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Qabil ƏLİYEV  
 

BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ  
“KOMMUNİST” QƏZETİNDƏ POEZİYA  

 
Açar sözlər: “Kommunist”, qəzet, Böyük Vətən müharibəsi, poeziya, 

Azərbaycan 
Key words: “Kommunist”, newspaper, the Great Patriotic War, poetry, the 

poetry, Azerbaijan 
Kлючевые слова: «Коммунист», газета, Великой Отечественной войны, 

поэзия, Азербайджан 
 

Azərbaycan Demokratik Respublikası 1920-ci il aprelin 28-də Rusiya 
tərəfindən işğal edildikdən sonra “yeni dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmayan” şair və 
yazıçılar, ictimai xadimlər mühacir həyatı yaşamağa üstünlük verdilər. Ölkədə 
qalan demokratik fikirli insanlar isə daim təqib olunur, müxtəlif bəhanələrlə 
zindanlara atılırdı. 1930-cu illərin repressiyası həmin dövrdə Azərbaycanın 
minlərlə işıqlı ziyalısını, görkəmli hərbçisini, müəllimini, həkimini, yazıçı və 
şairini uzaq Sibirə sürgünə göndərdi, yaxud elan olunmuş “ittihamları” belə təsdiq 
olunmadan barələrində güllələnmə hökmü çıxarıldı.  

1939-cu ilin sentyabrında Hitler Almaniyasının Polşanı işğal etməsi ilə 
başlanan İkinci Dünya müharibəsi SSRİ-də bir qədər repressiya dalğasını zəiflətdi. 
Həmin dövrdə Sovet İttifaqının qarşısında ölkədə iqtisadiyyatı yüksəltmək, hərbi 
sənayeni inkişaf etdirmək, neft hasilatını artırmaq kimi mühüm tapşırıqlar dururdu. 
Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ümumxalq səfərbərliyi elan olunmuşdu və 
ilk növbədə Kommunist Partiyasının mətbu orqanı olan nəşrlər də bu yöndə böyük 
təbliğat və təşviqat işləri aparırdı. Belə ağır bir zamanda Azərbaycanın yazıçı və 
şairləri də partiyanın qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək üçün, xalqın 
döyüş ruhunu yüksəltməkdən ötrü vaxtaşırı mətbuatda çıxışlar edirdilər.  

“Kommunist” qəzetinin 1941-1945-ci illər nüsxələrini vərəqlədikcə müxtəlif 
yazıçı və şairlərin “Hər şey vətən üçün, hər şey qələbə üçün” şüarı ilə 
əsgərlərimizin döyüşlərdəki şücaətindən, arxa cəbhədə xalqımızın fədakar 
əməyindən bəhs edən yazılara rast gəlirik.  

“1941-ci ilin əvvəllərindən “Kommunist” qəzetinin səhifələrində, əsasən, 
Məmməd Rahim, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm və başqalarının 
şeirləri tez-tez çap edilirdi. Bundan başqa, adıçəkilən şairlərlə yanaşı, Azərbay-
canın tanınmış yazıçı və şairləri – Məmməd Səid Ordubadi, Mirzə İbrahimov, 
Süleyman Rəhimov, Osman Sarıvəlli, Zeynal Xəlil, Əhməd Cəmil, Mirvarid 
Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, Cəfər Xəndan, Tələt Əyyubov və başqaları çağırış 
məntəqələrində, ordu hissələrində, müəssisə və idarələrdə insanları 
vətənpərvərliyə, qələbəyə səsləyən müxtəlif tədbirlərdə, mərasimlərdə fəal iştirak 
edirdilər” [37, 25].  

Məmməd Rahimin “Qızıl əsgərə məktub” şeiri belə başlayır: 
 

Fikrimiz, xəyalımız hər zaman yanındadır, 
Döyünən ürəyimiz döyüş meydanındadır.  
Biz səndən arxayınıq, sən bizdən ol arxayın, 
Əlinlə döyülərkən hər müxənnət, hər xain [1].  
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Şeirdə şair cəbhədəki əsgəri arxayın edir ki, arxa cəbhədə hər kəs qələbə 

üçün əlindən gələni edir. Qoca bağban öz bağından topladığı meyvələri, yemişi, 
ana-bacılarımız tikdikləri “güllü yaylıq”lardan, əməkçilər öz maaşlarından 
cəbhəyə – döyüşən əsgərlərin adına pay göndərirlər. Çoban isə qurban dediyi iki 
qoyundan birini yollayır, o birini isə qalibiyyət gününə saxlayır: 
 

Cəbhələrə yollanır sovqatın yeşik-yeşik, 
Sən vətən torpağına çəkirkən hər an keşik [1].  

 
Tələt Əyyubov isə “Səvarilər marşı”nda müharibə səhnəsini təsvir edir və 

yoldaşlarını düşmənləri məhv etməyə, vətən torpağı azad olmayınca qılıncları 
qınlarına qoymamağa səsləyir: 

 
Biz düşməni göy ot kimi biçərik, 
Qəzəbimiz qorxunc olur davada.  
Qasırğalar qaynağından keçərik, 
Qılıncımız parıldayar havada.  
Vətən məhəbbəti qəlbimizdədir, 
Atlanın, igidlər, zəfər bizdədir [2].  

 
Məmməd Rahimin Moskvanın ağır günlərində qələmə aldığı, ona dayaq 

durmaq, təsəlli olmaq ruhunda yazdığı şeiri də məhz “Moskva” adlanırdı. Şeirdə 
düşmənlərin zaman-zaman Moskvaya göz dikdikləri, lakin hər dəfə məğlub olaraq 
geri çəkildikləri qeyd olunur: 

 
Dosta mehribandır isti qucağın, 
Düşmənə qəbirdir sonsuz torpağın.  
Əzdin, mən bilirəm, çox yağını sən,  
Qırdın Napoleonun bayrağını sən [3].  
 

Məmməd Rahimin Böyük Vətən müharibəsində ilk Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adını almış azərbaycanlı İsrafil Məmmədova həsr etdiyi “İgid 
qəhrəman” adlı şeirində düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə amansız şaxtadan, 
qardan çəkinmədən sonadək mübarizə aparan eloğlumuzun qəhrəmanlığından 
danışılır:  

 
“Təslim olmaq yaramaz, – 
Dedi igid qəhrəman: 
– Əsla verməyək aman, 
Düşmənlərə gəlin biz, 
İti olsun əliniz”. 
Yaralılar da durdu,  
Yenə silah doldurdu.  
Yetirdi qəhrəmana, 
Çöllər döndü al qana.  
Qoçum köksünü gərdi, 
Yetmiş köpəyi sərdi.  
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Torpaqlara əliylə.  
Öz məğrur heykəliylə [4].  

