїрєктєрдї бир єскєн,
Кол койгондо кїлїп турду ырсайып.
Караган жок чындык їчїн кїрєшкєн,
Калктын ачуу тагдырына кылчайып. 

Бактыяр ВАХАБЗАДЕ

11813-жылы Россия империясы менен Ирандыктардын ортосундагы  кели-
шимге ылайык, тїндїк Азербайжан Россия империясынын курамына кирген.
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GÜLÜSTAN1

Azərbaycanın birliyi və istiqlalı uğrunda çarpışan Səttar xan, 
Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Pişəvərinin əziz xatirəsinə

İpək yaylığıyla o asta-asta
Silib eynəyini gözünə taxdı.
Əyilib yavaşca masanın üstə,
Bir möhürə baxdı, bir qola baxdı.

Kağıza həvəslə o da qol atdı,
Dodağı altından gülümsəyərək.
Bir qələm əsrlik hicran yaratdı,
Bir xalqı yarıya böldü qılınctək.

Öz sivri ucuyla bu lələk qələm
Dəldi sinəsini Azərbaycanın.
Başını qaldırdı, ancaq dəmbədəm
Kəsdilər səsini Azərbaycanın.

O güldü kağıza qol çəkən zaman,
Qıydı ürəklərin hicran səsinə.
O güldü haqq üçün daim çarpışan
Bir xalqın tarixi faciəsinə.

BƏXTIYAR VAHABZADƏ
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Чокчо сакал адам ошол арада,
Собол таштайт котормочу аркылуу.
Оўго, солго кєз жїгїртїп жана да
Башын ийкеп, теспе тартып олтуру. 

Кол коюшту эки тарап бат эле, 
Раазыбыз деп келишимге береги.
Алар кимдер? Экєє бирдей жат эле!
А жат адам элге жардам береби?!

Томрис руху єйдє турсун ойгонуп,
Жарк деп кайра а Бабектин кылычы. 
Мындай шартта сєз айтышсын ойлонуп,
Чынжырлады шер билегин кимиси? 

Уулдар кана жїрєгїндє деми бар?
Ач жолдорду, тосмолорду, айда сен.
Кында кылыч, а оозунда кеби бар,
Ушул доордун Кєроглусу кайдакен? 

Бабалардын ар-намысы, кадыры,
Бизге калган албетте чоў аманат.
Каныбызда жокпу намыс акыры,
Ушундай да сакталабы аманат?

Дїйнє солк деп чакмак чагып чагылган,
Эт жїрєктєр каарданып жарылсын.
Чындык їчїн кылычтары чабылган,
Бабалардын кєрїстєнї жарылсын.
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Əyləşib kənarda topsaqqal ağa,
Hərdən mütərcimə suallar verir.
Çevrilir gah sola, baxır gah sağa,
Başını yellədib təsbeh çevirir.

“Qoyulan şərtlərə razıyıq“, - deyə,
Tərəfl ər qol çəkdi müahidəyə...
Tərəfl ər kim idi? Hər ikisi yad!
Yadlarmı edəcək bu xalqa imdad?!

Qoy qalxsın ayağa ruhuTomrisin,
 Babəkin qılıncı parlasın yenə.
Onlar bu şərtlərə sözünü desin,
Zənciri kim vurdu şir biləyinə?

Hanı bu ellərin mərd oğulları,
Açın bərələri, açın yolları.
Bəs hanı bu əsrin öz Koroğlusu, -
Qılınc Koroğlusu, söz Koroğlusu?

Babaların şəni, şərəfi  əlbət,
Bizə əmanətdir, böyük əmanət...
Yoxmu qanımızda xalqın qeyrəti?
Belə saxlayarlar bəs əmanəti?

Qoy ildırım çaxsın, titrəsin cahan!
Ürəklər qəzəbdən coşsun, partlasın.
Daim haqq yolunda qılınc qaldıran
İgid babaların goru çatlasın!
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Бїгїн аза кїтїп жаткан бир калк бар,
Бийик аска, тоолор башын ийишсин.
Кїйїт айтса бїгїн аккан булактар,
Кыз-келиндер кошок кошуп ийишсин.

Эки тарап тынч олтурат, катїгїн,
Талкаланган эл тагдырын ойлонбой. 
Эч тїйшєлбєй кол коюшат атїгїл,
Сїйгєнїнє барчу катка койгондой.

