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Zəfər Çələngi

FİKRƏT QOCA

İlham Heydər oğludu
O, xalqın ümididir,
Sabaha inamıdır.
Yanında divanı da
Haqq-ədalət anıdır.
O, hər kəsin dostudu,
Xalqın qəhrəmanıdır.
Hər kəsin prezidenti
İlham Heydər oğludu!
Ulu Öndər oğludu!
Yolunda paşinyanlar
Paş ol - o yan! oldular.
Payını alıb sonra da
Başını yonan oldular.
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İlhamlı qəhrəmanlar
Ondan qisas aldılar.
Hər kəsin prezidenti
İlham Heydər oğludu!
Ulu Öndər oğludu!
Siyasi şahmatçılar,
Tez imdada çatdılar.
Toplarını qurdular,
Atdılar ha - atdılar.
Aldılar cavabların
Paşinyanı satdılar.
Bəzi hələ "mat"dılar
Gördü qarşıda duran
İlham Heydər oğludu!
Yolu Heydər yoludu!
Ulu Öndər oğludu!
Bu zəfər, qəhrəmanlıq,
Yer üzünə yayıldı
Dünyada yatmışların
Bir çoxu da ayıldı.
Uzaq, yaxın çoxları
Oyundan payın aldı.
Bir çoxu da bayıldı...
Hər kəsin prezidenti
İlham Heydər oğludu!
Yolu Öndər yoludu!
Ulu Öndər oğludu!
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İlhamın gülüşü
Paşinyanın beynində,
Bir səs onu izləyir.
Səsdən gizlənə bilmir,
Nə yazıq ki, dərdini,
Hamıdan da gizləyir.
Sərhədi yox səsin də.
Gizlənməyə yer tapmır,
Bütün yer kürəsində.
"Sən deyirdin Paşinyan...
Get, get cəhənnəmə yan".
Paşinyanı yandıran
İlhamın gülüşüdü.
Cəhənnəmin dibində,
O gülüşdən üşüdü.
Paşinyan sığınası,
Nə bir od var, nə ocaq.
Bu gündən belə ona,
Təbib gərəkdir ancaq.

Müharibə qurtardı
Müharibə qurtarıb,
Bunlar da susa barı...
Sahibinin qulları,
Köhnə zibilliklərdə,
Hələ zibil eşirlər...
Köhnə alaqlar, otlar,
Dınqılı Don Kixotlar,
Hələ də döyüşürlər...
Tez - tez yer dəyişirlər...
Söz ilə deyişirlər...
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Düşüklər danışdıqca,
Hələ özlərindən də
Aşağıya düşürlər...
Əsl insan dilində,
Müqəddəsdir hər söz də.
Mərd sözünü deməyə,
Həmişə güc var bizdə.

Yenə qoynunda bitərik
Ömür keçib, gün keçibdi,
Övladlar uçub, köçübdü...
Ömrümüzə payız düşüb,
Saçımıza ayaz düşüb.
Nə gizlədək, qocalmışıq.
Evdə ikimiz qalmışıq.
Üzündəki qırışların,
Nəvə yolunu gözləyir.
Guya "ev" tək bizim evdi,
Evə yolunu gözləyir.
Hələ ürəyin Leylidi...
Mənim adım Məcnun deyil,
Gözün məndən gileylidi.
Ay arvad, bu günə şükür,
Nə qədər ayrı axsa da,
Gileylənsə, darıxsa da,
Qovuşarlar Arazla Kür...
Ağ birçəkli Xəzərik biz,
Azərbaycan türkləriyik,
Səbirliyik, dözərik biz.
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Amma bir gün göy üzündə,
Şimşək olub biz çaxarıq.
Od olub yerdən çıxarıq.
Tükənməz güc, ölməz sözük,
Biz torpağıq, ölümsüzük,
Torpaqdan da biz betərik.
Vətən bizə can verər, can.
Dönüb bir cüt qərənfilə,
Yenə qoynunda bitərik.
Anam, canım Azərbaycan!

***

Torpaq acgözlüyü eyləyənlərin
Ruhunu zülmətlə örtər O Torpaq.
Vətən torpağını qoruyanların,
Alnından, gözündən öpər O Torpaq.
Dünyada Torpağa Anamsan deyən
Hər kəsə, hamıya yetər O Torpaq.
Torpağın üstündə kinlə yaşarsan,
Ayağı altından itər O Torpaq.
Qonşu torpağını zorla alanı
Kül eylər, üstündə bitər O Torpaq!
Yaşarsan, görərsən gələndə vaxtı...
Hər kəs O Torpaqdı - O Qarabağdı!
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AĞACƏFƏR HƏSƏNLİ
Xəbər

Bütün Azərbaycan xalqı ordumuzdan gözləyir
Hikkəm qulaq dəlir,qulağım darı,
möhtacam,bacadan girən xəbərə.
Qapımda yüz qurban kəsərəm,barı
qələbə müjdəsi görən xəbərə.
Sürəti çəkilmir,getmir yanımdan,
qanı qanımdandır, canı canımdan...
Şəmistan oxusun həyəcanından,
təki imza atsın ərən xəbərə.
Qaçan cilovlansın çapar at kimi,
bağla tövləsində, apar at kimi.
Vurğunam, pilotsuz aparat kimi–
göydə qanadını gərən xəbərə.
8
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Ağaclar səmtinə yıxıldı tək-tək,
düşür havalının əlindən tütək.
Müştük buğlanarkən,boğulur ürək,
qara rəng qatarkən zorən xəbərə.
Şərlənmiş vətənin açılmır eyni,
dağlanıb kefimin uzunu-eni.
Bu millət bağlayıb yüz taleyini,
bircə arxayınlıq verən xəbərə.

Qarşıla
Mənə bir saat vaxt ayır,
sonra get yadı qarşıla.
Deyəsən, şirinlik qalıb–
ağzında dadı qarşıla.
Yer-Göy sirrim bilməz idi,
bir almanı bölməz idi...
Dağ-dağa rast gəlməz idi,
daşan fəryadı qarşıla.
Saldım başıma daşları,
qara günlərim başlanır.
Tökürəm seltək yaşları,
bu Sır-Dəryanı qarşıla.
Oxumur gendə anadil,
yuxum qaçıb, çıxarıb dil.
Bəlkə heç həqiqət deyil,
bəlkə röyadı, qarşıla.
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Dalğın ruhumu damladım,
esqin şərbətin camladım.
Yaman yerdə axşamladım
önüm qayadı, qarşıla!

Kirayə mənzil
Sayı çoxalacaq aldanışların...
çeşidli dözümlər qiymətə minər.
Göz yumar dilləri bal tanışların,
nurlu təbəssümlər göyündən enər.
Necə dırmaşmışdın yuxarılara,
heç saya almırdın aşağıları...
Sən hara,özündən razılıq hara –
kimsə söz adından uydurmuşdu:“o,
hamını hikkədən aşağılayır„ .
Özünü qoymuşdun dağın yerinə–
mənə yer edirdi ədəbazlığın.
Billah,baş qoşmurdum uşaq şərinə,
xalqı yandırırdı ədəb azlığın...
Uçurub həsrətin son dayağını,
ovuna-ovuna baş qatmaqdaydın.
Yığıb-yığışdırıb əl-ayağını,
özgə bostanına daş atmaqdaydın.
Üşüyən yellərdir quş ürəyimdə,
bağlanan əhd-peyman gözündən batar.
Yurd-yuva qurmuşdun boş ürəyimdə,
kirayə mənzilin haqqını qaytar.
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Adsız şəhər
Qulaqlarım dəng olmayıb,
dedi-qodu gündəmdədi.
Yəqin yaxşı rəng almayıb,
Torpağ qızıb, gün dəmdədi.
Kimi qızıl xırdalayır,
əski sözdən külçə-külçə.
Boşboğazlar qırıldayır,
səki-səki, küçə-küçə.
Şəhər özündən yıxılıb,
ayaqlarımı sürünür ?
O qədər adam yığılıb,
yenə əliboş görünür.
İpə-sapa yatmır kini ,
daş-divarı küpə dönüb.
Ağ günbəzi, göydələni,
arıqlayıb, çöpə dönüb...
Cıdırında at çapmazsan ,
meydan açılıb " Cip"lərə.
Siçan deşiyi tapmazsansatılıb , dolub ciblərə.
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Bu adam
Kənardan deyirsən yazıq mızıdı,
sifəti açılmır, gülmür bu adam.
Üzlər görmüş üzü qıpqırmızıdı,
neyləyirsən,adam olmur,bu adam.
Şöhrət xəstəsidi,qəlizdi zatı,
atkeçməz gedişlə dolaşır atı...
Şəhvətə, rüşvətə bulaşıb adı,
xiffətdən saralıb-solmur bu adam.
Arsızın böyüyü,sırtığın biri,
sözbazın,ağızdan yırtığın biri.
İnsan zəmisində artığın biri–
hərdən alağını yolmur bu adam.
Canavar cildinə girmiş quzudu,
ürəyi sopsoyuq qışın buzudu.
Bir köhnə qurumuş su quyusudu,
göydən su tökməklə dolmur bu adam.
Peşəsi alverdi,bazar-dükandı,
bərk-bərk saxladığı köhnə sükandı.
Arxada şeytana papış tikəndi,
üzdə xəcalətdən ölmür bu adam.
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FƏXRƏDDİN TEYYUB

Али Bаш Kомандан,
vар ол, мин йаша!
Сян эюйцн оьлусан, сян йерин оьлу,
Хош хябяр эятирян сящярин оьлу.
Сынмаз Улу Юндяр Щейдярин оьлу,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
Галмасын бу дюйцш, бу ъянэ йарыда,
Бядхащлар бойланыр, бахыр барыдан.
Вятян савашыны севир Танры да,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
Николу сцрцйцб, йыхмаьын алям,
Тутуб боьазындан сыхмаьын алям.
Мцждяйля екрана чыхмаьын алям,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
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Ясэяря дедин ки, вур-вур дцшмяни,
Туфан ол, кцляк ол, совур дцшмяни.
Ити гован кими говур дцшмяни,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
Щаггын цстцндядир бцнювря, тямял,
Тарихди эюрдцйцн щяр иш, щяр ямял.
Инди бир зиндана вурур милйон ял,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
Халгынла бюлцшдцн дярди, сярини,
Сюзцн итирмясин юз кясярини.
Йаздын Гарабаьда шащ ясярини,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
Инамым, эцвянъим, щяр ан яркимсян,
Дюйцш мейданында дизи бяркимсян.
Щеч вахт йенилмяйян Улу Тцркцмсян,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!
Нярсян, ким дейяр ки, няр ахтарырам,
Пирсян, щеч кяс демяз пир ахтарырам.
Сянин щейкялиня йер ахтарырам,
Али Баш Командан, вар ол, мин йаша!

Шуша
Бир эцн ашаъаьам щясрят даьыны,
Кямфцрсят йаьыйла щяля варам мян.
Ешитсям Шушанын гуртулмаьыны,
Йолун ортасында ойнайарам мян.
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Ким дейир оъаг тяк сюнцб хябярляр?
Йатмырам севинъдян сящяря кими.
Дурна гатарына дюнцб хябярляр,
Учурлар ъябщядян шящяря кими.
Дейирям галмасын щеч кясин хятри,
Рущум дюйцш цчцн зянъир чейняйир.
Еля дарыхмышам сянэярдян ютрц,
Аз гала бурнумун уъу эюйняйир.
Ня олсун дярдиндян алышыб синя,
Мяним дя эцнащым аз дейил, Шуша.
Тцркцн щянириня, айаг сясиня,
Сян щясрят галмысан отуз ил, Шуша.
Узагда дейил ки, зяфяр байрамы,
Бир аздан севинъя севинъ гарышар.
Екран габаьында эюзляйир щамы,
Али Баш Командан ня вахт данышар.

НАРДАН ЮЙРЯНИН
Сырада ясэяр тяк шух дайаныблар,
Дайазда ня вар ки, эедим дяриня.
Неъя дя мещрибан, сых дайаныблар.
Щясяд чякдим нарын дяняляриня.
Сящвини заманын эцзэцсцня де,
Агилляр дцнйада эюрдц, эютцрдц.
Няйи билирсянся, юзэясиня де,
Язялдян бу дцнйа ютцр-ютцрдц.
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Демирям щяр кялмям, щяр сюзцм дцздц,
Демирям щяйаты щардан юйрянин,
Нарын щяр дяняси, эиляси сюздц,
Ня олар, бир аз да нардан юйрянин.

Гялябя
Сюнян эюзцмцзцн ишыьы олду,
Доьулан щясрятин ушаьы олду.
Отуз ил башымыз ашаьы олду,
Щяйады гялябя, арды гялябя.
Даьым севинярмиш, дярям эцлярмиш,
Дашым эюйярярмиш, пющрям эцлярмиш.
Цзцм аьарармыш, чющрям эцлярмиш,
Еля бил бям-бяйаз гарды гялябя.
Биздян од тюкцлдц йаьы тяряфя,
Ясэярин эцлляси дяйди щядяфя.
Зярбяни башындан алды бу дяфя,
Дцшмянин баьрыны йарды гялябя.
Торпаг щарайыды, тябил, зян эяряк,
Вятян, щяр дашынчцн саваш, ъян эяряк.
Гейрят тохумуну сяпиб сянэяря,
Ясэяр ямялинин арды гялябя.
Устасы бир йана, нашы охуду,
Севинян эюзлярин йашы охуду.
Вятянин гайасы, дашы охуду,
Инляйян каманды, тарды гялябя.
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Гарабаь дейяндя, дилим эюйняди,
Ичим ган аьлады, чюлцм эюйняди.
Айым боша эетди, илим эюйняди,
Сябрин аьаъында барды гялябя.

ВЯТЯН
Щяр даьы, дяряни бешийи билян,
Йурду горумаьы, кешийи билян.
Сянэяри юз еви, ешийи билян,
Ясэяр гейрятиндян эцъ алыр Вятян.
Дюшцня дюйяни, киши, севмирям,
Кясяри олмайан, диши севмирям.
Язялдян йарымчыг иши севмирям,
Там, бцтюв оланда уъалыр Вятян.
Гачыр, йурдумузу, чапан, даьыдан,
Эцнащсыз кюрпянин ганын ахыдан.
Кямфцрсят йаьыдан, мурдар йаьыдан,
Инда отуз иллик баъ алыр Вятян.
Тайы-бярабяри дцнйада йохду,
Дцшмянин эюзцня санъылан охду.
Щямишя ъаванды, щямишя шухду,
Тяк шящид веряндя гоъалыр Вятян.
Эюй зянъир чейняйир йерин ялиндян,
Боьаза йыьылдыг шярин ялиндян.
Дцшмяня даь чякян нярин ялиндян,
Башына гоймаьа таъ алыр Вятян.
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Əbülfəz Ülvİ

Xalqın bir xahişi var
Cənab prezident, cənab komandan,
Sənə halal olsun Heydər çörəyi.
Sən bir də sübuta yetidin bu an,
Mərd ərən yetirir mərd ər çörəyi.
Ruhu ölmüşlərin ruhun diriltdin,
Ən böyük dəstəkdir bu mərd xalq sənə.
Gücün dığaların dilin kiritdi,
Sən haqqa çevriıdin, canım, haqq sənə.
Oğluna çevruldin bütün dünyanın,
Biz də müntəzirik hər bir əmrinə.
İnsan ölməz olur, dağın, qayanln,
Ömrü calananda insan ömrünə.
18
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Əməlin xalqlnı çox şad eylədi,
Yaşa, heç bir arzun kəsir düşməsin.
Əsir toroaqları azad eylədin,
Təki qürurumuz əsir düşməsin.
Bu gün aydın oldu həm də hər kəsə,
Anladı doğrunu, anladl bəşər.
İlhamla Ərdoğan əl-ələ versə,
Hər bir xəyanəti kökündən kəsər.
Boyuna biçilib inam, etibar,
Hər vaxt rəğbət adlı ləl gəzdirəsən.
Bir də xalqın səndən bir xahişi var,
Harın azğınlara əl gəzdirəsən.

Adına Polad dedilər

(General Polad Həşimova ithaf olunur)
Doğuldun inadı polad anadan,
Sənin adına da Polad dedilər.
Od oğlu yarandı, sanki sonadan,
Elə oduna da Polad dedilər.
Elə şirin oldu sənə yurd dadı,
Həmişə vuruşdun xain fələklə.
Bildin ki, "mən" demək kiçildir adı,
Yalnız sən ucaldın vətən deməklə.
Düşmən nə bilir ki, nədir iman, din,
Hələ də onların duyumu kaldır.
Sənin tək rütbən yox, vətənə sevgin,
Deyərdim bəlkə də baş generaldır.
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Əhdə, peymanda da olmusan düzgün,
Çoxları olubdur divanən sənin.
Bilib haqq oğlusan elə onunçün,
Başına dolanıb pərvanən sənin.
Yox, sən ölməmisən dur, çağla, qardaş.
Demirəm vətəndən uzaqlaşmısan.
Göz tək qoruduğun torpaqla, qardaş,
Ana-bala kimi qucaqlaşmısan.
İndi də baxışın düşmənə oxdur,
Ağlın dərya qədər, zəkan dəryadır.
Qardaş, şəhid üçün o dünya yoxdur,
Şəhidlər həmişə bu dünyadadlr.

Bu gün
Biz torpaq vermərik geni salağa,
Millət bu torpağa fədadır bu gün.
Bütün Azərbaycan qalxlb ayağa,
Narahat günlərə vidadır bu gün.
Nadan bata bilməz şanlı yurduma,
Dönübdür soxulcan, palçıq qurduna,
Bir onu bilmirəm mənim orduma,
Niyə qol-qanadını budadır bu gün.
Döyürdü döşünə Erməni şəri,
Haqqsız hər addımı atırdı əyri,
Budur gücə düşüb camaşirləri,
İçindın süzülən sudadlr bu gün.
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Düşmən dərs almadı öyüdümüzdən,
Haqqı anlamadı dediyumizdən,
Azadlıq bir ömür yediyimizdən,
Cana ən faydalı qidadır bu gün.
Vətənim görünür xoşbəxt donunda,
Alı baş Kimandan dərhal, anında,
Qarabağ bizimdir-deyib-sonunda,
Ürəklə qoyduğu nidadır, bu gün.