 
Müharibənin ilk günlərindən sonunacan ədəbiyyatın ən aparıcı sahəsi 

poeziya idi. Professor Nurlana Əliyeva doğru olaraq qeyd edir: “...Müharibə 
dövründə poeziya publisistikanın funksiyasını öz üzərinə götürür və onunla eyni 
mövzuları qələmə alırdı. M.S.Ordubadi, A.Şaiq, S.Rüstəm, S.Vurğun, Ə.Vahid 
kimi şairlərin bu dövrdə yazdığı və ədəbi mətbuatda çap olunan şeirlərində çağırış 
ruhu, əsgər hünərinin tərənnümü, faşizmin tənqidi aparıcı yer tutur. Arxa cəbhədə, 
istehsalatda çalışan, cəbhə üçün silah-sursat düzəldən, əsgərlərçün isti paltarlar 
tikib toxuyan ana və nənələrin surətləri də ədəbiyyatda mühüm yer tuturdu. 
Cəbhədə vuruşan ərinə sədaqətli, yüksək əxlaqi dəyərlərin daşıyıcısı olan arxa 
cəbhə qadınların surətləri döyüşçü obrazından sonra ikinci yerdə idi” [38, 11].  

 Rəsul Rzanın “Vətənə hədiyyə” şeirində şair arxa cəbhədə ordu üçün 
səfərbərlik səhnəsini təsvir edir. Hər kəs gücü çatandan toplayıb ön cəbhədə 
döyüşən əsgərlərə göndərmək üçün təhvil verir. Ağca nənə də burada oğlu 
Səfərdən aldığı məktubu göstərir. Məktubda Səfərin döyüşdüyü dəstənin 
almanlara qarşı vuruşlarda göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söhbət açılır: 

 
Dünən bizim dəstəmiz 
Düşmən səfini yardı.  
Tanklarımız, topumuz,  
Yaman tufan qopardı.  
400 əsir almışıq, 
55 yük maşını.  
Daş üstündə qoymadıq 
Yağıların daşını.  
On iki tank, otuz top, 
Çoxlu silah almışıq.  
Düşmənlərin içinə 
Bir vəlvələ salmışıq [5].  

 
Başı qızğın döyüşlərdən açılmayan Səfər doğulduğu kəndin camaatını, 

onların əkin-biçinini də yaddan çıxarmır. Hər dəfə yuxusuna girir anası. Şirin, 
bərəkətli meyvə bağlarına, başı qarlı dağlara, ceyranlı düzlərə də salam göndərir 
Səfər: 

 
Salam yetir, ay ana,  
Bizim qarlı dağlara.  
O ceyranlı düzlərə, 
Bərəkətli bağlara [5].  

 
Ağca arvad oğlunun məktubunu iftixarla oxuduqdan sonra gətirdiyi qutunu 

orduya kömək üçün yazdırır. Oğlunun toyu üçün aldığı gümüş samovarı təhvil 
verən Ağca nənə “Mən Səfər qayıdanda daha böyük samovar alacağam”  deyir.  

Səməd Vurğunun “Sovqat” şeiri lirik notlarla başlasa da, sevgilisinin 
müharibədə döyüşən qəhrəmanı bir an belə unutmadığını, qarşıdan gələn soyuq 
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qışda geyinmək üçün ona yun corab, əlcək, köynək və başlıq göndərdiyini təsvir 
edir: 

 
Bir corab, bir əlcək, bir isti köynək,  
Bir də ki yun başlıq göndərirəm, al.  
Səni qılınc kimi kəsməsin külək, 
Sən də nərə çəkib qılıncını çal [6].  

 
İ.Oratovskinin “Kapitan Qastello” şeirini tərcümə edən Məmməd Rahim 

igid təyyarəçinin şücaətini Azərbaycan oxucusuna çatdırır. Şeirdə almanlarla 
döyüşdə təyyarəsi zədələnən Qastellonun son anda qüvvəsini toplayıb düşmənin 
yanacaq anbarını partladaraq göyə sovurduğu təsvir edilir:  

 
Qastello od içində aşağı enən zaman  
Düşmənin maşınları görmədi ondan aman.  
Tərlan kimi şığıdı ölərkən də hədəfə,  
Sisternalar partladı hərəsi bir tərəfə! [7] 

 
Rəsul Rzanın “Ala qanqallar” şeiri sovet cəmiyyətində əliəyriliyə, 

müftəxorluğa, tüfeyliliyə qarşı yazılmışdır: 
 
Yoldaşlar, bu gün bizdə, 
Bəzi idarəmizdə 
Hələ “hamam suyuyla 
Dost tutanlar” da vardır.  
Namuslu insanların 
İçində orda-burda 
Şarlatanlar da vardır.  
Dövlətin hesabına, 
Səxavət göstərərək 
Köhnə baş, kirli ürək, 
Əyri əlli bu tiplər 
Bir ala qanqal kimi 
Bağçamızda bitiblər [8].  

 
Şair bu cür “ala qanqallar”ın, tüfeylilərin, cəmiyyətə faydasız ünsürlərin 

həyatımızdan təmizlənməsinin vacib olduğunu vurğulayır.  
“Kommunist” qəzeti daima yerlərdəki nöqsanları işıqlandırmaqla xalqı, 

aidiyyəti qurumları tədbir görməyə səsləyirdi. “Hərrac” adlı felyetonda 1941-ci 
ildə Xızı rayonu Altıağac poliklinikasının inventarlarının müdiriyyət tərəfindən 
talan edilməsi faktlarla göstərilir: 

 
Qurdu kölgəmdə Axundov da mükəmməl bir otaq, 
Topladı şkaf, divan, stullar, stol – təmtəraq.  
İndi gəldikdə bizə bir xəstə, yaxud bir qonaq, 
İsti tər tökməkdəyəm, bax gör nə tufan etdilər, 
Qəlbimi ancaq yaxın bildiklərim qan etdilər [9].  
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Ələkbər Ziyatayın “Sədaqət andı” şeiri doğma yurdun vəsfinə, kənd və 
şəhərlərdə quruculuq işlərinə həsr edilsə də, bu əsərdə də, digərləri kimi, əldə 
edilən “uğurlar” Kommunist Partiyasının, Stalinin adı ilə bağlanır: 

 
Stalinin qayğısı ilə 
Yaşayırıq gülə-gülə,  
Ürək deyir: ey ağ dövran, 
Təşəkkürüm sığmaz dilə [10].  

 
Qəzetdə dərc edilən “Diqqət” adlı felyetonda isə Qasım İsmayılov (indiki 

Goranboy) rayonu ərazisində radio verilişlərinin yarıtmaz yayımından, aidiyyəti 
qurumların bir tədbir görməməsindən danışılır: 

 
Qırxıncı ilin yanvar ayından pozulub xətt, 
Radio səsinə qalmaq olarmı belə həsrət? 
Bəs kim bu işə eyləyəcək bir dəfə diqqət?! 
Çox gözlədik, amma radionun səsi batdı, 
Qırxıncı il öz dövrünü sürdü, başa çatdı [11].  