Колун коюп баары четтен  баракка,
Жай, акырын єз ордуна олтурат.
Кєз айнекчен менен теспечен ага,
Тура калып бир-бирине кол сунат.

Ошолордун бириккен бу колунан,
Теў экиге бєлїндї го ЭЛ, МЕКЕН.
Кєздєрїнєн жашы агып мол улам
Бул кырдаалга Мекен эмне дээр экен? 

“Бул єлкєнїн єз ээлери бар, ага,
токтогун”, - деп тїшпєдї эч ким арага.
“Силер жана нени жазып жаттыўар,
Жокпу ушул журттун ээси, садага?” 

Мыйзам кайда, чындык кайда? Жана да
бул єлкєнїн тарыхы бай, туурабы?
Кайда элдин кєєдєнїнє чек ара
курган бїтїн журттун эки тууганы?



15Bəxtiyar Vahabzadə

Qoy əysin başını vüqarlı dağlar,
Matəmi başlandı böyük bir elin.
Mərsiyə söyləsin axar bulaqlar,
Ağılar çağırsın bu gün qız-gəlin!..

Tərəfl ər sakitdir, qəzəbli deyil,
Məhv olan qoy olsun, onlara nə var.
İmzalar atılır bir-bir, elə bil,
Sevgi məktubuna qol çəkir onlar.

Atıb imzasını hər kəs varağa,
Əyləşir sakitcə keçib yerinə.
Eynəkli cənabla təsbehli ağa
Qalxıb əl də verir bir-birinə.

Onların birləşən bu əllərilə
Ayrılır ikiyə bir el, bir Vətən.
Axıdıb gözündən yaş gilə-gilə,
Bu dəhşətli hala nə deyir Vətən?

Bir deyən olmadı: durun ağalar!
Axı bu ölkənin öz sahibi var.
Siz nə yazırsınız bayaqdan bəri, -
Bəs hanı bu yurdun öz sahibləri?

Bəs hanı həqiqət, bəs hanı qanun?
Böyükdür bu yurdun tarixi, yaşı.
Bəs hanı köksünə sərhəd qoyduğun,
Bir vahid ölkənin iki qardaşı?
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Алар сыздап, кырсык басып, кордолуп
турган элге кандай кєўїл бурду эле?
Айтчы, бу калк тээ эзелде кор болуп, 
Туулуп-єскєн єз журтунда кул беле?

Тырмак эттен, жан сєєгїнєн алыстап,
А жїрєктї денесинен бєлдїўєр. 
Бул укукту ким силерге табыштап,
Неге биздин Ата Журтка келдиўер?

Алар далай окоптордо улушту,
Дал Гїлистан кыштагында турушту.
Бїтїн єлкє бєлїнсїн деп экиге
Єз алдынча макулдашып тынышты.  
Ошол кїнї кїн кїркїрєп, булуттар
Чєл, талааны каптаптыр деп жїрїштї. 

Бул кїркїрєк Огуз кандын дал ушу
Катуу боздоп кыйкырган рух дабышы. 
Cаргайышып cоолуп калды бир кїндє,
Гїлистанда єскєн гїлдїн баарысы! 

“Гїлистандын” маўдайында так калып,
Ошол кїндєн тарта катуу тушалды.
“Янык Керем” кєкїрєгї какталып,
Кылдан чыккан арман-кїйїт кїч алды. 

Сазы2  сыздап бир акындын кайгылуу, 
Кїйїт бїрккєн муўдуу кїїсї жаралды. 
Ошол кїнї бир тутулуп  ай, кїнї
Єлкє селдин агымына камалды.  

 2 Азербайжан элинин комуз сыяктуу музыкалык аспабы.
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Görək bu hicrana, bu müsibətə
Onların sözü nə, qərəzi nədir?
Bu xalq əzəl gündən düşüb zillətə,
Öz doğma yurdunda yoxsa kölədir?

Necə ayırdınız dırnağı ətdən -
Ürəyi bədəndən, canı cəsəddən?
Axı kim bu haqqı vermişdir - sizə,
Sizi kim çağırmış, Vətənimizə?

Neçə vaxt səngərdə hey ulaşdılar,
Gülüstan kəndində sövdalaşdılar; -
Bir ölkə ikiyə Ayrılsın deyə!..
Göy də guruldamış, deyirlər o gün,
Çölləri, düzləri buludlar sarmış.