Dərd
Yenə dərd qəlbimi salıbdır əldən,
Özünün taxt-tacı laxlaya bilmir.
Bəlkə də bir nəsil saxlayaram mən,
Ayağım bir canı saxlaya bilmir.
Mənimlə davranır elə bu, namərd,
Qan sorur canımdan, yenə də umur.
Sanki, ədəb- ərkan görməyubdi dərd,
Yemək də yeyəndə əl-üzün yumur.
Kökündən kəsməyə məni az qalır,
Ömrü sonunadək gedə bilməyim.
Bəlkə qəsdən məni taqətdən salır.
Ona müqavmət edə bilməyim.
Adi dərd ürəkdən qan əmir, aman,
Neyləsən imana gəlmir deyəsən.
Dərdin öz ürəyi olmadığından,
Ürək nə oldiğun bulmir deyəsən.
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Bu yaşda hələ də mənə sirdir, sirr,
Bəlkə də bilməyə bunu gərək yox.
Sən hələ dünyanən işinə bax bir,
Ürəkdə dərd oıur, dərdə ürək yox.

Bu gözdə
Baxışımdan nə düşmüşən heyrətə,
Bilirsən nə möcüzə var, bu gözdə?
Sədaqətə, məhəbbətə, nifrətə,
Hazırlanır mütləq qərar, bu gözdə.
Öz eşqidir, ona nəğmə oxudan,
Saf hissidir, kirpiyə su axıdan,
Elə sehri, sirri vardır, qorxudan,
Biganəlik çəkməz avar, bu gözdə.
Eşq oduyla baxsa bir an, yanarsan,
Həyacandan varlığını danarsan,
Diqqət etsən heyrıtlənib, sanarsan,
Yaranıbdır ilk yaz, bahar, bu gözdə.
Onda olur ilk sevdanın inşası,
Onda doğur "hə"nin, "yox"un imzası,
Bircə andan artıq olmaz ifşası,
Nakişilik geysə şalvar, bu gözdə.
Dözümü var, ən sərt qaya dözümdə,
Min ocağın közü var, bir közündə,
Suçu olsa, Ülvi bəyin özün də,
Öz gözünün, özü qovar, bu gözdə.
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BALAYAR SADİQ

Zəfər simfoniyası
(poema)
Proloq

Milyonlara müjdəsən Şah Xətai elindən,
Səni təbrikə gəldim Şəhriyarın dilindən.
Göylər əyilib öpür dalğalanan telindən,
Sən ey azadlığımın gülümsəyən dodağı,
Azərbaycan bayrağı!
Səni görmək eşqinə çox ümidlər qocaldı,
Bir canda ünvan etdin üç hikməti, üç adı.
Sən ucalan ucalıq şəhidlikdən ucadı,
Hürriyyət kitabımın ilk mübarək varağı,
Azərbaycan bayrağı!
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Üç rənginlə Tanrıya üç köynək yaxın oldun,
Milyonları isitdi bu hənirin, bu odun.
Neçə adsız səhidin arzusundan doğuldun,
Sən bölünmüş yurdumun bölünməzlik sorağı,
Azərbaycan bayrağı!
Ey iman işığından köynək geymiş hilalım,
Sənin ucalığınla qanadlanır xəyalım.
Təbrizdən – Dərbəndəcən göz oxşayan amalım,
Əbədiyyət ətirli həqiqətin duvağı –
Azərbaycan bayrağı!
Zəngəzurun, Göyçənin yuxusunda dalğalan,
Qarabağsız həsrətin qorxusdunda dalğalan.
Sən Şuşanın, Laçının qoxusunda dalğalan,
Ey milli qeyrətimin ən ovxarlı yarağı,
Azərbaycan bayrağı!
Rənglərinlə yoğurdum şeirimin hər sətrini,
Ürəyimdən asmışam hörmətini, xətrini.
Dalğalan, duysun ellər azadlığın ətrini,
Milyon-milyon ürəkdə istiqlalın növrağı,
Azəbaycan bayrağı!

1

Qələbə köynəyi geyibdi yollar,
Vətəndən-vətənə körpüdü qollar.
Bu gün tarix yazır ərən oğullar,
Adınla başlanır qeyrət dastanım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
Ümid gülümsəyir könül bağımda,
Zəfər ətirlidir dərəm, dağım da.
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Səni salamlayır Qarabağımda, –
Açılan səhərim, sökülən danım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
Sərkərdə oğlusan Dədə Heydərin,
Cürətin yenilməz, hikmətin dərin.
Üzünü güldürdün doğma ellərin,
Qorusun ömrünü ulu “Quran”ım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
Güzgüdü bu yurdun namusu, arı,
Sudan dupdurudu, Aydan da arı.
Səni salamlayır şəhid ruhları,
Qisasa tamarzı qalmadı qanım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
Səsin dalğalanır Cıdır düzündə,
Ümid qanad açıb göyün üzündə.
Vətən sevgisi var hər bir sözündə,
Zəfər ətirlidir döyüş meydanım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
Söylədin: - Qarabağ Azərbaycandır!
Adi torpaq deyil, canımda candır!
Yolunu gözləyir, gör bir haçandır –
Arzu yollarımda ümid sarvanım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
Tanıtdın cahana öz ünvanını,
Yaşatdın millətə zəfər anını.
Üçrəngli bayrağım öpür alnını,
Adınla öyünür Azərbaycanım,
Min yaşa, müzəffər Baş Komandanım!
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2

Səni əzizləyir könlüm həmişə,
Mən sənin ağsaçlı oğlunam, Vətən!
Misralar içindən uzanıb gedən,
Qələbə ətirli yolunam, Vətən!
Çəkilir qəlbimin səmalarından,
Arzunu üşüdən ölüm qorxusu.
Vətən əsgərindən söz açır qələm,
Hopur misralara qeyrət qoxusu.
Bu gün səngərlərin sinəsi üstə,
Üçrəngli bayrağın eşqi ələnir.
Qeyrət qoxusuna, oğul ətrinə,
Yaralı vətənin səbri bələnir.
Daha Qarabağda vətən həniri,
Hopub üz-gözünə torpağın, daşın.
Silaha sarılan yurd oğulları,
Tozunu alibdir ulu yaddaşın.
Qarabağ ətirli arzum böyüyüb,
Vətən əsgərinin qolları üstə.
Səpirəm çiçək tək ümidlərimi,
Qələbə gününün yolları üstə!

3

Ali Baş Komandanın təşəkkür etdiyi general-leytenant
Hikmət İzzət oğlu Mirzəyevə həsr edirəm.
Qeyrət ətirlidir qartal baxışın,
Öpür yarasını torpağın, daşın.
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Keçdiyin yol kimi uludur yasın,
Şuşanın fatehi, izzətin oğlu!
Həsrətli gözlərə ümid sərmisən,
Qəmli könüllərdən dərdi dərmisən.
Şəhid arzulara salam vermisən,
Şuşanın fatehi, izzətin oğlu!
Rəhbərin əmrini bayraq elədin,
Qeyrəti ömrünə yaraq elədin.
Hünər kitabını varaq elədin,
Şuşanın fatehi, izzətin oğlu!
Şəhidlik qoxuyur döyüş yolları,
Zəfər soraqlıdır dönüş yolları.
Şuşaya qovuşdu görüş yolları,
Şuşanın fatehi, izzətin oğlu!
Baxışından yağan bu od, bu hənir,
Düşmənin başına daş kimi enir.
Ali Baş Komandan sənə güvənir,
Şuşanın fatehi, izzətin oğlu!

4

Hünər dünyasıdır əsgər həyatı,
Hər igid cürətin əlindən tutub.
Əsgərin ən gözəl ərməğanıdır,
Doğmalıq ətirli bir əlçim məktub.
Hər əsgər aldığı məktub içində,
Doğma bir insanın duyur səsini.
Bəzən komandirin əmriylə birgə,
Məktublar öyrədir dözüm dərsini.
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***

Əsgər məktubları çıxar yollara,
Hər məktub bir arzu, ümid daşıyar.
Əsgər məktubunun varaqlarında,
Bir kovrək, bir həzin sevgi yaşayar.
Əsgər məktubları yollara çıxar,
Neçə kövrək duyğu yetər ünvana.
Hər gün daşa basar hövsələsini,
Oğul məktubunu gözləyən ana.
Evə məktub gələr, əsgər məktubu,
Od qatar oduna doğma ocağın.
Elə sevinəcək əsgər anası,
Müjdəli yollara açar qucağın.
Evə məktub gələr, əsgər məktubu,
Köynəkdən çıxacaq arzu-diləklər.
Onun hər sözündən, hər cümləsindən,
Vətən ətri gələr, yurd ətri gələr.
Əsgər məktubunu alıb əlinə,
Sevincdən kövrələr əsgər anası.
Dişləyər dodağın bu xoş xəbərdən,
Qonşu həyətdəki bir su sonası.
Gözləri yol çəkər xatirələrin,
Mübhəm duyğulara gün düşəcəkdir.
İlk görüş yeri tək qonşu çəpəri,
Xəfıf bir həsrətlə üşüyəcəkdir.
Əsgər də səngərdir, səngər də əsgər,
Hünərin, qeyrətin ünvanıdır bu.
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Bir evin kişilik salnaməsidir,
Səngərdə yazılmış əsgər məktubu.

***

Səsindən güc alıb Baş Komandanın,
Vətən əsgərinin yazdığı məktub.
İnam qoxuludu, hünər ətirli,
Qeyrətin köksünə basdığı məktub.
Əsgər məktubunu deyirəm, bəzən,
Ucadan oxumaq gərəkdir, Vətən.
Sevinclə əlimə aldığım məktub,
Bir parça kağız yox, ürəkdir, Vətən.
Qələbə ünvanlı, zəfər soraqlı,
Səngərlər bir şanlı məktubdur, Vətən!
Qartal caynağıtək hər bir cümləsi
Qeyrətin əlindən tutubdur, Vətən!

5

Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Torpağın bir ovuc isindi, Vətən.
Bir çopur daşında qan çiçəklədi,
Yaddaşın bir yarpaq diksindi, Vətən.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Bir alın yazısı torpağa düşdü.
Qorqud qopuzunda əridi bir tel,
Səngərdə bir əsgər yeri üşüdü.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Şəhid ətri gəldi “oğul” sözündən.
29

Antologiya
Göy üzü əyildi bir ana kimi,
Böyük bir hünərin öpdü gözündən.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Hünərvər ömrünün yolları döndü.
Səsini kəsməyə Səhl Sumbatın,
Babəkin kəsilmiş qolları döndü.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən bu gün,
Torpağın bir boy da ucaldı, Vətən.
Bir ana dilində “oğul” kəlməsi
Sənin yaşın qədər qocaldı, Vətən.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Köksündə güllələr alışdı köz-köz.
Bir ata ürəyi çat verdi qəfil,
Bir ana dilində çilikləndi söz.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Döyüş nəğməsinə bələndi çöllər.
Mübarək şəhidlik ətrini yaydı,
Torpağın alnından öpdükcə yellər.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Böyük hünərinin sorağı döndü.
Keçdi qapısından ölümsüzlüyün,
Əlində şəhidlik bayrağı döndü.
Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Acib yaxasini döyüşçü andı.
Böyük Qələbənin yolları üstə,
Ümidin, inamın işığı yandı.
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Bir oğlun dönmədi döyüşdən, Vətən,
Qol-boyun olubdur torpaqla, daşla.
Bir oğlun əbədi döyüşlərdədir,
Onun hünərini durub qarşıla.

6
Yuxusuz-yuxusuz gecələrimi
Səngər dodağınla içmişəm, Vətən.
Alın yazısını öz əllərimlə,
Ömrünə-gününə biçmişəm, Vətən.
Sarıdım yaramdan axan qanımla,
Torpaq yarasını, daş yarasını.
Götür bu sevgimlə sarı, sən Allah,
Körpə yanaqlarda yaş yarasını.
Gümüşü nəğmədi ağca suların,
Bir ömür səs olub ona qarışım.
Sənin daşların da çiçəkmiş, demə,
Kəpənək-kəpənək qonur baxışım.
Canımı uğrunda fəda etməyə,
Təzədən doğulmaq istəyir ürək.
Şah İsmayıl duran sərhədlərində,
Ömür kirpik-kirpik asılsın gərək.
Ömrünə ağatlı bir gün yol gəlir,
Çiçəyi çırtlamıs o gunə bir bax.
Hər əsgər ürəyi güzgüdür, Vətən,
Səngərdən asılmış güzgünə bir bax!
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Epiloq
Qurbanam bu şəhid ətirli yurda,
Boyuna yaraşır şan da, qürur da.
Ölümün boğazı quruyub burda,
Cənnətə yol gedən ulu köçəm mən,
İki min yeddi yüz səksən üçəm mən!
Əyil bu torpağa, bir misra qoxla,
Həsrətin, kədərin gözünü oxla.
Toxun bu sevincə, əlinlə yoxla,
Savaş meydanında onu içən mən,
İki min yeddi yüz səksən üçəm mən!
Oxu alnımdakı şehli yazını,
Nakam arzuların dur,çək nazını.
Torpaq ,bu sevgimin aç yaxasını,
Kaş senin könlündən bir də kecəm mən,
İki min yeddi yüz səksən üçəm mən!
Vətən, şəhid gözlü dərdim mübarək,
Şəhadət bağından dərdim mübarək!
Torpağın üstünə sərdim mübarək!
Alınmış qisasam, ulu ocəm mən,
İki min yeddi yüz səksən üçəm mən!
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Hafİz Əlİmərdanlı

Azərbaycandır
(qəsidə)

Ey dünya, soruşma vətənin hansı məkandır?
Bəllidir, Qarabag, Naxçıvan Azərbaycandır.
Bu ellər əzəldən beşiyim, torpağım olmuş,
Deyilmiş tarixdə hər zaman, Azərbaycandır.
Dolansam dağları, su içsəm neçə bulaqdan,
Eylərlər hər biri ah-fəqan, Azərbaycandır.
Gördüyüm meşələr, çöllərim gül-çiçəklidir,
Şirvanım, Təbrizim bir dastan, Azərbaycandır.
Bu torpaq olmuşdur tarixdə döyüş meydanı,
Babalar vuruşmuş, axmış qan, Azərbaycandır.
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Gülüstan, sonra da Sovetlər ayırmış bizi,
Zəngəzur, Dərbənlə İrəvan Azərbaycandır.
Çalışdı Bakını qoparsın xain qonşumuz,
Qalmadı, qurtuldu işğaldan, Azərbaycandır.
Yetirdi özünü köməyə Nuru Paşamız,
Söylədi sözünü qəhrəman, Azərbaycandır.
Qazandıq nəhayət, azadlıq, məsud yaşadıq,
Eylədi bu dövran ərməğan, Azərbaycandır.
Hələ də qəlbimdə sızlayan yaralar vardır,
Çağırır Qarabağ, çağırır çoxdan, Azərbaycandır.
Ey oğul, yetişdi o zaman , silaha sarıl,
Gücündən danışsın qoy cahan, Azərbaycandır.
Bilsin ki, lazımsa yetişər neçə qəhrəman,
Azadlıq ruhuna komandan, Azərbaycandır.
Vətən də gözləyir qovuşsun ona Qarabağ,
Tanrıdan verilmiş bu fərman, Azərbaycandır.
Bilsinlər düşmənlər, eşitsin arxalı köpək,
Tezliklə olarlar peşiman, Azərbaycandır.
Arzusu qalacaq qəlbində, ürəyi qubar,
Pay yoxdur heç kəsə torpaqdan, Azərbaycandır.
Millətin basılmaz, Hafiza,tarixlər deyir,
Qalacaq cahanda hər zaman, Azərbaycandır.
Bu yerlər müqəddəs, bizimçün Ana Vətəndir,
Hər kəsin köksündə vuran can , Azərbaycandır.
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Səbrin güman içindədir

Dahi İmadəddin Nəsimiyə təzmin
“Dərdi fəraqə düşdü can, ahü-fəğan içindədir” *,
Tapmaz özünə heç məkan, tamam hicran içindədir.
Bütün aləm sığsa məndə, mənim fikrim tək səndədir,
Çatmaq üçün ürək coşur, könül tufan içindədir.
İndi insan dəyərsizdir, meyar tamam dəyişmişdir,
İndi dünya dövran edir, mülki yalan içindədir.
İnanma gəl hər sözünə, dil danışır, ürək susur,
Ürək açsan hər yetənə, qəlbi nihan içindədir.
Bir mən dözdüm tək cəbrinə, çarəm nədir, özün söylə,
Könül bilmir heç neyləsin, səbrim güman içindədir.
Təriflədim bircə səni, sanki dünya oldu sənin,
Əzablara düçar etdin, yerim zindan içindədir.
Hər nə etsən, dönməz ürək, ürək sözün demiş artıq,
İndi çarə tək səndədir, çarə zaman içindədir.
Qorxum budur, bir gün gələr, zaman səni peşman edər,
İstəmərəm düşsün kədər, bağrım da qan içindədir.
Hər kim bizi ayrı salsa, xeyir görməz bu dünyada,
Eşitmişəm peşman olub, rəqib viran içindədir.
Heç bilinmir dünya indi insanlardan nə istəyir,
Gülə-gülə zülm eyləyir, zülmü dövran içindədir.
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Yəqin sınaqdan çıxarıq, dünya özü peşman olub,
Aləm deyir, Hafiz sənlə bir imtahan içindədir.
* - Misra İmadəddin Nəsiminindir