 
Cəfər Xəndanın “Komandan-marşal” şeiri də müharibə mövzusunda yazılan 

əsərlərdəndir. Şeirdə Sovet ordusunun soyuq qış aylarında almanların qarşısını 
almasından, komandanın əmri ilə hələ çox uzaq səfərlərə hazırlaşmasından xəbər 
verilir: 

 
Nemeslərçün yaman gəldi, yaman keçdi bu il qış,  
Sənin hərbi biliyinə dünya dedi min alqış, 
Sərkərdələr tarixində belə hünər olmamış, 
Sən ey bizim hünərlərin komandanı-marşalı [12].  

 
Məmməd Rahimin “Stalin qanunu” şeiri də yeni sovet konstitusiyasının 

ildönümü münasibətilə yazılıb. Şair Stalin qanununun sovet xalqlarına böyük 
uğurlar bəxş etdiyi qənaətindədir: 

 
Dünyada ad qazanmış bir tarix vermiş bizə,  
Bu qanun yeni tarix gətirmiş ölkəmizə [13].  

 
“Döyüşən ordu ilə canlı əlaqə, cəbhəçilərlə görüş yazıçıları və şairləri 

vətənpərvərlik ruhunda yeni əsərlər yaratmağa ilhamlandırırdı. Krasnodara və 
Novorossiyskə getmiş ilk Azərbaycan nümayəndəliyinin tərkibində respublika 
neftçiləri və kənd təsərrüfatı əməkçiləri ilə yanaşı, S.Vurğun, R.Rza, Z.Xəlil, Mir 
Cəlal da var idi” [37, 27].  

1942-ci ildə müharibənin ağır dövründə Azərbaycanın şair və yazıçıları həm 
arxa, həm də ön cəbhədə düşmənlə üzbəüz mövqelərdə qələmi və süngüləri ilə 
xalqı, yoldaşlarını faşizm üzərində qələbəyə səsləyirdilər. R.Rzanın “Bəxtiyar”, 
“Vətən müharibəsi döyüşçülərinə”, Məmməd Rahimin “Vətən çağırır”, “Üç 
qardaş”, “Azərbaycan oğullarına”, “Dağlıların sözü”, “Neft dastanı”, Cəfər 
Xəndanın “Bu il düşmən əziləcək”, “Komissar”, “Kazak qardaşlarıma”, Süleyman 
Rüstəmin “Sağ ol” deyə milyon əl çiçək atar ona”, “Ana ürəyi”, “Ana və 
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poçtalyon”, “Döyüşçüyə məktub”, “Qafqaz oğullarına”, “Gün o gün olsun ki”, 
“Stalinqrad”, “İldırım”, Səməd Vurğunun “Yanğın”, “Partizan Babaş üçün”, 
M.Bipərvanın “Yumbalanıb düşər çaya”, “Aman, dadıma gəl”, Əhməd Cəmilin 
“Əsgər qardaşlarıma”, “Qafqaz oğullarına”, “Vətən oğluna” və başqa şeirlərdə 
müharibənin törətdiyi faciələr, xalqın qələbəyə olan inamı, vətən oğullarının 
döyüşlərdə göstərdikləri rəşadətlər öz əksini tapmışdır.  

“1942-ci ilin iyununda S.Vurğun, O.Sarıvəlli, M.Rahim, R. Rza, Ə.Vəliyev, 
Z.Xəlil və İ.Əfəndiyev 416-cı, 402-ci və 223-cü Azərbaycan diviziyaları ilə görüşə 
getmişdilər. M.İbrahimov və M.C.Paşayev 1942-ci ilin sentyabrında Uzaq 
Şərqdəki qızıl ordu hissələrinə yollanan nümayəndəliyin tərkibinə daxil 
edilmişdilər” [37, 27].  

Süleyman Rüstəmin müharibənin ağır illərində yazdığı “Gün o gün olsun 
ki” şeiri 

Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava,  
Çəkilsin buludlar, açılsın hava [14], – 

 
beyti ilə başlayırdı və bu duyğular hər bir bəşər övladının arzusu idi. Şairin arzu-
istək dolu şeirindəki sülh yalnız 1945-ci il may ayının 9-dan sonra gerçəkləşdi.  

Rəsul Rzanın “İrəli” şeiri Azərbaycan oğullarının Böyük Vətən 
müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan bəhs edir. Şair bildirir ki, 
qəhrəmanlıq bu xalqın tarixindən, kökündən qaynaqlanan ənənədir: 

 
Bu torpaqlar yetirmişdir Qoç Babəki, Cavanşiri, 
Bu torpaqlar bəsləmişdir Fərhad kimi cavan şiri.  
Nüşabələr bizimkidir, baş əymədi İsgəndərə, 
İgidlikdən nişanədir bu yerlərdə hər dağ, dərə [15].  

 
İslam Səfərlinin “Düşmənə ölüm” şeiri Ukraynanın almanlardan azad 

olunmasına həsr edilib. Almanlar işğal etdikləri hər kəndi yandırıb, dinc əhaliyə 
vəhşicəsinə divan tuturdular. Şairin təsvir etdiyi poetik səhnədə kəndi azad edən 
əsgərlərimiz almanların insanlıqdan uzaq hərəkətlərinin şahidi olurlar. Yandırılmış 
evdə inildəyən körpə ölmüş anasından yemək istəyir. Ana isə düşmən süngüsü ilə 
döşlərindən nizələnmişdir: 

 
Döşlərindən nizələnmiş mən cavan bir ana gördüm, 
Uşaq onun sinəsində bulanmışdı qana, gördüm.  
Ana ölmüş... məhzun uşaq süd istəyir anasından, 
Narın-narın qanı sızır süngülənmiş yarasından [16].  

 
Bu səhnələri oxuduqca 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni 

faşistlərinin Xocalıda törətdikləri soyqırımı yada düşür. Ermənilərin törətdikləri 
vəhşiliklər almanların Böyük Vətən müharibəsində törətdiyi qırğınlardan heç də 
geri qalmır.  

Əhməd Cəmilin “O, dünyanın dərdlərinə ağlayır” şeirində müharibənin dinc 
sakinlərə gətirdiyi fəlakətlərdən, faciələrdən bəhs edilir. Yurdu-yuvası dağıdılmış 
insanlardan, ananın baladan ayrılmasından, övladını qorumaq üçün ananın hər cür 
fədakarlığa hazır olmasından danışılır: 
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Qız qarıyla pıçıldaşdı bir küncdə səs-səmirsiz, 
– Nənə, niyə ağlayır o? Neylədik ki ona biz?..  
Nənə sildi ətəyiylə gözlərinin yaşını, 
Köks ötürdü... Sığalladı qızcığazın başını.  
– Heç nə, bala, baxışların ürəkləri dağlayır, 
Sənə baxıb o, dünyanın dərdlərinə ağlayır! [17]  

 
Məmməd Rahimin “Oktyabr” (1943) şeirində rus inqilabının SSRİ-yə daxil 

olan respublikaların vətəndaşlarına gətirdiyi “ağ günlər”dən bəhs edilir. Şeirdə 
qeyd olunur ki, 1917-ci ilin oktyabr inqilabının qəhrəmanları bu gün də – Böyük 
Vətən müharibəsində alman faşistlərinə qarşı vuruşur və şücaət göstərirlər.  