O göy gurultusu Oğuz xaqanın
Ruhuymuş, hönkürüb fəryad qoparmış.
Gülüstan kəndinin gül-çiçəkləri
Bir günün içində soldu, saraldı.

“Gülüstan” bağlandı, o gündən bəri
Bu kəndin alnında bir ləkə qaldı.
Bağrı köz-köz oldu “Yanıq Kərəmin”
Tellər inildədi, yandı, nə yandı.

Aşığın sazında daha bir həzin,
Daha bir yanğılı pərdə yarandı.
Həmin gün ölkəni apardı sel-su,
Tutuldu çöhrəsi günün, ayın da.
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Ошол кезде Небатинин арзуусу
Чєккєн жокпу улуу дайра Арпага?
Тоодон ыйлап соккон шамал аркылуу
Бїт ааламга суук кабар таркады аа... 

Тил бїткєнсїп гїлдєр айтты: “Чечимге
кол койгондун колу сынсын бычырап!”
Албууттанса суулар дайра бетинде,
А арстандан аянычтуу їн чыгат.  

Мекен кушка окшош, эки канатчан
Теў салмакты кармап учуп бараткан. 
Бири мында, бири тигил аймакта,
Айтчы, кантип учам жалгыз канатчан?
Арман-муўдан эт жїрєктєр тилинип,
Кєзїбїздєн жаш аралаш агат кан! 

Эй, мырзалар, єкїм кїчї тууралуу
Кєрдїўєрбї кєз ирмемге ойлонуп?
Ушул єкїм чоў каргаша, туурабы,
Кантип жашты кургатабыз? Ойлон, ук! 

Кескен кезде элдин башын бу турган
Сездиўерби жаны сыздап кїйгєнїн?
Уктуўарбы каршы чыгып кыйкырган,
Бабек менен Фузулинин їндєрїн? 

Эй, мырзалар, тамчы сыя аркылуу,
Эмнелерди гана кылган жоксуўар.
Тамчы боёк элди бєлїп бактылуу,
Канга чылап, каргашага коштуўар. 
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Qoca Nəbatinin eşqi, arzusu
O gün batmadımı Arpa çayında?
Ağlayıb dağlardan əsən küləklər,
Bu məsum xəbəri aləmə yaydı.

Sanki dilə gəldi güllər, çiçəklər:
“Bu işə qol qoyan qollar sınaydı”.
Arazın suları qəzəbli, daşqın,
Şirin nəğmələri ahdır, haraydır.

Vətən quşa bənzər, qanadlarının
Biri - bu taydırsa, biri - o taydır.
Quş iki qanadla uçar, yüksələr,
Mən necə yüksəlim tək qanadımla?
Ürəklər bu dərddən tüğyana gələr,
Axar gözümüzdən yaş damla-damla.

Cənablar, bir anlıq düşündünüzmü
Verdiyiniz hökmün ağırlığını?
Bu hökmün dəhşəti əllimi, yüzmü?
Biz necə götürək bu göz dağını?..

Başı kəsiləndə bu məğrur elin,
Könül fəryadını hiss etdinizmi?
Qoca Füzulinin, igid Babəkin
Etiraz səsini eşitdinizmi?

Cənablar, bir damcı mürəkkəblə siz,
Düşünün, nələrə qol çəkmisiniz?
Bir damcı mürəkkəb bir vətəndaşı
Qanına bulayıb ikiyə böldü.
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Тамчы сыя кєз жаш єўдїї себелеп,
Жылдар бою акты кєздєн тегерек. 
Ар-намыска так тїшїргєн кожоюн
Сураганын берсек, тойбойт “келелеп”.

Жїзїбїзгє сылык-сыпаа карашып,
Бири “баран”, бири “хер” деп тийишти.
Бизди минип, жеп жатса да талашып,
Артыбыздан арызданып ийишти. 

Бул єкїмдїн кїчї айкын байкалат:
Мєєр басышты ага кайра кайталап.
Барак эмес, нагыз Азербайжандын
Кєєдєнїнє тоо орнотту ал тарап.

Жансыз барак, кол коюлган, мєєрї бар
таасир, кїчїў укмуш экен эў эле.
Канча кылым биз согушуп кєрїп, ал
єкїмїўдї бузалбадык дегеле.

Кайран барак, сен мурунку заманда
эмес, кийин капысынан жаралдыў.
Єкїмдардай колун таўып анан да
Улуу элдин башын кесип, жан алдыў. 