Yenə könlüm yollandı
Yenə fikrim apardı qəlbimi ol bağa tərəf,
Yenə könlüm atlandı doğma Qarabağa tərəf.
Səsləyir ürəyim gör, hayqırır nə vaxtdan bəri,
Mərd oğullar bəkləyir, hər qaya, hər dağa tərəf.
Nə zamandır gözü yolda, ürəyi həsrətdədir,
Sığınmaq istər bu diyar, doğma ocağa tərəf.
İndi qeyrət çağıdır, söz-söhbətin vaxtı keçib,
Zülmətə düşsə hər kim, yollanar çırağa tərəf.
Qalx, ey Vətənin “südü kim dolanıb qanı olan”
Babalar səslər sizi, gəlməyə torpağa tərəf.
Demə ki, zülm edənin top-tüfəngli hamisi var,
Nə çox mənəm deyənlər, sürünüb batdağa tərəf.
Hafiza, bayrağımız, bir gün burda dalğalanar,
Xalq özü seltək axar, aypara bayrağa tərəf.
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Güman etdim dünya mənim
Bir taleyin oyununda cütlənmiş zərik,
Yüz il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik.
Bir zərrənin işiğına milyonlar şərik,
Dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin.
Məmməd Araz
Bir sevdalı dünya mənə dastan imiş,
Sevən könlüm sanki orda sultan imiş.
Elə bildim dünya mənim, dildarımın, Heyhat...
Gəldi hicran, düşündüyüm güman imiş.
Həyata biz gələn gündən heç bilməzdik,
Gün gələr ki, dünya bizsiz qalan imiş.
Həyat şirin, yaşamağa kim istəməz,
Tale yalnız Tanrı verən imkan imiş.
Dərk etməyə əqlin varsa , həyat dərin,
Yaratmağa dünya bizə meydan imiş.
İstəməzdim həyat ötsün yavaş-yavaş,
Ürək özü coşqun ümman, tufan imiş.
Könül istər təzə şeir, qəzəl yaza,
Həyat eşqi bu istəyə heyran imiş.
Sənin, Hafiz, fəxr etməyə haqqın vardır,
Yaşadığın, Vətən adlı məkan imiş.
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Gəl mənə anlatma ki, Vətənə sevda nə imiş?
Gəl mənə anlatma ki, Vətənə sevda nə imiş?
Bu sevda ürəyimdə, əzəldən yeganə imiş.
Dəyişir dünya hər gün, dəyişməzdir təkcə eşqim,
Eşqini kim danırsa, bilərmi vicdan nə imiş?
Südüdür torpağımın, ürəyimdən axan qanlar,
Ölərəm Vətən üçün, qurbandır, bir can nə imiş?
Bir gün azad yaşamaq, dünya qədər ömrə dəyər,
Çatmasa o an mənə, ömrüm də viranə imiş.
Həsrəti üzər məni, qəlbim buna dözərmi heç?
Zaman ötsə, bilərəm, dünyada hicran nə imiş.
Vətəni sevmək azdır, Vətən səni sevsin gərək,
Bir gün əgər oğul desə, ən böyün nişanə imiş.
Hafiza, fikir etmə, hər kəs indi deyir bunu,
Vətənə məhəbbətin, Vətəndə nümunə imiş.
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Xəzan döyər pəncərəmi
Xəzan döyür pəncərəmi, gəlir yenə düşüncələr,
Yeni qəzəl, rübailər yaratmağa ürək istər.
Yarpaqlar solub saralır, quşlar daha səslənmirlər,
Yavaş-yavaş göy üzü də buludlardan çəkir çəpər.
Yağış yağır dayanmadan, axır sular şırıl-şırıl,
Sevinc ilə qəm qarışır, gəlir onlar saya məgər?
Əsən xəzri vıyıldayır, tənhalaşır bağça-bağlar,
Ağaclar da darıxırlar, sevənlərdən yoxdur xəbər.
Zaman gələr xəzan gedər, qardan örpək alar çöllər,
Xatırlanar ötən günlər, yada düşər qələm dəftər.
Xəzan ömrün bir çağıdır, ürək ondan bimar olmaz,
Bu dövrün də sevgisi var, deyər sənə neçə nəfər.
Bəlkə-bəlkə dostlar bilər, qəlbim nədən həsrət çəkər,
Bəlkə vüsal yada düşər, sevgimizdən yazsam əgər.
Könül deyir gəl darıxma, ürək sənə kömək edər,
Yaşa hələ, qələmindən çıxsın neçə inci, cövhər.
Oxusa kim hər qəzəli, yəqin ona qiymət verər,
İndi, Hafiz, yazıb-yarat, Tanrı verən ömür qədər.
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Pay yoxdur torpağımdan
I

II

Ürəyimdə bir xəbər,
Hələm vardır igidlər,
Bəlkə on milyon nəfər,
Əmrə hazır ərənlər,
Bu torpağı sevənlər,
Doğma anası qədər.

Qalxdı ayağa millət,
Yarandı gözəl vəhdət,
Düşməni aldı dəhşət,
Zəfər çaldı ədalət,
Budur indi həqiqət.
Göstərildi rəşadət,
Qəhrəmanlıq, şücaət,
Şuşa azad, nəhayət,
Ürəklərdə fəxarət,
Alqışlar bilməz sərhəd.
İndi eşitsin cahan,
Pay yoxdur torpağımdan!
Bu torpaqlar ərmağan,
Verilmişdir Tanrıdan,

Yetişdi savaş çağı,
Qurtaraq Qarabağı,
Hər şəhəri, hər dağı,
Çiçəkli bağça-bağı,
Yaddan çıxartsın yağı.
Səsləndi ali rəhbər,
Qalxsın müsəlləh əsgər,
Göstərsin hər gün hünər,
Düşməni alsın kədər,
Ondan qalmasın əsər.

Qarabağla Naxçıvan,
Quba, Xaçmaz, Lənkəran,
Abşeron, Şəki, Şirvan,
Qədim Təbriz, İrəvan,
Adlanıb Azərbaycan,
Adlanıb Azərbaycan.

İnşaallah ucalar,
Dalğalanan bayraqlar,
Ay-ulduzlu saçaqlar,
Yenə Şuşada təkrar,
Düşmən olar tarimar.
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Şairlər ölmürlər

Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşviq, Əhməd Cavada ithaf olunur

Şair olmaq çətindir çox,
Hər yazandan şair olmur.
Yanar ürək misralar yox,
Qəlb oxşayan şeir qoşur,
Vətən eşqi onda coşur.
Şeir həyat güzgüsüdür,
Həyatı o düz göstərir.
Ondan ötrü şair ölür,
Şeir qalır sətir-sətir.
Çətin gündən xəbər verir.
Hüseyn Cavid, Müşviq, Cavad,
Bir zamanlar keçdi candan.
İndi millət edir fəryad,
Həmən ildən, həmən andan.
Ötsə yenə neçə zaman.
Vuran qəlbi susdurmağa,
Söylə kimlər hay-küy salar?
Zülmə mərdanə durmağa,
Şairə bir qələm qalar,
Vətənindən ilham alar.

Şair Prometey tək istər,
İnsanlara nur gətirsin.
Həqiqətdən versin xəbər,
Gələcəyə yol göstərsin.
Hərdən uçur xəyallarda,
Xəyal de heç silahdırmı?
Soruş hansı bir qərarda,
Şeir yazmaq günahdırmı?
Hər yazılan, qəlbdən soraq,
Şeir sevinc, həm kədərdir.
Şair üçün yalan ancaq,
Əzab dolu işgəncədir,
Ölümdən də beşbetərdir.
Şair elin sərvətidir,
Sərvət ona lazım deyil.
Qələm, dəftər də bəs edir,
Əsərləri əl-əl gəzir,
Ürəkləri fəth eləyir.
Şair ölsə, sözü yaşar,
Bu sözlərdə həqiqət var.
Neçə nəsil ondan yazar,
Sözlərini xatırlayar.
Özlərini xatırlayar.
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nəzakət məmmədlİ

Mən zabit anasıyam

Milli Ordumuzun zabiti oğlum Ramilə
Beşiyini asmışam, gözümtək qorumuşam,
Yuxusuz gecələri gündüzlərə qatmışam.
Şirin-şəkər balama həzin layla çalmışam,
Beşiyimə, laylama, övladıma bağlıyam,
Mən zabit anasıyam!
Şükür, sənin yanında alnım açıqdır, Vətən.
Bir cəsur, bir qəhrəman oğul böyütmüşəm mən.
Bir qarış torpaq üçün canını fəda edən,
Bayrağına, himninə, şərəfinə and içən
Zabit anasıyam mən!
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Rahat yuxu yatmıram, çünki düşmən yatmayıb.
Hələ çox "arzusu" var, arzusuna çatmayıb.
Bəxti yatmış dərdləri bir kimsə oyatmayıb.
Düşmənin arzusunu gözlərində öldürən
Zabit anasıyam mən!
Dağlarımın başında buludlarım ağlayır,
Dili batmış o yetim bulaqlarım ağlayır.
İçimdə qəzəb, nifrət çaylar kimi çağlayır,
Məni bu intiqama, bu qisasa səsləyən
Zabit anasıyam mən!
Düşmənə "göz dağı"san, gücümsən, qüvvətimsən.
Ürəyimin təpəri, gərəyim, köməyimsən.
Vətənin "dar günü"ndə səsinə hay verənsən,
Bu torpağa, bu elə, bu Vətənə bağlısan.
Səni Vətənə verdim,
Sən Vətənin oğlusan!

Haqqa qovuşduran şəhid zirvəsi
Göyləri titrədir ahı-naləsi,
Ana layla deyir qəbir daşına.
Hər gün qucaqlayıb soyuq məzarı,
Sanki gəlib keçir beşik başına.
Həzin layla çalır qəbir daşına.
Oğullar içində gəzir oğlunu,
Güc verir gözünün həsrət yaşına.
O qədər sözü var, kimə desin ki,
Dərdini söyləyir məzar daşına.
Ana sığal çəkir qəbir daşına.
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Gündə bir arzusun söyləyir ana:
- Axı, heç keçmədin bəy otağına.
Xonçanı tutmadım, xına yaxmadım,
Gülüzlü gəlnimin əl-ayağına.
Ana gileylənir qəbir daşına...
Göylərə yalvarır məni də apar,
Sözümü deməyə çatım taxtına.
Göylərdən səs gəlir: - Sənin oğlunun,
Şəhid ucalığı düşüb baxtına.
Ana layla deyir şəhid oğluna.
Oğlunun qəbrinin üstünə gedən,
Ananın harayı dərdin səsidir.
Tanrı dərgahında uca sayılan
Oğlunun yetdiyi şəhid zirvəsi,
Ananın yeganə təsəllisidir.

Şəhidim
Yaman narahatdır ruhun, bilirəm,
Durur qisas günün hələ, şəhidim.
Torpaq qan içində, düşmən əlində,
Dağın göz dağıdır elə, şəhidim.
Yalana dönübdü mənim gerçəyim,
Solub düymə-düymə gülüm-çiçəyim.
Analar açmayıb qara ləçəyin,
Göz yaşı dönübdü selə, şəhidim.
Yolu yox Vətənə aparan yolun,
Şikəstəm, sınıbdır qanadım-qolum.
Didərgin ruhunun qurbanı olum,
Məni də kəfənə bələ, şəhidim.
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Sənə «söz vermək»dən, sözüm qaralıb,
Xəcalət çəkməkdən üzüm qaralıb.
Qisas qiyamətə dirənib qalıb,
Ağırdı çiynimdə şələ, şəhidim.
Nə qədər ağrın var, ağrınla varam,
Yaramdı köksünün altdakı yaran.
Sən göydən enəsən, mən burdan duram,
Gələ zəfər günü, gələ, şəhidim.

Yanvar ağrısı
Uca arzuların başının üstə,
Cəllad qılıncıtək asıldı tarix.
Yanvar ağrısına bələndi ellər,
Millətin qanıyla yazıldı tarix.
Qopdu tufan kimi, qasırğa kimi,
“Sarı iblislər”in qanlı fitnəsi.
Güllələr önündə laləyə döndü,
Güldü şəhid-şəhid yurdun sinəsi.
Qışın oğlan çağı yumruğa dönüb,
Azadlıq eşqinə yol açdı millət.
Döyüldü qapısı qan yaddaşımın,
Qeyrət kəlməsiylə dil açdı millət.
Əliyalın qalan yaralı yurdum,
Boylandı özündən-özünə sarı.
Milli qeyrətimin möhür yeridir,
Torpaqda ucalan şəhid məzarı.
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Şəhid qızı

Ağlama, şəhid qızı,
Dərdin mənə tanışdı...
Ürəyim param-parca,
Qəmim naxış-naxışdı...

Arzularımı görər...
Böyüdüm şəhid qızı,
Atadan söz düşəndə
Ürəyim yaman əsdi,

Ağlama, şəhid qızı,
Mən də ata itirdim;
Atamı itirəndə
Elə sən yaşda idim.

O bəxtəvər günləri
Təzədən görmək ücün
Könlüm yaman tələsdi.
Anam tez-tez deyərdi:

Sanırdim ki, hamıdan
Güclüydü mənim atam.
O körpə ürəyimdə
Atam idi qəhrəman.

Əgər yaxşı oxusan
Atan mütləq biləcək,
O, haçansa gələcək.
Beləcə, yalanları

Göydən ulduz istəsəm
Yığıb yerə tökərdi,
Qarlı dağın başında
Mənə gül bitirərdi...

Ürəyimə bələyib
Ümidlərə söykənib
Böyüdüm, şəhid qızı...
Sən də böyüyəcəksən

Sanırdım hər arzumun
Açarı atamdadır.
O, mənim güvənc yerim,
O, mənim arxamdadır...

Gerçəyi yalan bilib,
Yalanı sevəcəksən,
Tutacaqsan ümidin,
Təsəllinin əlindən

Ağlama, şəhid qızı,
Bax, mən necə böyüdüm!
Atasızlıq göz yaşın
Atamın üz qoyduğu

Sən də böyüyəcəksən.
Sən şəhidin qızısan
Ürəyində ağır yük

Məzarında gömürdüm...
Əvvəl elə sanırdım
Bir gün insafa gələr,
Qalxar o daşın altdan,

Amma təsəllin böyuk
Mən də ata itirdim –
Atamı itirəndə
Elə sən yaşda idim!!!
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Arzu Heydərova

Bu bahar da sənsiz gəldi, birdənəm
Istəyirəm kol dibində bitəm mən,
Uzaqlarda, qürbətlərdə itəm mən,
Sevuncimi kədərimə qatam mən,
Belə keçir bu ömür də anidən,
Bu bahar da sənsiz gəldi, birdənəm.
Dolmuş dözüm ağacıyam, sınıram,
Sənsizlikdən sarı simi qırılan,
Sonasının gölü çoxdan quruyan,
Yollarında tənha qalıb bitən mən,
Bu bahar da sənsiz gəldi, birdənəm.
Gözləyirəm dünyamıza dönəsən,
Bəlkə gəlib kədərimi böləsən,
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Sənsizliyin yazılmamış günlərin
Ayrılığın kitabından siləsən...
Bu bahar da sənsiz gəldi, birdənəm.
Sənsiz donu açılmayır qəlbimin,
Ağrıları çəkilməyir qəlbimin.
Naləsi heç tükənməyir qəlbimin,
Sənsizlikdən çox çəkirəm sitəm mən,
Bu bahar da sənsiz gəldi, birdənəm.
Dünyamızın sən adlı bir dərdi var,
Ayrılığın min ünvanda yurdu var,
Bəstəmizin kədər adlı bəndi var,
Nəğmələrin kəlməsi sən, sözü qəm,
Bu bahar da sənsiz gəldi, birdənəm.

Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır
Sən gedəli qəm ələnib üzümə,
Sevinc, şadlıq görünmür heç gözümə.
Kəlməbaşı qatılırsan sözümə,
Xatirələr ürəyimi dağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Bənövşətək boynubükük olmuşam,
Odsuz yanan kövrək ürək olmuşam.
Saralıbdır arzu‐dilək...solmuşam,
Çiçəklər də sənsiz könül dağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Güldən çələnğ toxuyuram qəbrinə,
Özüm də mat qalmışam bu səbrimə.
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Mən yox, kaş ki, sən gələydin qəbrimə,
Məzar daşın da köksümü dağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Həsrətindən neçə ürək dağlanıb,
Sevdiklərin qəm-qüssəyə bağlanıb,
Əşyaların yadigartək saxlanıb,
Dünyamız da sənsiz qara bağlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.
Dünyamıza qayıtmağın vaxtıdır,
Gözüm nuru, harda qaldın, vaxt ötür,
Ölmüş, bitmiş bu nəşimi gəl götür.
Yaralı qəlb sənə matəm saxlayır,
Sevdiciyim, sənsiz dünyam ağlayır.

Sənsiz dünya bir məhbəsmiş
Hər gün, hər saat, hər an
Gözləyirəm yolunu.
Hələ də anlamıram
Taleyin oynadığı
Bu dəhşətli oyunu.
Sən gedəli hiss etdim ki,
Həsrət nədir, ayrılıq nə?
Sən gedəli bilmişəm ki,
Zülmət nədir, aydınlıq nə.
Xoşbəxtliyin rəngi varmış...
Soyuq qış da bir baharmış 49
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Sən gedəli bildim bunu.
Səadət quştək uçarmış...bildim bunu.
Xoşbəxtlik də bircə anda yox olarmış...
Dünya məhvərdən qoparmış...
İnsan necə varlığından yox olarmış
bircə anda ‐bunu bildim.
Sevinc necə yasaq olur,
Kədər necə bir ürəyə
bir ömürlük qonaq olur ‐
Bunu bildim.
Çiçəklər də öz ətrini itirirmiş ,
Dünya qara rəng içində
Gözlərdə tor bitirirmiş.
Çönüb qara rəngdə olur
Sənlə birgə əlvan rəngdə gördüklərim,
Bir səadət bildiklərim.
Hər şey səninlə gözəlmiş...
Sənsiz dünya çox dəhşətli bir məhbəsmiş,
İnsan necə çarəsizmiş Bunu bildim.
Təkcə sənlə bir məzara qoyulmadım...
Arzuları, ümidləri dəfn elədim.
Ruhum sənlə, cismim mənlə qaldı burda Sən köçəli yeni yurda.
Sənsiz dünyada yaşamaq
Sənsizliyin özü boyda fəlakətmiş.
Həyat sənsiz çox ağrılı,
Dünya sənsiz çox dəhşətli bir məhbəsmiş
Bunu bildim.
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BÜTÖV
AZƏRBAYCAN
Kimiyə "qaçqın" deyirik,
Kimiyə "köçkün" deyirik,
Kimiyə "yeraz" deyirik...
Sanki məqam gözləyirik;
Həddini aşan olmasın,
Doğru danışan olmasın.
Bax, o zaman dilə gəlir
Deməyib saxladığımız,
Heç deyə bilmədiyimiz.
"Sən köçkünsən,
Sən qaçqınsan"...
Belə olur cavabımız.
"Sus, danışma!
Belə cəsarətin vardı
Vətənini atmayaydın,
Erməniyə satmayaydın"
Demək olur son sözümüz.
Belə fikir yürüdənlər,
Heç bilmədən,
Öyrənmədən
danışanlar,
Siz kimsiniz?
Ermənidən nə fərqiniz?
Azmı oldu
Qarabağda döyüşənlər,
Nə olursa‐olsa belə
Vətənimi tərk etmərəm
deyənlər?
Gecə‐gecə yurduna hücum
edilən,
Tankla, topla gələnlərin

Qabağına əliyalın,
Ayağı yalın çıxanlar?
Xocalıda diri‐diri
Yandırılan, öldürülən,
Qətl edilən insanlar...
Erməni qansızlarının
Qəzəbinə tuş gələnlər azmı
idi?
O dəhşətli fevral günü
Xocalı adlı vətəni
Xəritədən silinənlər azmı idi?
O dəhşətli qış axşamı
Soyuqdan qarda donanlar,
Yer üzünün ən vəhşı xalqı
sayılan
Erməni manqurtlarına
Əsir düşən qız‐gəlinlər azmı
idi?
Onlar ki, getməmişdilər.
Bir günah etməmişdilər.
Say‐hesabı yox onların,
Qanunlar çərçivəsində,
Kağız qovluqlar üstündə
Yazılanlar doğru deyil!
O gecədə ölənlərin say‐hesabı
bəlli deyil!
Erməni qəbristanlığında
Qurban kimi kəsilənlər,
İtkin düşən, qətl edilən
İnsanların sayı heç də
Dəqiqliklə bəlli deyil!
O günahsız körpələrin,
Bənövşə ömrü yaşayan
Fidanların nəydi görən
günahları?
Kim alacaq o ahları?
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İndi sizin qaçqın, köçkün,
Yeraz, daha nələr, nələr,
Neçə adlar qoyduğunuz
O insanlar bu vətənin
Qanı qandan, canı candan
Doğmasıdır mənim üçün.
Sən evinə od düşəndə,
Od yağanda nə edirsən?
Oturub evinlə birgə
Yanmağını gözləyirsən?
Əlbəttə, yox.
Var gücünlə, bütün qəlbin,
şüurunla
Yanan oddan can qurtarıb
Uzaqlaşmaqdır istəyi
Hər bir kəsin həmin anda.
Sonra kənarda dayanıb
Yanan evi seyr eləmək,
"Yuxarıdan" kömək ummaq.
Yuxarıdan kömək edən
tapılmasa,
Çöldə qalsan,
Vətən, yurd gözündə olmur,
Qarğıyırsan o elləri.
Bax, o qaçqın, koçkün bacın,
Qardaşın da məcbur olub
Tərk etməyə o elləri.
Onda kimsə düşünməyib
Aqibətin öz evinin, əşyasının,
Hər kəs canını qurtarıb
Candan şirin balasının.
Düşünməyib bu torpaqlar
Erməninin tapdağında
qalacaqdır
Bir ömürlük.