Səməd Vurğunun “Bayraqdar” balladası Rusiyanın Oryol şəhərinin 
düşməndən azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərən, şəhərin ən yüksək zirvəsinə 
bayraq sancan azərbaycanlı Hüseyn Əjdərova həsr edilmişdir:  

 
O igidin tunc sinəsi 
Bir Koroğlu qalasıdır.  
Mehribandır onun səsi, 
Azərbaycan balasıdır! [18].  

 
Məmməd Rahimin “Vətənin sözü” (1943), Süleyman Rüstəmin “Şərəfli 

adımız var” (1943) şeirlərində azərbaycanlılardan ibarət 416-cı Taqanroq 
diviziyasının şücaətlərindən bəhs edilir. S.Rüstəm adıçəkilən şeirdə yazır: 

 
Düşmən qaçır, harda ki bizim qaraltımız var, 
Necə öyünməyim mən dörd yüz on altımız var.  
... Al qana boyandısa müqəddəs torpağımız 
Yenə Melitopolda sancıldı bayrağımız [19].  

 
Süleyman Rüstəmin “Azərbaycan oğullarına” (1943), Səməd Vurğunun 

“Göyərçin” (1943), Əyyub Abbasovun “Vur düşməni!” (1944), A.Faruqun “İrəli” 
(1944) şeirləri də Ukraynanın, Krımın düşməndən azad edilməsi üçün “azadlıq 
ordusunu” irəli səsləyir, Azərbaycan oğullarını qələbəyə ruhlandırır.  

Səməd Vurğunun “Salam, dostum” şeiri məşhur azərbaycanlı alim Mustafa 
Topçubaşovun yüksək dövlət mükafatı alması münasibətilə yazılıb. Xalqına, 
millətinə bağlı olan şair fəxrlə bildirir ki, mənim yurdum əzəldən dahilər yurdudur: 

 
Sən də bilirsən ki, əzəldən bəri 
Dahilər yurdudur ana vətənim.  
Safdır, müqəddəsdir pak əməlləri, 
Bu böyük səadət haqqımdır mənim.  
Bizə döşlərindən süd verən ana, 
Bizi tapşırmışdır Azərbaycana [20].  

 
Döyüşən ordu ilə canlı əlaqə, cəbhəçilərlə görüş yazıçıları və şairləri 

vətənpərvərlik ruhunda yeni əsərlər yaratmağa ilhamlandırırdı. Krasnodara və 
Novorossiyskə getmiş ilk Azərbaycan nümayəndəliyinin tərkibində respublika 
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neftçiləri və kənd təsərrüfatı əməkçiləri ilə yanaşı, S.Vurğun, R.Rza, Z.Xəlil, Mir 
Cəlal da var idi [37, 27].  

Osman Sarıvəllinin “Qafqazdan Dona doğru” şeiri də Azərbaycan 
oğullarının Krım uğrunda gedən döyüşlərdəki qəhrəmanlıqlarından bəhs edir. Bu 
şeirdə də igid əsgərlərimiz xalq qəhrəmanı Koroğluya bənzədilir: 

 
Dağları şişpərlə dəldi Koroğlu, 
Qıratın belində gəldi Koroğlu.  
Şamil yəhərləyib mindi səməndi, 
Sıldırım dağlardan quş kimi endi.  
Yönəldi silahlar düşmənə sarı, 
Qopdu bədənlərdən faşist başları [21].  

 
O.Sarıvəllinin “Ukraynalı dostlarıma” şeiri isə Xarkovun alman 

faşistlərindən azad olunmasına həsr edilmişdir: 
 
Bu gecə dalmışdım fikrə, xəyala.  
Şad xəbər eşitdi birdən qulağım: 
Xarkovun üstündə yenə vüqarla 
Əsir, dalğalanır qızıl bayrağım [22].  

 
Səməd Vurğunun “Bayramınız mübarək” (1943) şeiri Stalinqradın azad 

edilməsi münasibətilə cəbhədə döyüşən əsgərlərə, H.Fərruxun “Vur” (1943) şeiri 
Rostovun və Xarkovun xilaskarlarına ithaf olunub. Cəfər Xəndanın “Şairin səsi” 
şeiri də, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, düşmənə nifrət ruhunda yazılmışdır: 

 
Hərbə gedən zaman ürəkdən dedim: 
Quduran yağını əzəcəyəm mən.  
Kim bilir, bəlkə də döşümdə orden 
Doğma Bakımıza dönəcəyəm mən [23].  

 
Əli Nəzminin qələmə aldığı “Tövbə istiğfar edir” felyetonu Macarıstan 

hökumətinin müharibə başlayanda Hitler Almaniyasının yanında olmasını 
“çarəsizlik” kimi qiymətləndirməsini, sonradan almanların məğlub duruma 
düşməsini nəzərə alaraq, indi də qalib tərəfdə olduqlarını bəyan etməsini lağa 
qoyur: 

 
Sanki o, məsum, təmiz bir nundələnmiş nur imiş, 
Sanki o girməkdə hərbə çarəsiz imiş, məhzur imiş.  
Hitlerin guya onu qorxutduğu məşhur imiş, 
Bir könüllü macəraçı olduğun inkar edir, 
Etdiyi murdar günahdan tövbə, istiğfar edir [24].  

 
Məmməd Rahimin “Şanlı qəhrəman” (1943) əsəri düşmənə qarşı vuruşlarda 

iştirak edərək qəhrəmanlıq göstərən lənkəranlı Baloğlan Abasovun şücaətindən 
danışır. Şair bildirir ki, bütün Azərbaycan öz igid oğlu ilə fəxr edir.  

1943-cü ilin mayında Q.Böyükağanın yazdığı “Bahar” (1943) şeiri yazın 
gəlişini təsvir etsə də, yenə müharibə motivləri əsərdə üstünlük təşkil edir. Onun 
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“Rəhbərin əmri” (1943) şeirində Stalinin əmrindən ilham alan vətəndaşların 
xariqələr yaratmasından danışılır.  

Dağıstanlı şair Xürük Tahirin alman faşistlərinin Şimali Qafqazda 
törətdikləri vəhşilikləri gördükdən sonra qələmə aldığı şeir “Nə gördüm” adlanır. 
Burada müharibənin törətdiyi fəlakətlər, düşmənin amansızlıqları, kəndlərin, 
şəhərlərin talan edilməsi, “şaxta vurmuş meyitlərin” qar içində qalması göstərilir: 

 
Hitlerin quduz itləri 
Söküb arxları, bəndləri.  
Şaxta vurmuş meyitləri 
Qar içində qalan gördüm [25].  