Элди экиге бєлїп, токтом токуган,
Кагаз денеў айрылган жок эмнеге?
Кєкїрєктє жанган жїрєк отунан
Алоолонуп кїйгєн жоксуў сен неге? 
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Bir damcı mürəkkəb olub göz yaşı,
İllərlə gözlərdən axdı, töküldü.
Min ləkə vurdular şərəfi mizə,
Verdik, sahibimiz yenə “ver”- dedi.

Lap yaxşı eləyib doğrudan, bizə
Biri “baran” dedi, biri “xər,” - dedi.
Bizi həm yedilər, həm də mindilər,
Amma arxamızca hey gileyləndilər.

Hökmü gör nə qədər böyükmüş anın;
Möhür də basdılar varağa təkrar.
Yox, varağın deyil, Azərbaycanın
Köksünə dağ boyda dağ basdı onlar.

İmzalı, möhürlü ey cansız varaq,
Nə qədər böyükmüş qüvvətin, gücün.
Əsrlər boyunca vuruşduq, ancaq
Sarsıda bilmədik hökmünü bir gün.

Ey kağız parçası, əvvəl heç ikən,
Yazılıb, qollanıb yoxdan var oldun.
Böyük bir millətin başını kəsən,
Qolunu bağlayan hökmdar oldun.

Bir eli ikiyə paraladın sən,
Özün kağız ikən - paralanmadın.
Köksünə yazılan qəlb atəşindən
Niyə alışmadın, niyə yanmadın?
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Шамал согуп, Араз  куруп чек ара,
Турду суулар єз ордунан кєбїрїп.
Дайра бойлой тизилишти єз ара,
Тамчы єпкєн чоў устундар бєлїнїп. 

Айткылачы, бул дїйнєдє суулар ай,
Силер єўдїї не бар таза, туптунук?
Жаман ишке кол койгондо сурабай,
Неге кїйбєйт жїрєгїўєр булкунуп? 

Жаш жууду го Араз сенин кєзїўдї,
Єткєн кезде шалбаа, чєлдєн алдагы.
Чеп кылганда арзууларга єзїўдї,
Неге сенин сууў соолуп калбады?

Мен Араздын бул жагында термеле,
“Боорум” десем, ал да айтат “боорум” деп.
Соболума жооп бер, заман, эмнеге
Їнїм жеткен жерге жетпейт колум тек? 

Кєз алдымда аалам кулап, кєчїїдє,
Арман, кайгы аралашып єсїїдє.
Мен їстїнєн єталбаган ал Араз3

Кєєдєнїмє кїйїт бїркїп єтїїдє. 

Устундарды жерге какпай, коюшту
Фузулинин жыйнагынын їстїнє. 
Жїз элїї жыл бир-биринен кол їздї,
Элдин ыр, кїї, обондору їшкїрє. 

  3 Дарыянын аты.
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Araz sərhəd oldu, əsdi küləklər,
Sular yatağında qalxdı, köpürdü.
Üstü dama-dama taxta dirəklər
Çayın kənarında səf çəkib durdu.

Sular, sizdən təmiz,nə var dünyada?!
Ləkədən xalidir axı qəlbiniz.
Bağrınız alışıb niyə yanmadı, -
Bu çirkin əmələ qol qoyanda siz?

Ey Araz, səpirsən göz yaşı sən də, -
Keçdikcə üstündən çölün, çəmənin.
Səni arzulara sədd eyləyəndə,
Niyə qurumadı suların sənin?

Dayanıb Arazın bu tayında mən
“Can qardaş,” - deyirəm, o da “can,” - deyir.
Ey zaman, sorğuma cavab ver, nədən
Səsim yetən yerə əlim yetməyir?

Qarışıb gözümdə, qarışıb aləm,
Dərd-dərdi doğrayır, qəm-qəmdən keçir.
Arazın üstündən keçə bilmirəm,
Araz dərdim olub, sinəmdən keçir.

Taxta dirəkləri torpağa deyil,
Qoydular Füzuli divanı üstə.
Yarıya bölündü yüz, yüz əlli il, -
Gəraylı, bayatı, muğam, şikəstə.



Бактыяр Вахабзаде24

Сїйїї, тилек, тарых, салттын ємїрлїк
Дал їстїнє темир тосмо салышты.
Жїрєк, жаным теў экиге бєлїнїп,
Суулар дагы эки бєлєк агышты. 
   