Bilmirdilər "yuxarılar"
çıxacaqlar
Üzü dönük.
"Bu günün bir sabahı var,
Belə qalmaz bu olanlar,
Yerdə qalmaz axan qanlar"Bax, beləcə düşünmüşdü
Qaçqınlarım, köçkünlərim.
"Başbilənlər arxa olar, dayaq
olar,
Qayıdarıq yurdumuza,
İlahi ədalət olar,
Nə gəlib ki, ordumuza? "
‐ Düşünmüşdü qaçqınlarım,
köçkünlərim.
Sizin qaçqın dediyiniz
O günahsız insanları
Bacı bildim, ana bildim,
Qardaş bildim, ata bildim,
Bütöv Azərbaycan bildim.
Yalvarıram, ey insanlar,
Varsa əgər qəlbinizdə
İnsanlıqdan bir nişanə zərrə
qədər,
Bu vətəni qaçqınlara,
Köçkünlərə,
Türkə, tata,, avarlara,
Ləzgilərə, talışlara bölməyin
siz.
Biz hamımız övladıyıq bu
vətənin,
Anlayın siz.
Vətən qandır,
Vətən candır.
O, bütöv Azərbaycandır!
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Dünya

Gəl ki, həsrət bitsin
daha

Nə qədər dərd, əzab varsa,
Mənə verdin, mənə, dünya.
Ürəyim o qədər dolub,
Yer qalmayıb qəmə, dünya.

Qayıt dünyam işıqlansın,
Xoş diləklər qoy oyansın.
Bu aləm nura boyansın,
Gəl ki, zülmət itsin daha.

Bölə bilmirəm qəmimi,
Qor saraldıb çəmənimi.
Dəryalar aldı gəmimi,
Çıxammadım yola, dünya.

Ayrılığın verdi zülüm,
Nə boyda dərd verdin, gülüm?
Qoyma həsrətindən ölüm,
Gəl ki, hicran getsin daha.

Əsarətdə qalıb elim,
Ağzımda quruyub dilim.
Qaldırıram çatmır əlim
Şükr eləyim sənə, dünya.

Heç yerə çatmır harayım,
Bumu mənim ömür payım?
Nə qədər günləri sayım?
Gəl ki, zülm ötsün daha.

Aldın əlimdən gülümü,
Sındırdın qol‐qanadımı.
Ölmədən gördüm ölümü,
Zülm elədin cana, dünya.

Gəl əvvəlki özün kimi,
Həsrətin son sözü kimi.
Lap vüsalın özü kimi,
Qoyma ömür keçsin daha.

Arzuları solanları,
Ayrılıq bitsin beləcə,
Ürəyində qalanları,
Qal ömrümdə gündüz‐gecə,
Haqlıları, yaxşıları
Qoydun yaman günə, dünya. Heç nə demə, gəl, ürəyim
Bu nisgili atsın daha.
Kaş qırmazdım inadını,
Anmayaydım heç adını.
Qırmısan qol-qanadımı,
Gəl ki, həsrət bitsin daha.
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LEYLAM LEYLAM

Haydı, irəli!
Haydı, Şanlı Ordum, haydı, irəli!
Sənə ümid olub ana-bacılar.
Haydı, igid əsgər, haydı, irəli!
Qırın düşmənləri bitsin acılar!
İrəli addımla, tez Qarabağa!
Gözləyir Xocalı, Kəlbəcər, Şuşa.
Taxın bayrağımı doğma torpağa
İtsin yuvasına düşmən birbaşa!
Haydı, addımından titrəsin yer-göy!
Bir də göz dikməsin hiyləgər düşmən!
Tanısın torpağın sahibini qoy
Nə qədər gec deyil, tərk etsin həmən!
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Sarılın silaha, Sizinlə bahəm,
Babəklər, Nəbilər hey yada düşər!
Verin paylarını qoy bilsin aləm
"Özgənin atına minən tez düşər"
Özgə torpağında yoxdur gözümüz,
Laçınım, Füzulim öz yurdumuzdur.
Biz də arxanızda, silah sözümüz
Vətənçün döyüşən öz Ordumuzdur!
Haydı, Vətən oğlu, adın əvəzsiz,
Geriyə dönüş yox, buna hazırsız.
Bu günü əbədi əsrlərə Siz
Can ilə, qan ilə yaddaş yazırsız!

Suqovuşanın şəninə
Edir necə cəh-cəh Suqovuşanın quşu da,
Sevinc ilə göyə qalxır onun qaranquşu da.
Pis izləri üzərindən yumaqla Tərtərçay,
Axıtdı cadara, yurdumda saldı hay-haray.
Qayıtdı Suqovuşanın öz adı mərdi ilə,
Dönər yenə də gülüstanə, bir ətirli gülə.
Verir xəbər bizə Elnur kimi igidlərimiz,
Döyüşdə hər biri olmuş bizim rəşidlərimiz.
Anarı, Pərvizi, Turqutu biz də özləyirik,
Səhərdən axşamacan şad xəbər gözləyirik.
Gəlib qisas günü, topağımızı azad edək,
Onun ərazisini bircə-bircə abad edək!
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O Şanlı Orduma Leylam güvəndi bircə kərə,
Gülər şücaəti ilə yəqin ki, bağ-bərə!

***

Öz elim, məmləkətim, öz Vətənimdir, Qarabağ!
Yaşıl otları, düzü, öz düzənimdir, Qarabağ!
Üzeyirlə Seyidi, Bülbülü, Cabbarı bizim,
Keçmişimdir, bu günümdür, dünənimdir Qarabağ!
Səsi aləmdədi, məşhurdur hər musiqisi,
Bülbülə ruhu verən gül-çəmənimdir, Qarabağ!
Başının üstünü alsa elə bir çənli duman,
Bilirəm ki, o duman, çən də çənimdir, Qarabağ!
Döyüşə daima hazır Fəridin, Müşfiqin,
Bir tikən yağıya haramdı, qənimdir, Qarabağ!
Vermərik bir daha yad əllərə bundan sonra,
Saçımın hər teli, bir sənli dənimdir, Qarabağ!
Vətən övladı desin qoy bir ağızdan, Leylam,
"O mənimdir, o mənimdir, o mənimdir, Qarabağ!"

Qaçsın o düşmən
Qaçsın o düşmən, ona illət gəlir,
Öz əməlindən belə zillət gəlir.
Yurdu xilas etməyə millət gəlir,
Erməninin başına afət gəlir.
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Tab eləməz bizdə olan əsgərə,
Girdi meyidtək qazılan səngərə.
Sən bata bilməzsən axı azərə.
Yandırar hər yanı hərarət gəlir,
Erməninin başına afət gəlir.
Gördü çoxu fitrətini Yurdumun,
Gördü necə qüdrətini Qurdumun.
Aləmə düşmüş səsi comərdiimin
Olkəmizə şükr bəraət gəlir,
Erməninin başına afət gəlir.
Azad olundu elimiz Zəngilan,
Əsgərimiz hər biri bir cavidan.
Həm də bizmlə sevinir Ərdoğan.
Türk elimə gör necə bəhcət gəlir,
Erməninin başına afət gəlir.
Gözlə, Laçın, tez yetişər Ordumuz!
Tez bitəcək sənli olan dərdimiz!
Məhv edəcək xaini hər mərdimiz.
Qarşıda, Leylam, belə ləzzət gəlir,
Erməninin başına afət gəlir.
azər-od
bəhcət-şadlıq

57

Antologiya

Əcəb oldu
(müxəmməs)
İlhamım aşıb-daşdı hünərdən, əcəb oldu!
Bizdə danışır hamı zəfərdən, əcəb oldu!
Düşmən öləcəkdir bu kədərdən, əcəb oldu!
Aləm biləcək zirü-zəbərdən, əcəb oldu!
Qoy dərsini alsın bu təhərdən, əcəb oldu!
Qoysan donuzu bir masanın arxasına sən,
Qanmaz ayağın qaldıracaq üstünə zatən!
Göstər yerini köstəbəyə, bilsin o düşmən!
Çün xisləti bu, eyləyər alçaqlığı hökmən,
Olduq çox uzaq məkr ləkərdən, əcəb oldu!
Öz xalqımın insanlığına hörmətim artır,
Düşmənlərin heyvanlığına heyrətim artır.
Barbar olan hər erməniyə nifrətim artır.
Nankora, havadarına çox hiddətim artır,
Dost eylər ikiüzlü nökərdən, əcəb oldu!
Etmiş nə qədər vəhşiliyi qansız olanlar,
Çox çəkdi əsir zülmünü imkansız olanlar.
Çalmış bizə aidləri vicdansız olanlar.
Çatmaz nə edə məqsədə ərkansız olanlar,
Ölsün, yerə girsin o, qəhərdən, əcəb oldu!
Hər fitnəyə əl atdı, şəri gəlmədi karə,
Dünyanın önündə əzilib döndü o, xarə.
Leylam, elədik məhv özünə tapmadı çarə.
Yalvardı baxan olmadı bir ondakı carə,
Əslində daha öldü xətərdən, əcəb oldu!
Vallah, daha öldü zərərdən, əcəb oldu!
əcəb oldu-gözəl oldu, əla oldu.
zirü-zəbər--alt-üst
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***

Hər halda görür aləm, Dövlət kimi bir Dövlət!
İnsan kimi insanı, millət kimi bir millət!
Yumruq kimi birləşdi, bayrağı uca tutdu,
Bu xalqıma tay olmaz, göstərdi hünər qayət!
Elşad, Polad, İlham, qeyrətli oğulları,
Odlar vuracaq daim xainlərinə əlbət!
Duyduq, nə gözəl, Hadrut işğaldan olub azad,
Çün var diyarımda Elvinlə, Hünər, Rüfət!
Qalmış gözü yollarda Xankəndi, Şuşa, Ağdam,
Tezliklə olar azad, hər kəsdə bitər həsrət!
Torpağım ulu torpaq, millət də xoşünsiyyət,
Hər xalqı sevər, bəslər, gər olmasa ziddiyyət!
Leylam, əmin ol bundan, Ordum edəcək tufan,
Bəd niyyətə qoymaz ki, əsla yetə bədniyyət!

***

(Hər dəfə qələbələrimizdən ruhlanıb yazdıqlarımdan)
Şanlı Ordum geri dönməz, irəli marş ilə get!
Almasa hər yeri çönməz, irəli marş ilə get!
Taxar öz bayrağını həm Laçına, həm Şuşaya,
Yanan o məşəli sönməz, irəli marş ilə get!
Əhriməndən qalanı məhv eləyər tezliklə,
Nə əyilməz, nə də yenməz, irəli marş ilə get!
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Yoxdu bizdə o qəbahət biri nöqsan eləyə,
Haqqa bir kimsənə dinməz, irəli marş ilə get!
Bu, Cavanşir, Əliağa və Cavad Xan yurdu,
Ərlərin yurdu bölünməz, irəli marş ilə get!
Qovacaq Qarabağımdan o vətənsizləri tez,
Yersizin əsli bilinməz, irəli marş ilə get!
İgid əsgərlə basılmaz Vətəni Leylamın,
Nə də adları silinməz, irəli marş ilə get!

Yurdumun igidləri
Göz yaşları ürəyi, az da olsa təmizlər,
Sevincdən göz yaşıyla şadlıqlara bürünək!
Qəhrəman övladını Vətən daim əzizlər
Yurdumun igidləri fəxrimizdir, öyünək!
Əsgərimiz fəth edib uca dağlar başını,
Ordan atılan daşlar düşmən başına düşər.
Nankorun payın verər bitirər savaşını
Zəfər açarı üçün rəşadətlə döyüşər.
Döyüşün, ey mərdlərim, qovun pis məxluqları!
Göstərin gücünüzü, səbrimiz ta qalmamış.
Qalınlaşmamış əyin, sındırın çubuqları
Dayanmayın, bayrağım Şuşada ucalmamış!
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***

Dünya necə mat qaldı biz ilhama gələndə,
Baxsın, nələr eylədi söz İlhama gələndə.
Bu, sülhü sevər millət olub, gəl bezar olsa,
Baxmaz ağına-bozuna bədnama gələndə.
Etdim xəbəri, damına bir-bir dolacaqdır,
Gördükdə gücün Ordumuzun, xama gələndə.
Rahat uyusun indi Füzuli, əmin əldə,
Çoxdur hələ məqsədlərimiz kama gələndə.
Verməz Vətənin qarışını düşmənə mərdim,
Susdurdu bizi çox, düzü ortama gələndə.
Dəstəkdi bizə Türkiyə, hər vaxt ona əhsən!
Yanındadı mə''nən bütün əncama gələndə.
Qoy adı müsəlmandı olan haqqa yön alsın,
Bizdən gözəli yoxdu ki, İslama gələndə.
Var olsun, havadarım ədalət tərəfində,
Hər kəs götürər payını eyhama gələndə.
Dar gündə Vətən, həm şəhid, həm qəhrəman istər,
Ruhları gülər şənliyə, bayrama gələndə.
Qartallarımın sınmasın heç vaxt qanadı,
Düşmənlərə daş səpməyə e'zama gələndə.
Hər bir zəfəriylə sevinər, şadlığın eylər,
Bitməz Vətənə kəlməsi, Leylama gələndə.
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TEYYUB AĞAZADƏ

Vətən
Paralanmış nar kimisən,
Yarandan qan axır, Vətən.
Gözlərindən şimşək çaxır ,
Köksündən od çıxır , Vətən
Zaman sınaqlara çəkdi ,
Ayrılıq toxumu əkdi .
Qəribsəyib, Bakı , təkdi,
Təbriz qəmli baxır , Vətən.
Dərdi mum edər daşları,
Köçkünlərin baxışları,
Xocalının göz yaşları ,
Axır fagır - fagır , Vətən.
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Bir ah çəkdi sərin - sərin,
Dərdi dərin , Xudafərin.
Hardadı , Göyçən , Əhərin,
Ay taleyi sagır , Vətən.
Elin qaçqın , yurdun yagma ,
De kim qalıb sənə dogma .
Səsini içində bogma,
Ogulları çagır , Vətən.
Olmusan fələk qınagı ,
Başın üstə qan çanagı .
Bu qədər kədər yıgnagı ,
Səndə necə sıgır , Vətən?

Kəndə gələndə
Hicranın aglını fələk aparır ,
Dərdimi yollarda külək aparır .
Ruhumu qəlbimdən mələk aparır,
Şəhərdən qayıdıb , kəndə gələndə.
Ehtiyac , sıxıntı gəlmir eynimə ,
Mizrab asta - asta toxunur simə .
Nə qədər dost əli qonur çiynimə ,
Şəhərdən qayıdıb , kəndə gələndə.
Məni bu ocagın qoru saxlayır ,
Təbimi həmişə duru saxlayır.
Məni babaların nuru saxlayır,
Şəhərdən qayıdıb , kəndə gələndə.
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Baxmıram , ömrümdən keçən yaşıma,
Bir ana laylası düşür başıma.
Neçə xatirələr çıxır qarşıma ,
Şəhərdən qayıdıb , kəndə gələndə.
Teyyub , sınamışıq əzəldən bəri ,
Hər kəsə şirindir dogma yurd yeri.
Təkcə cavanlıgım qayıtmır geri ,
Şəhərdən qayıdıb , kəndə gələndə.

Axtarır
Koroglunun meydanı boş,
Həmzələr dalan axtarır.
Qurdlar , quzuları yeyib ,
Didməyə qulan axtarır.
Haqqın gözü oyulubdu,
Dünya zülm ilə dolubdu,
Həsən xan bankir olubdu ,
Özünə klan axtarır.
Nigar bəyənmir hərəmi,
Bitib Züleyxa dönəmi,
Zəmanəmizin sənəmi,
Bir karlı, kalan axtarır.
Kovxa qaldırmır başını ,
Eşitmir xalq qargışını.
Millətin son quruşunu,
Qapmaga plan axtarır.
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Boş vədlərlə doymur qarın,
Kəndxudası acgöz , harın.
Pristav da məzlumların,
Belinə palan axtarır.