 
Səməd Vurğunun “Mənə belə söyləyirlər” şeiri maraqlı üslubda yazılıb. 

Cəbhədə yaralanan bir əsgərin əməliyyatdan öncə həkimə söylədiyi xahiş də 
gözlənilməzdir. Xəstə həkimə bildirir ki, yaralıyam, sağalmağıma ümid yoxdur. 
Ölməzdən öncə o, “İcazə ver, Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirindən bir bəndi 
son dəfə söyləyim, sən də eşit bu nəğməni” deyir. Şair “Azərbaycan, 
Azərbaycan!” deyərək gözlərini yuman qəhrəman əsgəri aylar keçsə də, unuda 
bilmir. Getdiyi hər yerdə, baxdığı hər tərəfdə həmin əsgəri görür: 

 
Bəzən axşamüstü gəlirəm evə, 
Yalnız buraxmayır xəyalın məni.  
Öpdükcə oğlumu mən sevə-sevə 
Onun gözlərində görürəm səni [26].  
 

Süleyman Rüstəm “Doğma komsomolum” şeirində gənclərin həyatda 
mübarizəsinə, qanlı döyüşlərdə hər an ön cərgələrdə dayanmalarını tərənnüm edir: 

 
Hücum-hücum! Sənindir gələcək, komsomolum! 
Həyat sənin sayəndə güləcək, komsomolum! 
Hücum! Öldür, məhv elə əli qanlı düşməni 
Hücum! Qandan, əzabdan qurtar ana vətəni [27].  
 

Məmməd Rahimin “Ana” şeiri Azərbaycan qadınının milli xüsusiyyətlərini 
əks etdirən gözəl bir əsərdir. Müharibədə övlad itirən, min bir bəlalara düçar olan 
qadın dözümünü, mətanətini itirmir: 

 
Ey müqəddəs ana, mehriban qadın!  
Vicdanın al yaşıl güllü bir yazdır.  
Haqqını verməyib hələ övladın, 
Nə etsə insanlar uğrunda, azdır [28].  

 
“İndi görək aşıqlar nə deyir” (1944) başlıqlı qoşmalarda Aşıq Şəmşir, Aşıq 

Rüstəm və Aşıq İbrahimdən nümunələr verilib. Həmin qoşmalarda dövlətçilik, 
vətənə sədaqət, sovet millətlərinin qardaşlığından danışılır.  

Adil Cabir oğlunun “Tüfəngim” (1944), “Gəncliyin səsi” rubrikası altında 
təqdim olunan qızıl əsgər Nəriman Balaxanılının “Olar” (1944), Teymur 
Miralayevin “Rübailər”i (1944) ümumilikdə müharibə mövzusuna, düşmənin 
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məhv edilməsi üçün səfərbərliyə çağırış ruhunda yazılıb. Bəxtiyar Vahabzadənin 
“Tərənnüm” (1944), Qabil Nikbinin “Ürəyim məşəldir” (1944) şeirlərində isə hiss, 
həyəcan, doğma yurda bağlılıq duyğularından bəhs edilir.  

Əhməd Cəmilin qələmə aldığı “Medal” şeirində də müharibədən qayıdan 
əsgərlə gənc qızın mükaliməsi verilib. Qız əsgərə nə qədər sual verirsə, döyüşçu 
sakit dayanıb ona baxır. Yalnız sonda şair əsgərin dili ilə qızın suallarına yığcam 
cavab verir: 

 
Sevimli qız! Heç bilmirəm nə sirr var, 
Səni görcək nitqim, dilim olur lal.  
Döyüşlərdən ən qiymətli yadigar, 
Ən əziz bir nişanədir bu medal! [29]  

 
“Gəncliyin səsi” rubrikası altında təqdim olunan digər nömrədə Yusif 

Mehdizadənin “Qocanın sözü” (1944), Pəncəli Salehin “Hücum nəğməsi” (1944), 
Əli Cəfərlinin “Dənizçi” (1944), Novruz Gəncəlinin “Döyüşçü” (1944) şeirlərinin 
də başlıca mövzusu, adından da göründüyü kimi, müharibə, doğma yurda 
sədaqətdir. “Qocanın sözü” şeirində yol üstündə bir qoca ilə söhbətləşən əsgər 
oğlunu vətənin müdafiəsinə göndərən ixtiyar insandan “Lazım gəlsə, mən özüm də 
müharibəyə gedərəm” kəlməsini eşidir.  

Cəfər Cabbarlının “Ana” (1944) şeiri şairin ölüm günü ərəfəsində təkrar çap 
edilib. Şair bildirir ki, dünyada elə bir qüvvə tanımır onun qarşısında baş əysin. Nə 
bir var-dövlət, nə də bir sərvət var ki, onun əvəzində kiməsə təslim olsun. Lakin 
bircə qüvvə – Ananın qarşısında hər an təzim etməyə hazıram, onun əliylə fəlakət 
girdabına yuvarlansam belə istirahətdə olduğumu zənn edərəm.  

Cəfər Cabbarlının bu şeirində ana Azərbaycanın ümumiləşdirilmiş obrazı 
kimi təqdim olunur. Hər yanını pələnglər dövrəyə aldığı, dünyanın var-dövlətini 
versələr belə Azərbaycanı heç kimə bağışlamaq olmaz deyir şair. C.Cabbarlı 
cəllad ölüm gücü ilə başımın üstünü alsa, yenə də təslim olmaram deyir. 
Azərbaycanın XX əsrin əvvəllərindəki real mənzərəsi bu şeirdə dolğun əks 
etdirilib. Təəssüf ki, həmin dövrdən 80-100 il keçməsinə baxmayaraq, bu gün də 
Azərbaycanımızın müstəqilliyini həzm edə bilməyən qara qüvvələr onu 
zəiflətmək, hər hansı bir dövlətin oyuncağına çevirmək istəyirlər. Lakin müstəqil 
dövlətimiz iyirmi altı ildir beynəlxalq güclərə, təzyiqlərə davam gətirərək günü-
gündən inkişaf edir, qüvvətlənir.  

Ənvər Əlibəylinin “Mənimlə yoldaş kimi” (1944), Zeynal Cabbarzadənin 
“Stalinə” (1944), Məmməd Rahimin “Əbülüla Məəri” (Dördüncü surə) (1945) 
kimi tərcümələri də müharibənin qızğın illərində çap olunub.  

Səməd Vurğunun beş nəğmədən ibarət yazdığı “Bakının dastanı” (1944) 
Bakının tarixindən, ölkədəki quruculuqdan, abadlıqdan söhbət açır. A.A.Bakıxa-
novun “Tiflis” müxəmməsində Tbilisi şəhərinin abadlığı, günü-gündən dəyişməsi 
qələmə alınıb: 

 
Tiflisə nəzər qıl ki, gülüstanə dönübdür, 
Hər bir gözəli afəti-dövranə dönübdür [30].  