Жыгач устун орнотушту аябай,
Тилим, рухум, жїрєгїмдїн їстїнє.
Сазды, кылды жана зымды карап ай,
Жїрдїк ыйлап, жїрдїк кээде биз кїлє. 

Саздын кїїсї кєпїрєгє барабар,
Ал жїрєктєн жїрєктєргє єтїїдє.  
Шехриярдын ыр саптары жарадар
Курган жокпу бул Аразга кєпїрє? 

Бул аймактан акты тигил тарапка,
Сел сыяктуу кєўїлдєгї учкундар.
Жылдар бою ошол “селди” камап да,
Тосалган жок дайра менен устундар. 

Бардык аймак бир бїтїн журт, агалар,
Тебриз, Баку – Азербайжан айтылуу.
Элдин руху менен тилин барабар
Бєлїп салуу оўой кагаз аркылуу. 

Бєлїп кїн-тїн кагаз менен аты улук,
Топуракка устун орнот матырып. 
Їрєп жанды чеп кургула бїт жерге,
Куралданган кошуун менен катырып. 
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Dəmir çəpərləri eşqim, diləyim,
Tarixim, ənənəm üstə qoydular.
Yarıya bölündü canım, ürəyim,
Yarıya bölündü Arazda sular.

Taxta dirəkləri qoydular, ax, ax!.. -
Qəlbimin, ruhumun dilimin üstə.
Biz güldük, ağladıq, yenə də ancaq
Bir sazın, bir telin, bir simin üstə.

Ürəkdən - ürəyə körpü? Bir dayan! -
Dərdimiz dinirsə bir sazın üstə.
Şəhriyar yaralı misralarından
Körpü salmadımı Arazın üstə?!

Bu taydan - o taya axışdı seltək, -
Gözə görünməyən könül telləri.
Bu selin önünü nə çay, nə dirək
Kəsə bilməmişdir yüz ildən bəri.

Ağalar bilmədi birdir bu torpaq;
Təbriz də, Bakı da - Azərbaycandır,
Bir elin ruhunu, dilini ancaq
Kağızlar üstündə bölmək asandır.

Böl kağız üstündə, böl gecə-gündüz,
Torpağın üstünə dirəklər də düz,
Gücünü, əzmini tök də meydana,
Qoşundan, silahdan sədd çək hər yana.
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Жерди бєлїп-жарган менен кылымга,
Жанды бєлїш кыйын тура денеден.
Тїшпєсїн эч айрылуулар чынында,
Тїйшїгї бир эл башына эгемен!

Ал аймактан бул аймакка Вахиттин
Казалдарын окуйт Паян дилинен. 
Мезгил учуп, кылым карып, бах, аттиў,
От тєгїлдї акындардын тилинен!

Шехриярдын кусалыкка ширелген
ыры чыкты Тебриздеги бир элден:
“Хейдар баба, кара туман айылды
каптап, жаман кїндєр єттї биерден.  

Бир-биринен бєлїнбєгєн намыстуу
Кайран элдин жакшылыгын алышты.
Капсалаўдуу ушул кїнгє туш кылып,
Башыбызга жамандыкты салышты.

Кезигишип тоодон тїшкєн сел менен
Учсам кана, теў жарышып жел менен. 
Ыйлап алсам болмок, аттиў анан да
Элди карап алыс жїргєн жергемен.
Кєрсєм болмок кимдер бєлїп, а кимдер 
Єлкєбїздє калгандыгын эл менен”!

                                                      1959

Азербайжан тилинен кыргыз тилине 
которгон Алтынбек ИСМАИЛОВ 
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Torpağı ikiyə bölərsən, ancaq
Çətindir bədəni candan ayırmaq!
Ayırmaq kimsəyə gəlməsin asan, -
Bir xalqın bir olan dərdi-sərini.

O taydan - bu taya Mustafa Payan
Oxuyur Vahidin qəzəllərini.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə,
Şairlər od tökdü yenə dilindən.

Vurğunun o həsrət nəğmələrinə
Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən:
“Heydər baba, göylər qara dumandı,
Günlərimiz bir-birindən yamandı.

Bir-birizdən ayrılmayın, amandı,
Yaxşılığı əlimizdən aldılar,
Yaxşı bizi yaman günə saldılar.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,

Qovuşaydım dağdan aşan selinən,
Ağlaşaydım uzaq düşən elinən,
Bir görəydim ayrılığı kim saldı,
Ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı“.

1959
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