Başdaşı

( Köhnə kişilər» silsiləsindən)
Qartal zəhmi vardı baxışlarında,
Saçını şəvə tək tellər bəzərdi.
İçib yaylaqların sərin suyundan,
Dagların qoynunda atla gəzərdi.
Səsində bir qaya qüruru vardı,
Meylini salmışdı xallı kəhərə.
At çapıb toylarda nəmər alardı,
Quş kimi qalxardı yerdən yəhərə.
Böyük bir elatın dayagı idi,
Hər kəs məsləhəti ondan alardı.
O , elçi düşərdi cavanlar üçün,
Küsülü kəsləri barışdırardı.
Neçə ümidsizin güvəndiyi yer,
Neçə köməksizin pənahı idi.
Özünün indiki çarəsizlyi,
Nadan övladların günahı idi.
İllərdir xəbər yox ogullarından,
Uzaq şəhərləri Vətən ediblər.
Bu qoca atanı bir dam altında ,
Tanrı ümidinə qoyub gediblər.
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Daha qocalıbdır , əsir əlləri,
Gözü nurdan düşüb, qulagı səsdən.
Kövrəlir arabir uşaqlar kimi,
Kimsəyə yovuşmur, qaçır hər kəsdən.
Tez - tez yol eyləyir qəbristanlıga,
Orda nə axtarır , görən nə gəzir.
Bəlkə də fələyin məngənəsində,
Ölüm adlı yolçuluga tələsir.
Bilirəm, minnətsiz bu mərd kişini ,
Bu soyuq məkana bir dərd gətirib .
Güvəni qalmayıb övladlarına,
O , burda başdaşı sifariş edib.

Tənhalıq
Dərdlər göz yaşından bir şırım açıb,
Ahıl bir ananın yanaqlarında.
Yarpaq saçlarını külək sovurub,
Xatirələr donub dodaqlarında.
İşıgı çəkilmiş gözlər qaranlıq,
Zülmət bir gecə var baxışlarında.
Eh , nələr çəkməyib , nələr görməyib,
Amansız həyatın yoxuşlarında.
Tənhalıq yamanca yorub qəlbini,
Xırda hənirtidən diksinir , durur.
Ötüb keçənləri salıb yadına,
Özünə əlçatmaz xəyallar qurur.
İslanır payızın yagışlarından ,
Suvagı tökülmüş kiçik mənzili.
Nə ogul , uşagı yetir dadına ,
Nə də ki , tanrıya yetişir əli.
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Ana laylası

Atam oglu

Zülmətin bagrını yaran ,
Çıraqdı ana laylası.
Alovu bitib , tükənməz,
Ocaqdı , ana laylası.

Bu dünyanın sirri çoxmuş ,
Yol gedirik eniş - yoxuş .
Bu aləmə vurub naxış ,
Yaşamaq var , atam oglu.

Yetirib neçə igid , ər,
Qoynuna sıgışar bəşər.
Yatsa da dəcəl körpələr,
Oyaqdı , ana laylası.

Duman edər baxışını ,
Tökər sual yagışını ,
Baxıb heyrətdən başını,
Qaşımaq var , atam oglu.

Bir qüvvətdir qolumuza,
Odur yanan halımıza .
Çiçək düzər yolumuza ,
Bir bagdı, ana laylası.

Bir çətin , müşkül anında ,
Kimsə durmasa yanında
Ehtiyacın sınagında ,
Üşümək var , atam oglu.

Mahnı kimi bəstələnər ,
Ruhumuza nur ələnər .
Daim coşub ləpələnər,
Bulaqdı , ana laylası.

Yaşasan da saglar kimi,
De, bu dünya saxlar kimi ?
Qəlpə - qəlpə daglar kimi,
Aşınmaq var , atam oglu.
Bəxtin tanrıdan üzülsə ,
Köhnə şalvartək süzülsə
Dərdlər heybəyə düzülsə,
Daşımaq var , var , atam oglu.
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Yaxşılıq

Nə yaxşı hələ ki, yaxşılar və yaxşılıq tükənməyib)
Qəlbi hərarətlə , ömrü zinətlə ,
Çöhrəni gülüşlə bəzər , yaxşılıq.
Neçə ümidsizin əlindən tutub,
Müşkül dərdlərini çözər , yaxşılıq.
Halallıq var mayasında , qanında,
Yer verər hamıya öz qucagında.
Elin şadlıgında , sevinc çagında,
Bir toy havasına süzər , yazşılıq.
Yaşayar insanın yaddaşında da,
Bir məsum körpənin göz yaşında da.
Yaşayar əbədi baş daşında da,
Kədər yükünə də dözər , yaxşılıq.
Zülmətdə parlayan bir nur kimidi,
Qarşımıza çıxan ugur kimidi.
İsrafildən qalma bir Sur kimidi,
Səsiylə dünyanı gəzər, yaxşılıq.
Onun sınagından keçə bilməsən,
Mizan - tərəzini ölçə bilməsən,
Teyyub,yaxşıları seçə bilməsən
Küsüb səndən əlin üzər , yaxşılıq.
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Gürdəsərə yagış yagır
Göylər yenə düşüb səsə,
Şimşəklərlə girib bəhsə.
Balaqları çəkin dizə ,
Bulud gəlir agır - agır
Gürdəsərə yagış yagır.
Dolur dərə , sellənir arx,
Tut ucundan göylərə qalx.
Çiçəklərin tacına bax,
Damcılardan sırga taxır
Gürdəsərə yagış yagır.
Göydən enir bir çal - çagır,
Səsi bəmdən zilə qalxır.
Damlar üstə təbil çalır,
Küçələrdən sel - su axır
Gürdəsərə yagış yagır.
Bu yagış ələm eylədi,
Çəmənlərə nur ələdi.
Şimşək hələ qəzəblidi
Buludları, zirvə sagır
Gürdəsərə yagış yagır.
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Yavaş - yavaş
Yarı sərt , yarı dərd , yarı təsəlli,
Bir az qəribədi , bir az da sirli.
Payız qasırgalı , bahar ətirli
Ömrün işıgına kölgələr düşür.
Gün keçir , qaralır qaş yavaş - yavaş,
Görür öz işini yaş , yavaş - yavaş.
Bu həyatın əzəli nə , sonu nə,
Bir vaxt vardı almaz idin eyninə.
Qocalıq yükünü qoyub çiyninə,
Bürünübillərin kövrək yelinə
Gedirsən payıza tuş yavaş - yavaş,
Görür öz işini yaş, yavaş - yavaş.
İllər arxasına boylanıb hərdən,
Ötüb keçənlərə heyifslənmə sən.
Yaxşı əməllərdi ömrü bəzədən,
Deyirsən yaşanan illər təzədən
Geriyə dönəydi kaş yavaş - yavaş,
Görür öz işini yaş , yavaş - yavaş.
Teyyub , elə bilmə ürək cavandı,
Məgər can otuz il əvvəlki candı?
Zamanın qərarı , hökmü yamandı,
Ömür sarayından düşüb neçə daş,
Cavanlıq taxtından düş yavaş - yavaş ,
Görür öz işini yaş, yavaş - yavaş.
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təvəkkül goruslu

Turana gedir
Anam türk anası, özüm türk oğlu,
Atam türk atası, kökünə bağlı.
Nənəm də, anam da türk qızı türklər,
Babam da, atam da türk, qazi türklər.
Cahanda türk demək ədalət demək,
Döyüşdə türk demək rəşadət demək.
Zalıma, zül (ü)mə boyun əymədik,
Haqqa, ədalətə verdikcə əmək.
Hara ayaq qoyduq vətən eylədik,
Satqına, xainə sitəm eylədik,
Dünyanın yarısı Turan olunca,
Türklüyü cahana bir tən eylədik.
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Kafirlər toplumu məkrə əl atdı,
Hiylələr çoxaldı, naqislik artdı.
Araya çəkilən neştər məftillər,
Qardaşı qardaşdan çəkdi qopartdı.
Yenə də yolumuz tarana gedir,
Dağlara səmt alır, arana gedir.
Qalxmışıq, kafirlər vahimə içrə,
Yolumuz tam bütöv Turana gedir.

Yaxşını əyib
Nə dostun məlumdur, nə də düşmənin,
Çöhrələr təbəssüm maskası geyib.
Heç zaman gülmədi gözü çeşmənin,
"Apar ağladana "- atalar deyib.
Nə çoxdu paxıllar, qibtə edənlər,
Hər yerdə, hər işdə özün güdənlər,
Sözdən anlamayan bardam gödənlər,
Danışmaq da eyib, susmaq da eyib.
Xəlqidən üstündür şəxsi maraqlar,
Qəhr olsa ocaqlar, sönsə çıraqlar,
Dərd etməz, üzülməz soydan iraqlar,
Nə vaxtdır pisliklər yaxşını əyib.
Düşünmə müdriklik yaşla yetişir,
Kamillik " şeytana daşla " yetişir,
Səadət toylarda aşla yetişir,
Görərsən qapını səfalət döyüb.
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Üzdədir sərvəti, varı talayan,
Önündə sipərdi qabın yalayan,
Nə çoxdu geninə genlər calayan,
Guya ki, zatına kübarlıq düyüb!

Adamlar
Dünyanın başına min oyun açır,
Vicdansız adamlar, zalım adamlar.
Bir şirin yeyirsə min acı içir,
Peyğəmbər adamlar, alim adamlar!
Dünya da, dövlət də haqsızı qorur,
Günahı xəsarət alandan sorur,
Çək- çevir düzəldir, yorduqca yorur,
Yazığı andırır həlim adamlar.
Mikrobu azalır, virus çoxalır,
Şüvəndən, ağıdan könül yuxalır,
Xəstəlik ürəkdən kirə, haqq alır,
Azalır can evi salim adamlar.
Gərdişi dərindən duyan bayılır,
Dilinə güc verən xəstə sayılır,
Ayılan testlərdən sonra ayılır,
Ay sizi...təcrübə-təlim, adamlar!

Şərəfdir
Göz açıb eşitdik başqa dilləri,
Formal oldu adın mənim öz dilim.
Xətai dirilə, çəkə milləri,
Önündə xəcildi inan göz, dilim!
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Nə gördük kənarda, yada meyl etdik,
Doğmanı unutduq, yarı unutduq.
Yabançı dillərə ax zail etdik,
Dil kimi əzəli varı unutduq!
Dilini bilməsən başqa ölkədə
Övc edib yaşaya, qala bilmərsən.
Adamlar yad dilə başqa öfkədə,
İşləyə, vəzifə ala bilmərsən.
Bizdəsə sayılan elit məkanda,
Danışan görmərsən doğma dilində.
Hara gedir millət bu ağıl - kanda,
İngilis, firəngin, rusun felində.
Bir millət sevməsə doğma dilini,
Onun torpağını qoruyan olmaz!
Soydaşı yad dildə tutsa əlini,
Vurulsa yarasın sarıyan olmaz!
Dildaşlar tanıyaq düşməni, dostu,
Düşmənin dilini öndə tutmayaq.
Yağı sağlığına deyirsə tostu,
O dildə savada, elmə çatmayaq.
Əsrlər aşmaqçün, tarix yazmaqçün,
Özünü, dilini bilmək gərəkdir.
Millətlər içində hər millət üçün,
Öz doğma dilini sevmək şərəfdir!
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Əriməsələr
Bu zaman, bu məkan bizi alsa da,
Zaman həmin zaman, məkan fərqliydi.
Dünyamız eyniydi, bəşər həmindi,
Birimiz qərbliydi , biri şərqliydi.
Qaçqınlıq, köçkünlük olmasa heç vaxt
Mən səni, sən məni görə bilməzdik.
Faciə olmasa eşqin bağından,
Nə çiçək, nə buta dərə bilməzdik.
Bu eşqin çəkisi yaman ağırdı,
El - oba boydasa, yurda tən gəlir.
Bir ali qüvvəmi bizi çağırdı,
Sevgidən sonramı el, vətən gəlir?
Demək ki, torpaq da sevilsin gərək,
Sevgidən, sevdadan yoxdur ötəsi!
Dünyaya olmasa Tanrı sevgisi,
Olmaz materiki, olmaz qitəsi!
Biz sonda görüşən dağlar kimiyik,
Dağlar görüşməzələr yeriməsələr.
Bətnindən günəşin doğan kimiyik,
Ulduzlar qovuşmaz əriməsələr!

75

Antologiya
Nə yaxşı ki, könlüm toxdur,
Bürünməyib zər-zibaya.
Can evimdə tələb yoxdur,
Bu nə hərif, bu nə heca, nə misra,
Nə təndirə, nə sobaya.
Qanı axır şeirimin ağ kağıza.
Şəhid şeiri düşməz əsla,
Bax beləcə misra damır,
Hər ürəyə, hər ağıza!
Şeir tutan ilhamıma.
Bu nə yağış, nə də yağmur,
Gücüm çatmır off...bələyim,
Sözdür düşən qəlb damıma!
Ay ulduzlu bayrağıma!
Düşəm qəbrə dəfn eləyim,
Özü olsun
Qara Vətən torpağına!

Vətən torpağına

Bir gün yəqin yazılacaq,
Qəlb titrədən mazi şeirim.
Hər ağızda yozulacaq,
Qalib olan Qazi şeirim!

Misra damır
Sətirlərə misra damır,
Ürəyimin tavanından.
İlham yatmır, tutur xamır,
Yağlısından, yavanından.
Pıçıldayır, verir düzən,
Mələk ruhun yanındadır.
Bəzən acı, şirin bəzən,
Bəzən həsrət dadındadır.

Vurulanda, sevəndə də,
Sevildiyin sezəndə də,
İnsanlığı seçəndə də,
İnsan gərək özü olsun!
Yad dəryada üzməkdənsə,
Yad səmada süzməkdənsə,
Bəhanələr gəzməkdənsə,
İnsan gərək özü olsun!
Söz dedisə sözü kimi,
İz qoydusa izi kimi,
Həm görünən üzü kimi,
İnsan gərək özü olsun!
İnsan oğlu yatma , oyan,
Astarını edib bəyan,
Öz- özünə ol ki, əyan,
İnsan gərək özü olsun!
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Yenə qəmdə

Dönmədin

Məzarlıqdır gorgahımız,
Pozulubdur dərgahımız,
Qan ağladır segahımız,
Dilim dinir yenə qəmdə.

Məni məndən alan könül,
Qəm kədərə urcah oldun!
Can evində talan könül,
Öz-özünə gorgah oldun!

Diş ağardır ayazlığı,
Şora dönüb dayazlığı,
Göz çıxardır bəyazlığı,
Əlim donur yenə qəmdə.

İblis olan öz işində,
Şəbədədən usanmayır.
İkrah ilə hər dişindən
Daman şəri şər sanmayır.

Yığım dövrü, bar çağıdı,
Kandar döyən ayağıdı,
Elə bil ki, duz dağıdı,
Belim sınır yenə qəmdə.

Girib mərhəm adamların,
Ürəyinə, şüuruna.
Təsir edir avamların
Qeyrətinə, qüruruna.

Dörd yanımız kafir, xaçlı,
İçimizdə " COVİD "- taclı,
Nə zamandı toxlu- aclı,
Elim yanır yenə qəmdə.

Əhsən, könül, heç dönmədin,
Sənin sənə inamından.
Zirvə oldun, heç enmədin,
Haqq bildiyin imanından!
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Kİrman RÜstƏmlİ

Paşam
Qisas qiyamətə qalmaz,deyərlər,
Qisasın min dəfə alınar, paşam.
Sən getdin, yerində qaldı ərənlər,
Gavurun yurd yeri talanar,paşam.
Torpaq da yuyuldu sənin qanınla,
Qanını almasaq haramdı yaşam.
Bir ömür yaşadın açıq alınla,
Zirvəyə ucaldın, sən belə,paşam.
Şuşa bizsız qaldı,Xan harayında,
Murdara bulaşmış,boğulur kirdən.
Məclis quracaydın Xan sarayında,
Namərd gülləsinə tuş gəldin,birdən.
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Bu Vətən arxadır,dayaqdır bizə,
Onu qorumasaq məhv olar Vətən!
Şəhidlik yazılmış qədərimizə
Hər gün neçə paşa doğular,Vətən.
Şəhidlər yaşayır əməlləriylə,
Torpağa gömülmək dərddəndir, paşam!
İnsanlar yaşayır əsərləriylə,
Sənin də əsərin Vətəndir, Paşam

Tək məzar

Şəhidimiz Vasif Abiyevin tək məzarı
Yoxluğunu yandırır ki qəm dağı,
Ölümünə günahkardır hay,yağı,
Yaşamadın,görənmədin bu çağı,
Səndən qalan arzuları kim yazar?
Baş əyirəm mən önündə tək məzar.
Torpaq sərin, tərləməzsən,sən daha,
Ucalmısan bizdən uca allaha,
Bu ölümün gəldi bizə çox baha.
Qəbrin üstü dönüb olub güllüzar,
Baş əyirəm mən önündə ,tək məzar.
Tarix yazdın, qələbənlə Vətənə,
Qurban getdin dəbdəbənlə Vətənə
Şükürlər ki, sən büründün sətənə,
Ölüm bilməz alış ,veriş,nə bazar,
Baş əyirəm mən önündə ,tək məzar.
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Zəfərə yol
Yazılsın tarixə qızıl qələmlə.
Sənin zəfərini qutlamaq üçün.
Sağaldı yaramız elə məlhəmlə,
Ağrını ,acını tullamaq üçün.
Mübarək addımın, Şuşada,Zodda,
Laçının dağları sevindi birdən.
Zəfərin dastanın yazan da orda,
Vətən azad oldu düşmən əlindən.
Bu mənim tarixim,öyünməliyəm,
Gedirəm meydana qələbəm üçün.
Ay millət,axı, mən söyünməliyəm,
Düşmənimi əzən hər dərbəm üçün.
Qoy rahat uyusun şəhidlərimiz,
Zəfərlər qazandı qanlar bahasın.
Qalsın bu torpaqda hər bir izimiz,
Ucaldaq millətin Ali Dühasın.!.

Qoy oynayım, Sarıtel
Mənim zəfərimə əliboş gəlmə,
Gəlin gətir,toqqa gətir,bağla bel.
Sədəflini sən köynəklə bələmə,
Çal sazını,havalansın Sarıtel.
Ədaləti itirmişəm nə sayaq,
,,Cəngi,,sində qurşaq tutdum,belbəbel.
Bu havada yer tutmayır heç ayaq,
Çal aşığım,qoy oynayım ,,Sarıtel,,
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Xeyli vaxtdır çalınmayır bu sazın,
Elə çal ki, qan ağlasın hər bir tel.
Yayılsın Obama,səsin ,avazın,
Fərəhlənim, mən oynayım ,,Sarıtel,,
Barmaq gəzər, sədəf üstə tel üstə,
Zəngülənə həsrət qalıb yurdda el.
Nədən səsin belə yavaş, ahəstə,
Elə çal ki ,mən oynayım,Sarıtel.