 
Pəncəli Salehin “Partizan mahnısı” (1944), “And içirəm sənə mən” (1944), 

Bəxtiyar Vahabzadənin “Sabahınız xeyir olsun!” (1944), Tofiq Xanbəylinin 
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“Gələcək” (1944), Mövlud Qonaqovun “Gözləsin” (1944), Novruz Gəncəlinin 
“Məktub” (1944), Böyükağa Hüseynzadənin “Anama söyləyərsən” (1944), Adil 
Cabiroğlunun “Lay-lay” (1944) adlı şeirlərində əsasən müharibə mövzuları, vətənə 
məhəbbət, doğma torpaq sevgisi qabarıq şəkildə oxuculara çatdırılır.  

Nəbi Babayevin “Gəlirəm” (1944), Kazım Aslanlının “Yalta sularında” 
(1944), Teymur Miralayevin “Tərlan” (1944), Adilin “Gecə” (1944), Yusif 
Mehdizadənin “Hücum marşı” (1944), Cahan Əfruzun “Sual” (1944), Süleyman 
Rüstəmin “Zəfər marşı” (1944), Bəxtiyar Vahabzadənin “May hədiyyəm” (1944) 
şeirlərində canlı döyüş səhnələri, müharibədə iştirak edən şairlərin şahidi olduqları 
faciələrdən, ordunun azad etdiyi ərazilərimizdə aparılan quruculuq işlərindən bəhs 
edilir.  

Yusif Mehdizadənin “Bahar” şeiri Azərbaycanın hər qarışına böyük 
məhəbbətlə qələmə alınıb: 

 
Aşıq qardaş, al sazını, sən baharı cövlana gəl, 
Şirin nəğmə yaza-yaza bizim gözəl dövrana gəl, 
Duraq qoşa şeir yazaq Azərbaycan ellərinə,  
Könlümüzün nəğməsini verək sazın tellərinə [31].  
 

Səməd Vurğunun “Nəsibimiz səadətlə ilk bahardır” şeiri də xalqı düşmən 
üzərində qələbəyə səsləyir. Rəsul Rzanın “Krım” (1944) şeirində isə düşməndən 
azad edilən şəhərin xəbərini eşidən şairin sevinc və iftixar hissləri yer almışdır. 
İslam Səfərlinin “Qızıl bayraq” (1944), Əli Cəfərlinin “Olsun” (1944), Pəncəli 
Salehin “Məktub” (1944), Nəbi Babayevin “Söz” (1944), Novruz Gəncəlinin “Bir 
mən, bir o, bir də ay” (1944), Qədəmşah Sadıqovun “Bakı” (1944), Qasım 
Qasımovun “Vəfasız olmaz” (1944), B.Adilin “Bir tütün bük” (1944), Cahan 
Əfruzun “Ay” (1944), Bəxtiyar Vahabzadənin “Ümid” (1944) şeirlərində 
müharibəyə nifrət, həyat eşqi, saf duyğuların tərənnümü xüsusi yer tutur.  

 Səməd Vurğun “İlk bahar və mən” şeirində yazın gəlişi ilə təbiətdə baş 
verən canlanmanı, dəyişiklikləri dilə gətirır: 

 
Torpaq qızır... qar əriyir... çaylar bulanır...  
Gah seyrəlir, gah sıxlaşır əlvan buludlar.  
Qara quşsa göy üzündə tənha dolanır – 
Yalnızlıq da bir aləmdir, öz büsatı var [32].  
 

Əyyub Abbasovun “Şairin sevinci” (1944) şeirində müharibənin 
başlanmasından üç il keçməsindən, əsəgrlərimizin torpaqlarımızı düşmən 
tapdağından azad etməsindən söhbət açılır.  

Səməd Vurğunun “İstiqbal təranəsi” (1944) şeirində də müharibə və 
qələbədən sonrakı arzu və istəklərin insanlarda ruh yüksəkliyi yaratması fəlsəfi 
yöndən işıqlandırılır.  

“Kommunist” qəzeti müharibə dövründə sovet təbliğatını nə qədər güclü 
aparırdısa, doğma vətən, Azərbaycanın dünəni, bugünü barədə yazılara da ara-sıra 
yer verirdi. Belə nömrələrin birində Xaqaninin “Vətən həsrətiylə töküb göz yaşı, 
“Ah, Vətən” deyirəm hər sözün başı”, Abbas Səhhətin “Vətən”, Məhəmməd 
Hadinin “Vətən”, Cəfər Cabbarlının “Ölkəm”, Səməd Vurğunun “Azərbaycan” 
(1944) şeirlərindən nümunələr təqdim edilib.  
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Rus ədəbiyyatından tərcümələr də qəzetin səhifələrində vaxtaşırı oxuculara 
təqdim edilir. Böyük rus təmsilçisi İ.A.Krılovun əsərləri Abbas Səhhətin (“Balıq, 
ördək və xərçəng”), Abdulla Şaiqin (“Qurbağa və öküz”, “Qurd it damında”), 
M.Seyidzadənin (“Badban”, “Balıqların rəqsi”, “Canavar və çobanlar”, “ Hünü və 
çoban”, “Çiçəklər”, “İt dostluğu”, “İlan və quzu”, “Kəndli və ilan”, “Şəlalə və 
bulaq”) (1944) tərcümələrində Azərbaycan oxucularına təqdim edilir.  

Teymur Miralayevin “Sənin olsun”, Qasım Qasımzadənin “Arzu”, Yusif 
Mehdizadənin “İki yadigar”, Cahan Əfruzun (1944) “Dan ulduzu”, leytenant 
Hüseyn Abbaszadənin “Məktubunuzu alan zaman” şeirləri cəbhədəki əsgərlərin 
hiss və həyəcanlarını əks etdirir. Sonuncu şeirdə: 

 
Səflərini yara-yara 
Od vururam yağılara.  
Ana yurddan uzaqlardan  
Məktubunu alan zaman [33].  
 

Bu sətirlərdən döyüşən əsgərlərə arxa cəbhədən gələn məktubların nə qədər 
əhəmiyyət daşıdığını, onlara böyük ruh verdiyini aydın görmək mümkündür.  

Məmməd Rahim “Ağacların şikayəti” (1944) şeirində müharibə nəticəsində 
viran olmuş kənd və şəhərlərin timsalında qurumuş ağacların halına acıyır. Bağa 
baxan qızı almanlar əsir aparır və bu bağ üç ildir baxımsızlıq, düşmən güllələrinin 
açdığı yaralar üzündən quruyur.  

İdris İbrahimov “Düşüncə” şeirini ordenli mayor Mirağa Əliyevə ithaf 
etmişdir: 

 
Onun sarıqlı qolu... Bu yaranın çox dərin 
Mənası var, yaşayır qəlbində hər əsgərin.  
Bu məna vətən eşqi, el namusu, el qanı, 
Bu mənanın qüdrəti yaratmışdır insanı [34].  