Laçınım
Sənə baxdım,göz doymadı uzaqdan,
Zor qurtardın haylar qurmuş tuzaqdan,
Göz yaşardı uçuq,sökük ocaqdan,
Qov başından buludları,Laçınım,
Bulaqları dəm ətirli darçınım.
Necə dözdün,sən düşdüyün bəlaya?
Ətrafa harayın sən yaya-yaya.
Oğlun qonaq gəlir uçuq kömaya,
Aç qapını,damğalanıb bu canım,
Məlhəmi ver, bas yarama,Laçınım.
Dağ döşündə dağdağanın boylanır,
Bulaqların qaynayaraq sulanır.
Cığırların özbaşına başına dolanır,
Kəklik çəkən hər bir qaya yalçınım,
Verməm səni heç yağıya,Laçınım.
Dağ çiçəyin ətirlənmiş gül kimi,
Bunu iylər neynəyəcək həkimi?
Saxla,yaşat bu vicudu,görkəmi,
Bütövləşdik bir vicudda ,Laçınım,
Yaşayarıq biz bu yurdda ,Laçınım.
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Son zəng
Arxamca bağlanan bilik qapısı,
Əlvida deməyə ürəyim gəlmir.
Başımın üstündə məktəb çatısı,
Çəkib aparmağa kürəyim gəlmir.
Əlvida ay məktəb,gedirəm daha,
Səndəmi darıxıb qəribsiyəzsən,
Sənə verdiyim hər şeydən baha,
Bunları nə ilə əvəzliyəzsən?..
Illərdir qapını açdım bağladım,
Bilirdim yorurdum özümü,onu
İlk zəngin səsini anıb ağladım,
Çalınan zənglərin gələrmiş sonu.
Hər sinif otağı haylı,haraylı,
Qızların gülüşü bitəcək bu gün.
Yeni gün doğacaq,ulduzlu ,aylı,
Son zəngin səsində itəcək bu gün.
Sıraya düzüldü illərin sayı,
İllər arxasında gəncliyim qaldı.
Mənə bəxş olunan bir məktəb payı,
Çalınan hər zəngdə dincliyim qaldı.
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Gecə
Vərəqlər qaralır, barmaqlarımda,
Yazıram , bilmirəm alınır necə ?
Misralar can verir,qarmaqlarımda,
Məni ağuşunda sıxan bu gecə.
Qurtarar iztirab, ağaranda dan ,
Ulduzlar karvanın gecədən qovar,
Dünya elə qaynayar ki,bir azdan,
Günəşin şəfqi gecəni yuyar.
Ağırdır çox mənə yükü gecənin,
Gecənin pərdəsin yırtmaq istərəm.
Gecə xəyalıma gəlib keçənin,
Bir anlıq əllindən tutmaq istərəm.
Bir üzü nurludur, bir üzü qara,
Yaradan dünyanı tarazlayıbdır.
Gecəni gedirik biz yara yara,
Gözləmək bizləri nasazlayıbdır.
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Mən türkümə
qurban olum

Ölmüş ruhu diriltdik

Göz yaşına qurban olum,
Qaş daşına qurban olum,
Vətən,sənin lüt qayana,
Dağ başına qurban olum.

Həsrəti də bitirdik,
Şəhid verdik,itirdik.
Qarabağ bizim oldu,
Ölmüş ruhu diriltdik.

Göyə baxsam,göyün dərin,
Qışın Sibir,yayın sərin,
Açıq olsun o göylərin
Göylərinə qurban olum.

Dalğalanır bayraqlar
Susdu artıq yaraqlar.
Zəfər,qələbə,sevinc,
Bizi qucar,daraqlar.

Oğul kimi böyümüşəm,
Sənə baxıb öyünmüşəm.
Türküm gəldi, söyünmüşəm
Mən türkümə qurban olum.

İgiddir, ərdir əskər,
Qol atıb yumruq bükər.
Düşmən başın əzməyə,
Önündə nə var sökər.

ATA bir də atalaşdı,
O,böyüdü o, ulaşdı
Bizim dərdə o bulaşdı,
İlqarına qurban olum.

Azad olan torpaqlar,
Qızıl rəngli yarpaqlar,
Ətrin bizə verməyə,
Bizi hər an soraqlar.

Şahinləri uça -uça,
Vətənimi quca -quca,
Sevdim onu mən bolluca,
Şahinlərə qurban olum.

Həsrəti də bitirdik,
Şəhid verdik,itirdik.
Qarabağ bizim oldu,
Ölmüş ruhu diriltdik.

Anamızdır ər doğanlar,
Qorxmaz,mətindir oğlanlar,
harda olsa ƏRDOĞANLAR,
Mən onlara qurban olum.
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Ünbülbanu Musayeva

Əsgərim
Sənsən xilaskarım, sənsən varlığım,
Duşmənin bağrını sökən əsgərim.
Milli qururumu qaytardın mənə,
Qarabağda qanın tökən əsgərim.
Otuz il yad əldə qaldı torpağım,
Çatmadı yurduma heç bir sorağım.
Sənsən umid yerim, sənsən pənahım,
Qarabağda zəfər yazan əsgərim.
Silindi vətənə vurulan ləkə,
Mat qaldı döyuşə neçə min ölkə.
Sənsən torpağıma qan tökə-tökə,
Yeni “Oğuznamə” yazan əsgərim.
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Sənsən tariximə zəfərlər yazan,
Yazdığın zəfərə öz anan qurban.
Əlində avtomat, köynəyində qan,
Bir “Qarabağnamə” yazan əsgərim.
Eşq olsun orduma,Baş Komandana.
Eşq olsun tarixi zəfər çalana,
Eşq olsun səngərdə tarix yazana,
Xocalı qisasın alan əsgərim.

İstiqlalın mubarək

Turkiyə Cumhuriyyətinin il dönumunə
Əsarətin zəncirini qıran SƏN
Duşmənlərdən qisasını alan SƏN
Cumhuriyyət əsərindir Ataturk
Ey turk oğlu, bu bayramın mubarək!
Can Turkiyəm, istiqlalın mubarək!
Al bayrağın şöhrətimdir, şanımdır.
Ustundəki ağ ulduzun canımdır.
Sənin qanın qardaş mənim qanımdır.
Ey turk oğlu, bu bayramın mubarək!
Can Turkiyəm, istiqlalın mubarək!
Hər qarışda qanlar udub torpağın,
Şəhid qanından yoğrulubdur bayrağın,
Sərkərdələr diyarıdır diyarın.
Ey turk oğlu, bu bayramın mubarək!
Can Turkiyəm, istiqlalın mubarək!
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Kişilik, əzamət sənin vuqarın,
Səninlə fəxr edir Azərbaycanım.
Sən arxam, dayağım sənsən kandaşım!
Ey turk oğlu, bu bayramın mubarək!
Can Turkiyəm, istiqlalın mubarək!

Qardaşa salam

ASKEF nümayəndələri ilə Naxçıvan torpağında görüş..
İlin payız vaxtı, xəzan çağında ,
Baharı gətirən qardaşa salam.
Bu qədim tarixi türk torpağınada
Şeir çələngi hörən qardaşa salam.
Bura oğuz yurdu-türk torpağıdır.
Yağılar bu yurdda baş qoyub gedib
Bu yurd yeniliyin tən növrağıdır.
Ər oğullar burda ad qoyub gedib.
Qarşına çıxaram qardaş çörəklə,
Bağçamdan dərdiyim şehli çiçəklə,
Biz türkə deyərik “qardaş “ürəklə
Qardaş diyarında qardaşa salam
Yurdum əzamətli dağlar yurdudur,
Sanki hər qayası canlı ordudur,
A qardaş, yaxşı bax oğuz yurdudur,
Oğuz türklərindən qardaşa salam (2019)
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Kaş
Kaş o günlər olaydı,
Birdə geri dönəydiə
O uşaqlıq illəri.
Yenidən yaşayardıq
Qayğılardan xəbərsiz.
Atılardıq ,düşərdik.
“Bənövşə bəndə düşə.
Bizdən sizə kim düşə?”
“Ocaq yandı,su qaynadı.
Uşaqlıq oyunların
Çox həvəslə oynardıq.
Arxaya dəsmal atıb,
Dairə boyu qaçardıq.
“Şərəf lövhəsi”nə də
Min həvəslə ən gözəl
Şəkilimizi asardıq
Zəyif şagirdləri biz
Yumorla qamçılardıq...
Məktəb tədirlərinə
Çox həvəslə gedərdik.
Gördüyümüz hər işdən
Həyatdan zövq alardıq
Beş qiymət almaq üçün,
Dərsi danışmaq üçün
Biz dərsdə dalaşardıq.
Aldığımız beşləri
Sayıb ləzzət alardıq.
Tətilə yolanardıq.
Kaş o günlər olaydı

Arzular dənizində
Yelkənsiz gəmi kimi
Atılardıq düşərdik
Kaş....o illər olaydı..

Dünya bezdirdi məni
Mən dünyadan doymadım
Dünya bezdirdi məni.
Qurduğu kələyi ylə,
Tədbirli fələyiylə,
Dünya bezdirdi məni.
Yaxşılara pis deyən,
Doğrunu əyri görən,
Yalçıya baş əyən
Dünya bezdirdi məni.
Qarabağ bir köz oldu,
Haray çəkdim “söz” oldu.
Düşmənin mərmisindən
Torpağım köz- köz edən
Dünya bezdirdi məni
Məkirli siyasətin ,
Bu yalançı ATƏT-in,
Vətənə xəyanətin,
Dərdi öldürdü məni
Dünya bezdirdi məni..
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Zəfərlə qayıt oğul
Arxam dayağım oğul !
Yanar çırağım oğul !
Sən odum, ocağımsan,
Sənsən pənahım oğul !
Səni çağırır vətən,
Bölunmuşuk tənbətən.
Sinəni sipər eylə,
Vətəni qoru oğul !
Silahını bərk qoru,
Bilinməz duşmən qoru.
Kurəyini torpaqla,
Bizi sinənlə qoru !
Azərbaycan oğlusan.
Babəksən, Koroğlusan !
Turksən, Turkun oğlusan !
Zəfərlə qayıd oğul.

Ümid pərvanəsi
Sənə nəfəsim dedim
Sənlə nəfəs alıram
Sənə “göz nurum” dedim
Mən sənlə nurlanıram.
Bu nurun işığında
Yaşamaq var,ölüm var.
Ölümü seçmirəm mən.
Səni yaşatmaq üçün,
Gümanı seçirəm mən.
Mən səni tapmaq üçün
Gümandan don geyərəm
Dağı daşı, əzərəm
Sən sevda dənizisən
Mənsə üzmək bilməyən
Dalğaların qoynunda
Son ümidlə yaşayan
Bir ümid pərvanəsi!

Allah sənə yar olsun.
Duşmənimiz xar olsun.
Qarabağ azad olsun,
Zəfərlə qayıt oğul !
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Ağabəyim harayı
(XVIII əsr İbrahim xanın
qızı:şairə )
Nətəvanın ruhu yandı ,
Üzeyir dərddən usandı .
Doğma Şuşam odda yandı ,
Laylay elim ,obam laylay
Xarıbülbül xar olubdur ,
Rəngi saralıb solubdur.
Qəbrimə də qor dolubdur
Laylay elim ,obam laylay
Şuşam qalıb yadəlində,
Yağı at çapır elimdə .
Necə yatdın yad elində
Ağlabəyim ,oyan, ağla..
Ağı deyib “Vətən” ağla
Qarabağın xanın hayla
Topxanaya qara bağla
“Laylay Şuşam “deyib ağla

Torpaqlarım əkilirmi?
Taxıl zəmim biçilirmi?
Sərin sular içilirmi?
Durnam,yurdum yerindəmi?
Hicran dərdi alıb məni,
Yaman günə salıb məni,
Torpaq qoxla,çağır məni,
Baxım yurdum yerindəmi?
Evim mənsiz ağlayırmı?
Sellər,sular çağlayırmı?
Bax göylərdə gəzən ruhlar
Qəbirlər də sızlayırmı?
Elim, obam yerindəmi?
Bağlayıb düşmən yolları,
Düşmür yolum yurda sarı
Bu qəribdən salamları,
Durnam apar Vətən sarı
Bax ,gör yurdum yerindəmi?

İnsanın yox etibarı,
De ,gələnmir sənə sarı,
Qoy qarğısın məni barı,
Bu ellərdən köçən durnam, Söylə ona ,bu salamı.
Bax gör yurdum yerindəmi? Bax,ellərim yerindəmi
Dost-düşməni seçən durnam,
Mənim yurdum yerindəmi?

Yerindəmi?
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Sən gəlməz oldun
Deyirdin payızda qayıdacağam.
Hər gələn payızda bir umid gördum.
Deyirdin payızda qayıdacağam.
Gedənlər qayıtdı sən gəlməz oldun.
Umidlə açılar hər gun, hər səhər,
Umidlə baxaram yollara tərəf.
Sən gedən yollardan tutardım xəbər,
Söz verib gedənim, nə gəlməz oldun?
Gəl, daha daha ömrumun xəzan çağıdır.
Gəl xatirəyə dönmuş sevgini apar.
Gəl məni minnətdən, əzabdan qurtar.
Əhdini dananım sən gəlməz oldun.
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MƏLAHƏT BEHBUDQIZI

Şəhid anası
Ağlama, ağlama, şəhid anası,
Sənin ucalardan ucadır adın!
Oğlun balasıdır qohumun, yadın.
Qanıyla yazıbdır tarix kitabın,
Şəhidlər fəxridir Azərbaycanın.
Şəhid anası, dur, ağlama bəsdir!
Sənin əvəzinə qoy mən ağlayım.
Qaralar da geyim, ağı da deyim,
Şəhid oğlunuzla özümü öyüm.
Qanıyla vətəni geri alanaCanım fəda olsun sənin balana.
Ağlama, ağlama, şəhid anası.
Qurban olum balana,
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Burda sənsiz qalana..
Balan səngər qurubdur,
Düşmən girməz qalana...

Vur, vur, əsgər
Yaşa səni azad, elim,
Yaşa səni, Azərbaycan.
Qoy birləşsin sağım, solum,
Qoy açılsın vuran qolum.
Qoy sevincdən qəhər boğsun,
Qoy lal olum.
Çox gözlədim bu günləri,
Gecələri, gündüzləri,
Zalım fələk imtahana
Yaman sərt çəkdi bizləri.
Vətən deyib ağladım mən.
Ellərimiz oldu talan,
İllər boyu sevincimiz
Oldu yalan.
Birliyimiz ayan oldu,
Fəridimiz, Elşənimiz,
Poladımız bəyan oldu,
Mübariz tək mübarizlər həyan oldu.
Yeni tarix yazan oldu!
Dərddən hər kəs ozan oldu.
Əsrarəngiz Şuşa qalam,
Ər torpağım, mərdlik qalam.
Qoyma sənə bir ömürlük
Həsrət qalam.
Qürurumsan, dağ vüqarım,
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Sevincimsən həm növrağım.
Sən Cabbarın, Üzeyirin,
Həm Bülbülün oylağısan,
Sən dahilər beşiyisən!
Ərənlərin keşiyisən.
İsa bulaq, Cıdır düzü,
İgidlərin neçə yüzü
Səndən ilham alıb düzü.
Addımlayır sənə sarı,
Qarşısında diz çökdürüb yağıları...
Vur, vur əsgər!
Dayanma, vur!
Qarabağı azad edib min busat qur!
Min büsat qur!

Vətənim
Ürəyimin alovu,
Ruhumun atəşisən,
Ən ülvi niyyətimin
Sönməyən günəşisən.
Övladların əzəldən
Ərənlər övladıdır,
Yurd uğrunda canını
Verənlər övladıdır.
Mənim Dərələyəzim,
Göyçəm, Zəngəzurumsan,
İrəvana sığmayan
Fərəhim, qürurumsan.
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Canda vətən sevgisi
Ocaq‐ocaq alışır,
Min illərdir bu torpaq
Türk dilində danışır.
Bu ay-ulduzlu bayraq
Əcdadımın sancağı,
Sevgisiylə isinir
Yurdumun hər bucağı.
Oğulların, qızların
Qanında qeyrət odu,
Yurd haqqını qoruyan
Ən uca qüdrət odur.
Ümidlər çiçək açsın
Sənin hər qarışında,
Türk övladı öndədir
İgidlik yarışında.
Şanlı üçrəngli bayraq
Ağrı dağda ucalsın,
Ulu Turan elləri
Bu birlikdən güc alsın!!!

Yollar
Yollar var aparır nurlu sabaha,
Yollar var ‐ gecənin qaranlığına...
Qəm karvanının yolçusuyam mən,
Baş alıb getsəm də hayana, hara.
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Unutmaq eşqiylə düşsəm yollara,
Elə qəlbimdədir sağalmaz yara.
Bu yollar qaldırıb gah məni dağa,
Gah da gül‐çiçəkli bağçaya, bağa.
Hərdən buz bulaqlı sərin yaylağa,
Gah dərin dərəyə endirib yollar...
Yollar var gəzirsən daşlı‐kəsəkli,
Yollar var görürsən bərli‐bəzəkli.
Sanma bütün yollar zibanlı, zərli,
Bəzən də çovğunlu, boranlı yollar.
Ömrümün sonuna aparan yollar,
Bəzən məni məndən qoparan yollar.
Nurlu sabahlardan keçib gələrək
Məni muradıma yetirən yollar.
Bu ömür yolunda boran var, qış var,
Başını qatacaq əməl var, iş var.
Səni imtahana çəkən gərdiş var,
Zarafat gəlməsin sənə bu yollar.
Dərin dəryalara batıran yollar,
Qismətə, çörəyə çatdıran yollar.
Beş, üç qəpik üçün uyub şeytana
Mərdləri namərdə satdıran yollar.
Bu keşməkeşli ömür yolunda
Elə bir yolun yolçusu ol sən,
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Hərdən boylanıb geriyə baxsan,
Sənə ehtiramla desinlər, "əhsən!".
Yol var ki, səni qaldırar dağa,
Yol da var qərq edər dərin dəryaya.
Yol var aparar nurlu sabaha,
Yol da var gecənin qaranlığına...

Məni sal yada
O dağların keçilməyən cığırıyam, iziyəm,
İndi aran yollarında tək mələyən quzuyam.
Könlü sınıq, dağ həsrətli bir qübaram, sızıyam,
Qəlbimdəki bu həsrəti apar çatdır səyyada,
Yolun düşsə o dağlara, barı məni sal yada...
Haçandır ki, o dağların çiləsini çəkmişəm,
Bu həsrətlə bağçamızda sarı güllər əkmişəm.
Bir zamanlar o dağlarda qartal kimi səkmişəm.
Əfsuslar ki, otuz ildir qismət oldu cəllada,
Yolun düşsə o dağlara, barı məni sal yada...
Şaxtasıyla, çovğunuyla o dağların buzuyam,
Qürbət eldə qalan yurdun baharıyam, yazıyam.
Onu bilin, o dağların mən də məğrur qızıyam!
Nisgilimi söyləmərəm nə yağıya, nə yada,
Yolun düşsə o dağlara, barı məni sal yada…
Zaman,zaman aralandıq, ləkləndik biz,
Zaman,zaman sən-mən dedik bəkləndik biz,
Yetər! Yetər! Yetər...bunca təkləndik biz,
Kimik, nəyik? Edəlim car, Bozqurd ey hey...
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Türk dünyasının qəhrəman oglu Mübariz
İbrahimovun əziz xatirəsinə
Mən türkəm,türk oğluyam,
Sinəsi bərk dağlıyam.
Birləşmədikcə "qollarım",
Ayrılmasın yollarım.
Vətənimdə qanı axan,
Yaraları bağlayım..
Mən türkəm,türk oğluyam,
Yağı düşmənlərimə
Gərək ürək dağlıyam.
Çanaqqala döyüşündə
Söyləmişəm sözümü,
Dünya görüb məndə olan ,
Dəyanəti,dözümü.
Yenilmərəm düşmənimə,
Alçaltmaram özümü.
Düşmənlərim əyə bilməz,
Qarşısında dizimi.
Hələ Turan torpağına
Yenidən qayıdacağam
Gör neçə zəfərlərin
İmzasın atacağam.
Mən türkəm,türk oğluyam,
Atatürkün oğluyam.
Düşmənimin sinəsində
Gərək ürək dağlıyam...
Haydı,haydı,igidlərim,
Vətən sizi çağırır,
Türkün türkdən başqa dostu
Yoxdur,deyə bağırır....
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İzim var mənim
Sənə deyiləsi sözüm var mənim,
Bir cüt həsrət çəkən gözüm var mənim.
Sən gəl ki, gözümü çəkim yollardan,
Bu eşqdə sədaqət,dözüm var mənim.
Sənin eşqin məni gətirdi dilə,
Bəzən ağlatsa da,bəzən də gülə.
Bağçada oxuyan sarı bülbülə,
Səndən gileylənən sözüm var mənim.
Ətrini alıram açan güllərdən,
Sorağın alıram şirin dillərdən.
Geridə qoyduğun uzun illərdən,
Ləpirin saxlayan izim var mənim…

Darıxmışam
Doğma diyar,əziz vətən,
Səndən ayrı qəribəm mən.
Bir bilsən ki,buralarda,
Sənsiz necə darıxmışam.
Gül çiçəkli hər dağında,
Ağacların yarpağıda.
Şır-şır axan bulağında,
Gözüm qalıb darıxmışam.
Yaz gələndə güllər açan,
Nərgizləri ətir saçan.
Düzlərində ceyran qaçan,
Günlərinçün darıxmışam.
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Gözlə məni gözəl vətən,
Sənsiz necə ölərəm mən?
Qovuşmaqçün o ellərə,
Ürəyi tən bölərəm mən!
Sənsiz necə ölərəm mən?..

Ey şanlı ordumuz, gözəl ordumuz
Ey şanlı ordumuz, gözəl ordumuz,
Zəfərlər sizindir əzəl, ordumuz!
Sənin yolun haqq yoludur,
Bu yurd qocadır, uludur,
Qədim ozanlar yurdudur,
İgidlərlə dopdoludur,
Adın zəfərlə qoşadır,
Səni bu vətən yaşadır.
İllərdir ki, susdun, durdun
Parçalanmış torpağından,
Sənə geri verən gördün?
Şərəfindən, namusundan
ödül verdin,uzun zaman,
İndisə ac qurda döndün.
Düşməninə vermə aman,
Vur, vur qeyrətinə qurban!
İrəli get zəfər qazan,
Təkcə qalıb sənə güman.
Üç rəngli bayrağı ucalt, ordumuz.
Tapacaq səninlə nicat yurdumuz.
Ey müzəffər ordumuz, qalib ordumuz!!!
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təbrİzə pünhan

Zəfər çalacaq
İllərdir bu günü gözləmişik biz,
Qələbə əzmiylə çoşur qəlbimiz.
Aslan tək vuruşur hər əsgərimiz,
Bilirəm, qələbə bizim olacaq,
Müzəffər ordumuz zəfər çalacaq!
Dalğalan bayrağım,ucal bayrağım,
Dalğalan,sevinsin azad torpağım.
Yenidən başlasın gözəl növrağım
Bilirəm, qələbə bizim olacaq,
Müzəffər ordumuz zəfər çalacaq!
İllərdir bizləri gətirib cana,
Elə dərs verək ki azğın düşmənə,
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Boylana bilməsin bir də bu yana.
Bilirəm,qələbə bizim olacaq,
Müzəffər ordumuz zəfər çalacaq!
Alnına yazılan ləkə silinsin,
Adı qəhrəman tək,mərd tək bilinsin.
Yenidən şanlı bir tarix yaransın.
Bilirəm,qələbə bizim olacaq,
Müzəffər ordumuz zəfər çalacaq!
Ali baş komandan,borcluyuq sizə,
Ağlınız,əzminiz gəlməsin gözə.
Sərrast verirsiniz cavab hər sözə.
Bilirəm,qələbə bizim olacaq,
Müzəffər ordumuz zəfər çalacaq!

Vətənin fəxri
Yenə də igidlər bələnir qana
Yenə də şəhidlər gəlir dörd yana
Başını dik saxla şəhid atası,
Sən də qürurla bax o qəhrəmana.
Ana, gözlərində o yaşlar nədir?
Şəhidlik məqamı uca zirvədir.
Torpaq vətən olmaz şəhid olmasa,
Şəhidlər vətəni müqəddəs edir.
Dillərə adını yazdı şəhidlər.
Ellərə cığırdı,izdi şəhidlər.
Nurlu sabahlara doğru uzanan,
Yollara adını qazdı şəhidlər.
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Dağların başında uca bir dağdır.
Həmişə diridir, həmişə sağdır.
Vətən torpağında göyə ucalan,
Heç zaman enməyən, ulu bayraqdır.
Şəhidlər vətənin fəxri,qüruru,
Xalqın göz bəbəyi, xalqın göz nuru,
Şəhid balaların addımlarıyla,
Vətən addımlayır zəfərə doğru.

Cənab general
Dan üzü nur saçdı gün əvəzinə,
Dağlandı sinəmiz nalə səsinə.
Polad tək oğulun dağ cüssəsinə
Baxdıqca, kül edir bizi dərdimiz.
Nə yatmısan,oyan,cənab general,
Düşmənin canına yenə qorxu sal,
Ölən şəhidlərin qisasını al,
Yaşa, tez qələbə çalsın ordumuz.
Sən örnək olmusan hər zaman bizə,
Bir addım qalmışdı qələbəmizə,
General,ölüm heç yaraşmır sizə,
Dur,bizi gözləyir əsir yurdumuz.
Can verdin,torpağı vermədin yada,
Şərəfli ölümü gətirdin dada,
Əbədi yaşayar adın dünyada,
Ey məğlubedilməz,ey boz qurdumuz.
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Qələbə əzmiylə coşur qanımız,
Vətənə,torpağa qurban canımız,
Döyüşə hazırıq bu gün hamımız,
Bir gün çin olacaq mütləq arzumuz!

Heç nə dəyişmədi
Əvvəlin bəllidir,sonun bilinməz.
Dünyadan gedəcək anın bilinməz.
Xeyrin də,şərin də iki üzü var,
Xeyrinə hansıdır canın, bilinməz.
İnsanı özünə bağla,bağlama,
Dilinə qıfıl vur,dağla,dağlama,
Fikrin,xəyalın ki,açarı yoxdur,
Sözünü ağzında saxla,saxlama.
İllər səf bağlayıb keçər yanından,
Hər il öz payını alar canından,
Canının yerinə can verən olmaz,
İnsan lap olsa da doğma qanından.
Günü tutmaq olmaz gün gəlib gedər,
Gah sevinc gətirər,gah da ki,kədər,
Kədərin içində bir sevinc yatar,
Sevinc var gəlişi kədərdən betər.
İnsanın içində min cür dərdi var.
Dərdi bir o bilir,bir də dörd divar.
Zalım var içində bir quzu bəslər,
Məzlum var içində yatır canavar.
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Milyon illərdir ki,yol gəlir insan,
Yolu gah çətindir,gah da ki,asan.
Dünyanı tamamən dəyişdi,ancaq,
Heç nə dəyişmədi duyğularından.
Kədərdir insanın ömrünü didən,
Dost deyil gördüyün hər dərdə yetən.
Təbrizə,dünyadan baş açmadınsa,
Demək baş açmadı hər gəlib-gedən.

Hər şeyin öz hikməti var
Yay vaxtında bu dağlarda qar olmaz,
Hər aşiqdən könül sevən yar olmaz,
Hər çiçəkdən meyvə olmaz, bar olmaz,
Hər şeyin öz qisməti var dünyada.
“Zər qədrini zərgər bilər” deyənlər,
Naşı əllər dürdən,zərdən nə anlar,
Haqdan gələn haqqı-sayı dananlar,
Hər şeyin öz qiyməti var dünyada.
Vətən olmaz torpağını sevməsən,
Bostan olmaz hər tağını sevməsən,
Ana olmaz qucağını sevməsən,
Hər şeyin öz zəhməti var dünyada.
İldırımlar göy üzünü yaxsa da,
Fırtınalar hər tərəfi yıxsa da,
Üzərinə şər, böhtanlar axsa da,
Hər şeyin öz hikməti var dünyada.
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Ola bilməz
Üstünə dağ boyda qar ələnsə də,
Kiçik təpələrdən dağ ola bilməz.
Qartal ənginlikdən yerə ensə də,
Gəzdiyi oylağı bağ ola bilməz.
Allahın hökmüdür, zamanın səsi
Ölüm yaxalayar bir gün hər kəsi.
Dahini yaşadar sözü, kəlməsi
Vədəsi keçibsə sağ ola bilməz.
Bu dünya əzəldən sirli, soraqlı
Ömür yaşayırıq qaralı- ağlı.
Keçdiyin qaralı günlərlə bağlı,
Nə qədər düşünsən, ağ ola bilməz.
Birinin dolaşıq gəlibsə işi,
Gətirmək olarmı önə keçmişi?
Qeybdən alışıb yansa günəşı,
Yaradıb-qurduğu çağ ola bilməz.
İnsan bir olsa da, fikir bir olmaz.
Hər fikir əməldə yerini almaz.
Dahinin hər sözü dillərdə qalmaz.
Yaranan el sözü lağ ola bilməz.
Əlinə bel alıb bağa getməsən,
Vaxtında torpağa, daşa yetməsən,
Əkdiyin toxuma qulluq etməsən,
Şiltaq fidanlardan tağ ola bilməz.
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Bir insan şam kimi hər gün yanmasa,
Zəhməti özünə ziynət sanmasa,
Qatıqı möhkəmcə çalxalanmasa,
Ayranı ayrilıb yağ ola bilməz.
Təbrizə, gözəldir sözün-söhbətin.
Vardir el içində qədir-qiymətin.
Olmasa bu qədər xətir-hörmətin,
Qamətin bu qədər şax ola bilməz.

Bir səfərdəyəm
Sonu görünməyən bir səfərdəyəm.
Dünya gözlərimə yüklənib gedir.
Özüm öz ruhuma bir sərkərdəyəm,
Cismim bu dünyadan təklənib gedir.
Yüksəyə qalxdıqca dağların başı
Əskilməz üstündən nə düman, nə qar.
Dağ qədər sevsə də qardaş qardaşı,
Söykənən dağların dərələri var.
Könlündən uzanan cığırla, izlə
Gedəndə ömrünün son illərinə
Qurban et tamahı, nəfsini gözlə
Arxaya boylan,bax ləpirlərinə.
Göylərin gözündən şəfəq süsülür
Hər şeyə təsiri başqa- başqadır
Meyvə öz vaxtında dəyir, üzülür
Biri turşməzədir, biri bal dadır.
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Baxma kim geridə kim qabaqdadır
Hamının səfəri eyni səmtədir.
Kim bilir vədəsi hansı vaxtadır
Baxılmır məramı,rütbəsi nədir.
Kimsə çıxa bilmir sıra səfindən
İnsanın gəlişi, gedişi birdir
Boylansan dünyanın dörd tərəfindən
Hər kəsə qazılan eyni qəbirdir.

Əsəbdən özünü gözlə
Hərdən hirslənəndə, üzünü görmə.
Tanınmaz olursan qiyamətinlə.
Əsəbin gələndə özünü gözlə,
Bu qədər oynama öz səhhətinlə.
Ömür yaralanıb,yaş o yaş deyil,
Bizə lazımdırmı ürək darlığı?
Məni də həmişə özün kimi bil,
Alma əlimizdən bəxtiyarlığı.
Dünyada bu qədər gözəllik varkən,
Xəzan yeli kimi niyə əsirsən?
Ürəyim darıxır sənə baxarkən,
Nə var ki,bu qədər asıb-kəsirsən?
Mən ki istəmirəm qəlbin darıxa,
Hər şeyin bir həddi,bir sərhəddi var.
Boş yerə məni də çəkmə çarmıxa,
Mənim səbrimin də müəyyən səddi var.
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Artıq daralıbdır ömrün müddəti,
Ürəkdə nə qədər arzular qalıb.
Bir az da artırma sən bu sürəti,
Onsuz da insanın ömrü qısalıb.

Müstəqillik sevinci
Kim qoruyub bizə vermiş
Vətən adlı bu incini.
Ulu tanrım bəxş eləmiş
Müstəqillik sevincini.
Bu müqəddəs bayrağımız
Babaların yadigarı.
O vüqarlı bir dağımız
Hamımızın iftixarı.
Dalğalansın qoy həmişə
Vətənimin göylərində.
Adı düşsün dilə-dişə
Dünyamızın hər yerində.
Bayraq qürur mənbəyimiz,
Məfkurəmiz,şüurumuz.
Bizim birlikdə səyimiz
Varlığımız,qürurumuz.
“Bir kərə yüksələn bayraq
Bir daha enməz”deyilmiş.
Hamı olsun ona dayaq
Uğrunda çox can verilmiş.
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Yağma yağış
Yağma yağış, yağma yağış,
Müzəffər ordum döyüşür.
Torpağımız qarış-qarış,
Yenə Vətənə dönüşür.
Payız rəngli arzularım,
Səpələnir yarpaq-yarpaq.
Cəbhədədir oğlum,yarım,
Sürüşkən olmasın torpaq.
İllərdir ki,gözləmişik
Həsrət ilə biz bu anı.
Sözümüzü biz demişik
Çatıbdır qisas zamanı.
Yağma yağış,yağma yağış,
Çoxalmasın dərd-qəmimiz.
Çox istədik sülh və barış,
Hiyləgərdir düşmənimiz.
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ƏSMƏR BAĞIROVA

Şəhidim

(Şəhid Dövlətzadə Cəbrayıl Dövlət oğlunun şərəfinə)
Köksündə döyünən ürəyə qurban,
Qarşında baş əyir cahan, şəhidim!
Sinəni düşmənə sipər eylədin,
Şanlı zəfərinə qurban, şəhidim!
Tutduğun yol Mübarizin yoludur,
Şanlı vətən övladının yoludur.
Şəhidliyin müqəddəslik zirvəsi,
Müqəddəs andına qurban, şəhidim!
Zəfər toxumundan çiçəklər açmış,
Ürəyində vətən adlı sevdan var.
Keçdiyin yolların tarixi yazmış,
Tökülən qanına qurban, şəhidim !
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Şığıyıb qartaltək üstünə çökdün,
Düşmənin bağrını yardın, şəhidim!
Qəhrəman dövlətə bir igid oldun,
Şanlı soyadına qurban, şəhidim!
Boz qurd harayıdır, qanı türk qanı,
Səs salıb aləmə Cəbrayıl şanı.
Bir daha tanıtdın Azərbaycanı,
Adına-sanına qurban, şəhidim !

Əsgər anası
Vətənə əmanət oğul böyütdün,
Başın uca olsun, əsgər anası!
Uğrunda canını versə də qurban,
Ağlama, möhkəm ol, əsgər anası!
Vardır ürəyində vətən sevgisi.
Rəşadət göstərir oğlun, ay ana !
Yayılır aləmə qələbə səsi,
Vətənə müjdəsin verir, ay ana!
Vətən torpaqları əmanətidir,
Canıyla, qanıyla qoruyur onu.
Düşmənə geydirib ölüm köynəyi
Önündə başını əydirir, ana !
Üzü Qarabağa yol alıb gedir,
Gedir, əllərində zəfər bayrağı!
Gedir, ürəyində qələbə əzmi,
Əyilib qürurla öpür torpağı!
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Fəxr elə, ay ana, ey Ana Vətən!
Fəxr elə qəhrəman igidlərinlə!
Fəxr elə vətəni, torpağı sevən,
Ölümsüz zirvədə şəhidlərinlə!

Vətən
Doğma elim,
yurdum mənim! .
Gözün aydın, Ana Vətən!
Qürurluyam! Fəxr edirəm!
Öz ordumla öyünürəm!
Vətənimin igidləri, əsgərləri
Yaraları sarır, gəlir !
Doğma yurdu işğalçıdan
Addım-addım alır, gəlir!
Dalğalansın al bayrağım
Zirvəsində torpağımın!
Müjdələnsin gözəl Şuşam,
Zəfər çalsın Qarabağım!
Sinəndə güllələr əkdin ,
Otuz ildir nələr çəkdin!
Alınıbdır qanın, Vətən!
Mübarəkdir şanın, Vətən !
Şanlı ordum gərib sinə
Tarix yazır sinəsinə .
Ötür gələcək nəslinə,
Yazılsın dastanın, Vətən!
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Bayrağım
Ey üçrəngli bayrağım, sabaha nur, işığım!
Ay-ulduzu sinəndə, vətənə yaraşığım.
Döyüş meydanlarında savaşım, barışığım!
Dalğalan, əzəmətli gücünə qurban olum!
Dalğalan vətənimin ən uca zirvəsində!
Dalğalan yarandığın bu günün haqq səsində!
Sən şanlı diyarımın fəxrisən, qürurusan,
Dalğalan, qazandığın zəfərə qurban olum!
Qatmısan al rənginə şəhidlərin qanını,
Varlığınla alırsan düşməninin canını!
Ucaltdın zirvələrə adını, amalını ,
Dalğalan, yaşatdığın birliyə qurban olum!
Şanlı ordumla birgə düşmənə gərib sinə
Addım addım sancıldın Qarabağın köksünə!
Sənsən Azadlıq eşqum, sənsən sevgim Vətənə!
Dalğalan, yaratdığın sevginə qurban olum!