 
Novruz Gəncəlinin “Mənəm”, Kazım Aslanlının “Ey dost”, Qasım 

Qasımzadənin “Dostun hünəri” (1944) şeirləri də müharibənin qəhrəmanlıq 
səhifələrindən bəhs edir. Sonuncu şeirdə göstərilir ki, İldırım düşmən tankını 
görcək özünü itirmir. İgid eloğlumuz yeşikdə qalan iki qumbaranı əlinə götürüb 
özünü tankın altına atır. Beləliklə, yanan tankla birlikdə İldırımın özü də həlak 
olur. Lakin döyüşçü yoldaşları onun sücaəti nəticəsində sağ qalırlar.  

Fazil Seyidovun “İsmayıllı aşxanasında” (1944) felyetonunda müharibə 
dövründə keyfiyyətsiz yeməklə pul qazanan işbazlar ifşa olunur.  

Yusif Mehdizadənin “Gəlib keçir gözümdən” (1944) şeiri azərbaycanlı 
əsgərin hər dəfə döyüşlərdə sakitlik olanda doğma yurdu – Qarabağın əsrarəngiz 
təbiəti göz önündə canlanır. Sürünü dağlara yaymış çobanla qiyabi söhbət etmək 
istəyir. Lakin döyüş marşı çalınan kimi əsgər tez uzaqlarda dolanan xəyallarından 
ayrılır.  

B.Adilin “Sulardan şikayət” şeiri əslində müharibənin törətdiyi fəlakətlərə, 
insanların düşdükləri ağrı-acılara bir etirazdır. Şair suları ittiham edərək deyir: 

 
Deyin, sular, gördünüzmü xumar gözlü dildarı? 
Buxovlara vurularaq onun şümşad qolları.  
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Uzaqlara sürüləndə gördünüzmü onu siz, 
Deyin, neçin bir qılınca çevrilmədi ləpəniz? [35].  

 
Kiçik leytenant Hüseyn Abbaszadənin “Eşidirəm səsini”, “Canan, divardakı 

tarı ələ al”, T.Miralayevin “Ana”, serjant Vaqif Sahibin “Məktub”, Əbülfət 
Məmmədovun “Qıllı qaban”, Mövlud Qonaqovun “Yol çəkən gözlər”, B.Adilin 
“Gecə və mən”, “O gün yaxındadır”, Yusif Mehdizadənin “Boz şinel”, Cəmil 
Valehin “Külək”, Bəxtiyar Vahabzadənin “Vüsal nəğməsi”, Nəbi Babayevin 
“Mayak”, Fazil Seyidovun “Gəlir” (1944) şeirləri cəbhə həyatının müxtəlif 
səhnələrini əks etdirir. Bu şeirlərin də başlıca mövzusunu əsgərlərimizin vətənə, 
doğma yurda bağlılıqları, düşmənə nifrət ruhu təşkil edir.  

Məmməd Rahimin “Yurdum” şeirində doğma torpağa məhəbbət, tariximizə 
bağlılıq hissləri tərənnüm edilir: 

 
Ağ cunadan yaşmaq tutar dağları, 
Gəlin kimi al geyinər bağları, 
Ağızlarda gəzir qədim çağları, 
Qəhrəmanlıq şöhrəti var yurdumun [36].  
 

Mövlud Qonaqovun “Yurdumun toy-bayramı”, Hüseyn Abbaszadənin 
“Odlar ölkəsi”, Qasım Qasımzadənin “Gizli sevgi”, B.Adilin “Dilək”, Novruz 
Gəncəlinin “Özün qulluq edərsən”, Cəmil Valehin “Çal, aşıq”, Pəncəli Salehin 
“Səngərdə”, Peyğəmbər Ramizin “Görüşərik yenə biz”, Şamil Cəmşidin “Nobahar 
gəlir”, B.Nəbinin “Körpənin yuxusu”, Y.Mehdizadənin “Talıstan”, İdris 
İbrahimovun “Böyük səadət”, Sürəyya Zeynalovanın “Ayaq səsləri” və sair 
şeirlərdə müharibə mövzusu qırmızı xətt kimi keçir. Süleyman Rüstəmin “Vətən 
oğlu” şeiri iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş qəhrəman 
eloğlumuz Həzi Aslanovun xatirəsinə ithaf edilmişdir.  

Əli Fitrətin “Mübarək oktyabr”, Əyyub Abbasovun “Kapitanın oğlu”, Cəfər 
Xəndanın “Qərbə doğru”, Mir Mehdi Çavuşinin “Dahi rəhbərə”, Məhəmməd 
Biriyanın “Qızıl Moskva”, M.Etimadın “Müqəddəs bayrama”, Milaivin “Oktyabr 
bayramı”, Abbas Pənahətin “Oktyabr inqilabına”, “Ərdəbil şairlərinin 
zəhmətkeşlərə məktubu” şeirlərində isə Böyük Oktyabr inqilabının sovet 
xalqlarına gətirdiyi “xoş günlər” tərənnüm edilir.  

Hüseyn Abbaszadə “Mingəçevir düzündə” şeirində şəhərin təməlinin 
qoyulması zamanı sadə insanların səylərini əsirgəmədiyindən yazır. Süleyman 
Rüstəmin “Düzülün, şeirlərim”, Ağasəlim Fədainin “De gəlsin görək”, Səməd 
Vurğunun “Mənim arzum” şeirləri müharibədən sonrakı quruculuq işlərinə həsr 
edilib. A.Surkovun “Qarmon”, Pavlo Tıçnanın “Ah, dostum atından yıxıldı, 
qaldı”, Osman Sarıvəllinin “Deyirlər”, S.Çikovaninin “Döyüşçünün ölümü”, 
İsmayıl Sultanın “Rus topları”, İ.İbrahimin “Könül səsləri” şeirlərində də 
müharibə mövzusu xüsusi qabardılır.  

N.Barataşvilinin “Bülbül və gül şeiri” İslam İbrahimovun, “Ürək ağrısı” 
İ.Soltanın, “Yalqız ürək” B.Adilin (1945) tərcüməsində oxuculara təqdim edilir.  

Rəsul Rzanın “İşıqlar yandı” şeirində müharibə dövrünün çətinliklərindən, 
gecələr işıqları belə yandırmağın təhlükəli olmasından danışılır. Müharibənin 
qurtarmasından sonra artıq hər tərəfin çıraqban olması, qara buludların 
səmamızdan çəkilməsindən bəhs edilir.  
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Fazil Seyidovun “Hamamda” felyetonunda baxımsızlıq üzündən uçub 
dağılan, yararsız hala düşən hamamda müdiriyyətin yalnız pul qazanmaq 
düşüncəsindən kinayə ilə söz açılır. Şairin “İncidi məndən” felyetonunda isə 
bərbərin müştəridən artıq pul alması tənqid edilir.  

Ryurik İvanevin “Sevgi anları” şeiri İ.Soltanın, Nikolay Barataşvilinin 
“Dərdim azalsın deyə” şeiri Əhməd Cəmilin, “Mənim munis gözəlim” seiri Rəsul 
Rzanın, “Miran”, “Mənim ulduzum”, “Çonquri” və “Gözlərin” şeirləri İsmayıl 
Soltanın, “Nigar” şeiri isə İslam İbrahimovun tərcümələrində təqdim edilir.  

Əli Nəzminin “Təbriz” şeirində Təbrizdə Azərbaycan Demokratik 
Partiyasının yaradılmasından danışılır. N.Biriyanın “Təbriz” şeirində isə Cənubi 
Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın vəziyyətindən bəhs edilir.  

Süleyman Rüstəmin “Berlin küçələrində”, “Rəhbərin səsi”, Məmməd 
Rahimin “Qələbə eşqi”, Mirzə İbrahimovun “Alqış sənə, alqış”, Əyyub 
Abbasovun “El bayramı”, Pəncəli Salehin “Zəfər günü” və digər şeirləri faşizm 
üzərində qələbənin yaxınlaşmasına, düşmənin öz beşiyində məhv edilməsinə həsr 
edilib.  

Əli Salehin “Gözəl Vətən”, İslam İbrahimovun “Çıraqlar”, Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Əbədiyyət sarayı”, Süleyman Rüstəmin “Gəl”, “Ürək sözü”, Qabil 
Nikbinin “Şəlalə”, Əli Nəzminin “Bu gün”, “Sabitqədəm yoldaş”, “Kooperativçi”, 
imzası ilə çap olunan “Məlikov” felyetonları, B.Adilin “Üzeyir Hacıbəyova”, 
Əhməd Cəmilin “Mingəçevir ulduzları”, Allahverdi İmanovun “Mingəçevir 
qurucularına”, Novruz Gəncəlinin “Dağlar səslənir”, M.Rahimin “Cənublu 
qardaşlarıma”, Ağasəlim Fədainin “Dörd il” şeirlərində dövrün müxtəlif 
problemləri, müharibədən sonrakı quruculuq məsələləri önə çəkilir. Süleyman 
Rüstəm və Səməd Vurğunun birlikdə yazdıqları Azərbaycanın Dövlət himninin 
mətni də 1945-ci il sentyabrın 23-də “Kommunist” qəzetində dərc edilmişdir.  

Göründüyü kimi, Böyük Vətən müharibəsindəki böyük qələbədə 
Azərbaycan xalqının bütün zümrələrinin iştirakı və payı olmuşdur. Bu gün həmin 
dövrün bədii nümunələrinin üstündən xətt çəkmək, “zəif sənət əsərləri” damğası 
ilə yaddaşlardan silmək, fikrimizcə, düzgün olmaz. Tənqidçi Vaqif Yusiflinin də 
qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan ədəbiyyatı üçün bu müharibədən öyrənmək 
Qarabağ müharibəsi ilə bağlı böyük faktlar verir. Yəni döyüşmək, intiqam almaq 
səyi, çağırışlar burda da eşidildi. O müharibənin müəyyən mənada bizim 
müharibəyə də təsiri oldu. Elə güman edirəm ki, hər hansı bir müharibə ədəbiyyat 
vasitəsilə işlənməlidir”. V.Yusifli də hesab edir ki, vaxtilə Böyük Vətən 
müharibəsi mövzusunda yazılan əsərlər yenidən nəşr etdirilməlidir [39].  

 Bir məqama da toxunmaq istərdik ki, müharibə dövrünün şair və 
yazıçılarının sonrakı Azərbaycan ədəbiyyatının gözəl nümunələrinin yaranmasın-
da təsiri az olmamışdır. Bu mənada qeyd olunan şairlər ötən əsrin 60-70-ci illər 
ədəbiyyatının gözəl nümunələrinin yaradılmasında ya özləri bilavasitə iştirak 
etmiş, ya da yeni yaradıcılığa başlayan gənc nəsil onların əsərlərindən 
faydalanmışdır. Bu gün orta məktəb dərsliklərinə nəzər yetirdikdə, təəssüf ki, 
Böyük Vətən müharibəsindən bəhs edən 3-4 nümunəyə rast gəlirik. Qarabağ 
torpaqları daxil olmaqla ərazilərimizin 20 faizə yaxınının işğal altında olduğu, bir 
milyondan artıq soydaşımızın doğma ata-baba yurdundan didərgin salındığı, 
Xocalı boyda faciəni yaşayan xalqımız üçün xüsusilə gənc nəslin bu əsərlərlə 
yaxından tanış olması, həmin nümunələrdən bəhrələnməsi faydalı olardı.  
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Qarabağ müharibəsi başlayandan ötən əsrin 90-cı illərində yaranan poeziya 
nümunələrində, doğrudan da, müharibə dövrünün həqiqətləri öz poetik əksini ta-
pırdı. Xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadənin, Qabilin, Fikrət Qocanın, Məmməd 
Arazın və Zəlimxan Yaqubun bir çox şeirləri, İsa İsmayılzadənin “Haran ağrıyır, 
Vətən?” poeması müharibə dövrünün həqiqətlərini əks etdirmək baxımından gözəl 
bədii nümunələr hesab edilir.  
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Gabil ALIYEV 
 

POETRY IN “KOMMUNIST” NEWSPAPER DURING 
IN THE YEARS OF GREAT PATRIOTIC WAR 

SUMMARY 
 
The article highlights poetical works published in “Kommunist” newspaper 

during the Great Patriotic War. It analyses the poems written by Azerbaijani poets 
in the years of war. Apart from acclaimed poets of that time, including Samad 
Vurgun, Suleyman Rustam, Rasul Rza, Mammad Rahim, Osman Sarivalli, young 
poets such as Bakhtiyar Vahabzade, Gabil Nikbin, Islam Safarli, Huseyn 
Abbaszade, Gasim Gasimzade, Adil Jabiroglu, Teymur Miralayev and others also 
regularly published their new poems in “Kommunist”. Most of these poems were 
devoted to heroism of sons of Azerbaijan in the battles with the fascists, and 
selfless labor of ordinary people on the home front during the Great Patriotic War.  
 

Габил АЛИЕВ 
 

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОЭЗИЯ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье анализируются опубликованные в газете «Коммунист» 

поэтические образцы, написанные азербайджанскими поэтами в годы 
Великой Отечественной войны. Отметим, что известные поэты того времени 
– Самед Вургун, Сулейман Рустам, Расул Рза, Мамед Рагим, Осман 
Сарывелли, а также молодые поэты, такие как Бахтияр Вагабзаде, Габил 
Никбин, Ислам Сафарли, Гусейн Аббасзаде, Касум Касумзаде, Адил 
Джабироглу, Теймур Миралаев и другие часто публиковали свои новые 
стихи на страницах «Коммунист». Эти стихи, в основном, были посвящены 
подвигу и героизму сыновей Азербайджана в боях с фашистами, а также 
самоотверженному труду простых людей в тылу для достижения Великой 
Победы.  
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