Azərbaycan əsgəri
Ali baş komandanın ətrafına toplaşıb
Yumruq kimi birləşdi Azərbaycan əsgəri!
Al bayrağı əlində zəfərə doğru gedir,
Atılıb döyüşlərə inamla irəliləyirQələbəyə can atır Azərbaycan əsgəri!
Şuşa kövrəlib yaman, Zəngilanım həsrətdə,
Kəlbəcərim, Laçınım boylanır əsarətdə.
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Zaman o zaman oldu, qalmayassız qürbətdə!
Atılıb döyüşlərə inamla irəliləyir,
Qələbəyə can atır Azərbaycan əsgəri!
Oxusun xarıbülbül, səslənsin Xanın səsi,
Çallnsın Şuşamızda Qarabağ Şikəstəsi!
Arzusu, istəyi bir, Vətəndir hər kəlməsi!
Atılıb döyüşlərə inamla irəliləyirQələbəyə can atır Azərbaycan əsgəri!
Sancılsın zirvəsinə əzəmətli bayrağım,
Dalğalansın qoynunda, sevinsin cənnət bağım,
Səs salsın kainata, azaddır Qarabağım!!!
Arzusu ürəyində inamla irəlləyirQələbəyə can atır Azərbaycan əsgəri!
Qələbəyə can atır Azərbaycan əsgəri!

Oğluma
Yuxusuz gecələri,
Qayğılı gündüzləri
Adınla başlayıram,
Adınla bitirirəm.
Səni görmək istəyim
Yük olub ürəyimə.
Nə əlim çatır sənə,
Nə səni görə billəm.
Qurban olum, ay oğul ,
"Ana" adlı kəlmənə!
Dilimdəki sözlərim
Qurban olsun dilinə.
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Canım oğlum, göz nurum ...
Tanrıdan istəyirəm
Bir sənə çata bilim,
Boyunu sevə bilim.
Oturduğun, durduğun
Yerləri görə bilim.
Silah tutan əlindən
Doyunca öpə bilim.
Hardasan görən indi,
Görən nə düşünürsən?
İstimi yatdığın yer,
Yenəmi üşüyürsən?
Canım oğlum, nə yeyir,
Görən nə istəyirsən?
Bir səni görə bilim...

Vətən, hey
Qarabağım doğma yurdum, anamdı,
Göz dağımdı Şuşam, qəlbə yaramdı,
Düşmən halay vurdu, tonqal qalandı,
Əyildi vüqarım, sındı qürurum,
Kor ola gözlərim, öləm, vətən hey!
Alnımıza bu nə bəxtdi yazıldı?
Haqq yoluna dərin quyu qazıldı.
Səbrimizin sonu çatdı, nazildi.
Çəkib süngərini, alıb silahı,
İstəyirəm vuram, qıram, vətən hey !
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Hanı vətən oğlu, hanı ərənlər,
Hanı meydan deyib, sinə döyənlər?
"İgidlik" göstərib özün öyənlər.!..
Tapdaq altda qaldı torpaq, elimiz
Getdi hünər qram-qram, vətən hey !
Bu nə dərddi, bu nə dözüm, İlahi,
Ümid deyib, yumdu gözün İlahi,
Niyə yoxdu heç bir çözüm, İlahi,
Susan vicdanları oyadım gərək,
İstəyirəm bir hay salam, vətən hey!
Ayağa dur, vətən oğlu, ər igid!
Silahından sussun düşmən, vur, igid!
Türk oğlusan, aman vermə düşmənə,
Hünər göstər, zaman vermə, dur, igid!
De bu yolda ölləm, qallam, vətən hey !
Torpağıma qurban ollam, vətən hey!

Qüdrətli dövlətin dahi rəhbəri
Ucadan ucadır adın dünyada,
Fəxrlə deyirəm düşmənə, yada.
Söykəndin vüqarla verdiyin anda ,
Qüdrətli dövlətin dahi rəhbəri!
Ucaltdın hər yerdə bayrağımızı
Yazdın tarixlərə ad-sanımızı.
Tanıtdın hər yerdə varlığımızı,
Qüdrətli dövlətin dahi rəhbəri!
Bu vətən, bu millət sənə borcludur,
Sənin əməlinlə vardır, güclüdür!
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Tutduğun haqq yolu pirdir, uludur
Qüdrətli dövlətin dahi rəhbəri!
Yaratdın zəkanla böyük bir cahan,
Dillərdə əzbərdir can Azərbaycan!
İllər ötüşsə də yaşayacaqsan,
Qüdrətli dövlətin dahi rəhbəri!

İgid

Şəhid general Polad Həşimovun xatirəsinə
Nurlu simasına ,gülər üzünə
Polad əqidəsi yaraşan igid!
Açdın neçə cığır,açdın neçə yol,
Əsgərlə səngərdə vuruşan igid!
Mübarək şəhidlik zirvəsindəsən
Qanıyla torpağa qatılan igid!
Artıq əbədiyyət nəgməsindəsən
Əcəlin qoynuna atılan igid!
Başın əyilməsin ,dik dur ,Vətənim !
Sənin Polad kimi generalın var !
Neçə oğullara örnək olacaq
Anar, Yaşar kimi igidlərin var!
Sevin ,Ana yurdum,Ana Vətənim
Səni candan artıq sevənlərin var!
Fəxrlə deyirəm ,qürur duyuram
Qisasa yol açan igidlərin var!
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Özünlə götür
Şuşanın azad olunmasında xüsusi igidlik göstərən igid
oğullarımızdan biri olan xüsusi təyinatlıların komandiri
polkovnik Haqverdi Dadaşova ithaf olunur.
Qardaşoğlu dayan, məni bir eşit,
Məni də sən apar, yanında olum.
Kah qabağa ötür, gah arxanda tut,
Qadan məni tapar..., yanında olum.
Ürəyimi verim, özünlə götür,
Şuşanı alanda yanında olum.
Gah sağ çiyninə at, gah sola ötür,
Bayraq sancılanda yanında olum.
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Məni aparmırsan, gözümü götür,
Görən gözün olum, gözətçin olum.
Axı əmanətsən, həqiqət budur,
Şəhid Teymur olum, ya Elçin olum.
Gözümü rədd etsən, ruhumu götür,
Ruhunla birləşim, kaş yaxın olum.
Sən bürün ruhuma, cismini örtür,
Dövrəndə sipərin, dayağın olum.
Könlümü, ruhumu, gözümü götür,
Sən zəfər çalanda böyründə olum.
"Əmrin icra oldu !" , sözümü götür,
Mən də baş komandan fövqündə olum.
Bilirəm igidsən, qorxmazsan, ərsən,
Məni naçar qoyma, qurbanın olum.
Bilirəm, vətənin sevən əsgərsən,
Başına dolanım, qalxanın olum.
Ürəyimi verim, özünlə götür,
Şuşanı alanda yanında olum.
Gah sağ çiyninə at, gah sola ötür,
Bayraq sancılanda yanında olum.
Kəndimiz alındı, sən orda varsan,
Mən də orda varam, ruhum da, can da.
Səninlə fəxr edir, o kənd, o orman,
Səninlə fəxr edir Azərbaycan da.
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Müjdəmiz Xankəndi,
müjdəmiz Şuşa
"Yaxınıq Şuşaya, bir nəfəs qədər",
Mən necə gəlməyim ilhama, cuşa.
Bu zəfər, qələbə, möhtəşəm hünər,
Müjdəmiz Qubadlı, müjdəmiz Şuşa
Mən necə gəlməyim ilhama, cuşa.
Nəfəs alıb-verib fərəhlənirəm,
Müjdəni düşünüb ürəklənirəm.
"Qalibik!" fikriylə şərəflənirəm,
Gəlmişəm ilhama, gəlmişəm cuşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Qaçqınlıq, köçkünlük bitibdi qardaş,
Ayə, ay əmioğlu, bir dombalaq aş...
Düzdü, qalmayıbdı, daş üstündə daş,
Eybi yox..., qoy olsun, nə gəlib daşa...,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Özünü itirdi, ağnadı külə,
Səpələdi smerç, fosforlu hələ...,
Tərtərə, Gəncəyə, Bərdəyə belə....
Drondan qaçırlar..., gəlirlər tuşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Xocalı kəlməsi ləkəydi, düzü,
Düşməndən öc aldı fatehin ozü.
Məsələ çevrilib cümləsi, sözü,
Gəlməsin nəzərə, pis gözə, haşa...
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
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Mən bir tumurcuğam, qönçələnirəm,
Günəşəm, pis gözdən gecələnirəm.
Gözəl bir talehəm, incələnirəm.
Sevinc göz yaşlarım-tökülür qoşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Ürəyimə köçüb sanki bu aləm,
Gözlərim nur səpir, sərməstdir haləm.
Duyğulu insanam, demə qafiləm,
Sevinc göz yaşlarım - hörülür qoşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Müjdələr gözəldir fateh dilində,
Yığılaq meydana, duraq önündə.
Müjdəmiz səslənsin bayraq günündə.
Karvanlar düzülsün, olsun tamaşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Bayraq marafonu başlasın o gün,
Dursun pandemiya, olsun toy-düyün.
Yığışsın hər köçkün, toplasın yükün,
Daha saxlamayaq köçü obaşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Bayraq marafonu tankla başlasın,
Fişəngli lüləsin göyə tuşlasın.
Haylar meşələrdə, dəymə..., qışlasın,
Daha lüzüm yoxdur hərbə, savaşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Çalınsın Koroğlu üverturası,
Əsgərlər oynasın cəngi havası.
Başlasın düşmənin ələmi, yası,
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Dərd-qəmlə, kədərlə qalsın baş-başa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.
Düşmən xatırlasın Ağaverdini,
Viran eyləyibdi gözəl kəndini.
Bundan sonra bilər o da həddini,
Şükür, arzularım çıxmadı boşa,
Müjdəmiz Xankəndi, müjdəmiz Şuşa.

Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdi bizi
Vətənimin başını almışdı qara bulud,
Komandan önə çıxdı, ordumuz oldu umud.
Yer- göy lərzəyə gəldi, yarıldı xain sükut,
Vətən oldu andımız...,
Vətən çağırdı bizi...
Ədalətə səslədi, açdı dünyanın gözün,
Dünyaya tanıtdırdı düşmənin mənfur üzün.
30 illık oyuna bir ayda verdi çözüm,
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdı bizi...
Düşmənin meymunluğu heysiyyətə toxundu,
Şuşada yallı getdi, hayın himni oxundu.
Hücuma keçdi ordu, vətən nəyin yoxundu?!
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdı bizi...
Millət qalxdı ayağa, gənclər səfərbər oldu,
Tarix dərsin bilməyən tarix yazan ər oldu,
Qanın tökdü torpağa, yenilməz əsgər oldu.
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Qarabağdı andımız,
Şuşa çağırdı bizi...
Yolumuz haqq yoludur, biz sülhə səsləyrik,
Bir oz torpağımızı, bir barış istəyirik.
"Hansı yolla olsa da alacağıq!" deyirik.
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdı bizi...
Şəhidimiz, qazimiz haqqın qurbanı oldu,
Ordumuzun zəfəri zəfər dastanı oldu.
Əlyarın, Mübarizin tökülən qanı oldu,
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdı bizi...
İti qovan tək qovduq, quyruq bulayır indi,
Qurduğu istehkamda çaqqal ulayır indi.
Bilmək olmur tipini, əcinnədi, ya cindi,
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdı bizi...
Vətəndən uca nə var, vətən ulu sevgimiz,
Vətən bizim evimiz, onur, uğur cəngimiz.
Dilimiz, musiqimiz, vətəndir ahəngimiz,
Vətən olub andımız,
Vətən çağırır bizi...
Qarabağ-Azərbaycan, Qarabağ-bayrağımız,
Çin olur, gerçəkləşir bizim milli arzumuz.
Azərbaycan tanıyır: "O düşmən, bu dostumuz."
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırdı bizi...
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Ağaverdi sev, güvən, yumruqdu birliyimiz,
Türkiyə-Azərbaycan ulu özgürlüyümüz.
Zəfərlər sıralanır, zəfər çalır gücümüz
Vətən oldu andımız,
Vətən çağırır bizi...

Nənələrimizin dilindən
Bir az ac yaşayaq, bir az da susuz,
Təki tez rədd olsun bu acgöz quduz.
Yaşaya bilmərik biz Qarabağsız,
Hamımız əsgərik, qoy dünya duysun,
Komandan var olsun, vətən yaşasın.
Tutu, Xan çinarı ortadan bölüb,
Mal leşin görürsən, qəlpədən ölüb.
İtimiz sağ qalıb, ölümdən dönüb,
Hamımız əsgərik, qoy dünya duysun.
Komandan var olsun, vətən yaşasın!
Bağımı görürsən, smerç dağıdıb,
Nəvəmin qanını yerə axıdıb.
Balam balasına dua oxudub,
Hamımız əsgərik, qoy dünya duysun,
Komandan var olsun, vətən yaşasın.
Evimiz uçubdu, uçsun..., nə olsun,
Bir öğlum şəhiddir, biri də olsun.
Biri qazi olsun, nəvəm doğulsun,
Hamımız əsgərik, qoy dünya duysun.
Komandan var olsun, vətən yaşasın.
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Bu cür nənələrin gözləri dönməz,
Qğullar fədakar, qızlar yenilməz.
Bir kərə yüksələn bayraq ta enməz,
Qisas yerdə qalmaz, qoy dünya duysun,
Fateh sərkərdəmiz daim yaşasın.

Qarabağın fatehi
O "Qarabağ !" bağırmadı,
O almağı qət elədi.
Qarabağı geri alır,
Könlümüzü fəth elədi.
Köçkünlük tarixdə qaldı,
Yır-yığışlar vüsət aldı.
Xoş söz-söhbət şəkər, baldı,
Şükran olan mədh elədi.
Al bayrağa bürünəcək,
Dizin-dizin sürünəcək.
Toy çaldırıb, şənlənəcək,
Böyük-kiçik vəd elədi.
Xankəndinin xoş mehidi,
Şuşamızın dan şehidi,
Qarabağın fatehidi,
Könlümüzü fəth elədi.
Ağaverdi xoşbəxt biri,
Yükün tutub, gedir geri.
Ürəyində ən baş yeri
Fateh üçün əhd elədi.
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Çİmnaz Calalova

Sitəmim özümədir
Xoşbəxtliklər səthidir, həyatsa müvəqqəti,
Sabahı bilmək olmur, nə yaşanacaq qəti,
Acgözcə qucaqlayan pulu, varı, dövləti
Nə apardı özü ilə qara torpaq altına?
İnsanlıq nə bilməyən böyük xanə nəfislər,
Allahından bixəbər yoldan azan iblislər,
Gözünü dünya tutan, tamahkar, qəlbi pislər,
Nə apardı özü ilə qara torpaq altına?
Nə sarayda xanlara, nə bizə qaldı dünya,
İnsanı ələ saldı, ağlını aldı dünya,
Nələrə şahid oldu, kimlərə qaldı dünya,
Sultanlar nə apardı qara torpaq altına?
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Gözümüz yaxşı görür, milyonlara şahidik,
Hətta bununla belə biz də qul haqqı yedik,
Hansı gün bir kasıba bir tike çörək verdik,
Gedəndə rahat gedək qara torpaq altına?
Tıxadıq qulaqlari, ağzımızı suvadıq,
Vicdanın əl-ayağın, qollarını bağladıq,
Hansı gün bir məzlumun qədərinə ağladıq,
Gedəndə rahat gedək qara torpaq altına?
Heç kəsə söz vurmuram, sitəmim özümedi,
Bu dünyanın qiymeti, varlığı, sözü nədi,
Gözlerini yaxşı aç, Ey Çimnaz, "Sən neynədin?"
Rahat gedəsən deyə qara torpaq altına?

Könlümün gözü çıxsın
Bu könlümün gözü çıxsın.
Nə yox bilir, nə də var!
Könlüm yayda qar istəyir,
Qışda ərik, gilənar.
Könlüm bağda bar istəyir,
Dörd mövsüm yaz, qış, bahar.
Ocaqlarda qaynar qazan,
Ürəklərde xoş rəftar.
Könlüm şirin dil istəyir,
Mehribanlıq, namus, ar.
Könlüm bir az söz istəyir
Yanıda kamança tar.
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Könlüm quş olmaq istəyir,
Qanadında arzular
Dünyaya doğulsun deyir,
Sülh adinda bir bahar.
Könlüm bir az gül istəyir,
Bir də körpe balalar
Xoşbəxt firavan böyüsün
Görməsin pis gün, azar.
Könlüm gözellik istəyir.
Etrafında o ki var,
Bülbül gülə cəh-cəh vursun,
Gül solmasın bu bahar.
Bəlkə gədər gəlməz oldum,
Bir var, bir yox nağillar,
Kitab içində qalmasın,
Bizə köçsün bu diyar.
Məni də öldü sanmayın
Gül çiçəkdə ətrim var,
Baxişlarım ayaq basib,
Her gözəldə izim var!

Aşiq olduğum şəhər
Dolaşdıqca o gözəlim küçələrin, yollarini,
Füsnuna aşiq olmamaq de, nə mümkün?
Bakını həm külək sevir, həm de dəniz,
Ayaqlari alta serib dalğaların eşq dilənir.
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Bir Bakı var, dünyadakı şəhərlərin ən gözəli!
Bir Bakı var, qucaqlayıb öz vətənin, öz əlləri!
Bir Bakı var, könlümüzün şah damarı, şah əsəri!
Sinəsində yatir tarix, şirvanşahlar, qiz qalasi, abidəsi!
Dünənindən bu gününə, bu günündən sabahına,
Düzülubdür qatar-qatar, çox ümidlər, cox arzular,
Gələcəyin günəşlidir, mən bilirəm, inamım var,
Azərbayacantək bir anan, bizlər tək övladların var!

1 aprel zarafatı
Bəzən ürəyimin içindən keçib
Könlümdən gözümə bulaq oluram.
Sonra qəlbimdəki hüzündən keçib
Toranlıq otağa qonaq oluram.
Budur, yavaş-yavaş gecə də olur.
Qarnlıq bürüyür dörd bir yanımı.
Səksəkə, vahimə, ürkü, həyəcan
Sanki soraqlayır bütün canımı.
Dərisi olmayan, gözü olmayan,
Harda duracağam fikri olmayan,
Bir cümle sonunda yeri olmayan
Nöqtəyə bənzəyir o an ürəyim.
Yolunu itirib boynunu bükən,
Enişdə yıxılıb, yoxuşda ürkən,
Başında qalmaqal, ayaqda tikən
Gəzdirən vergülə dönür ürəyim.
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Burada başlayır bütün suallar,
Nidanı səsləyir içimdə haylar,
Onu soraqlayır, onu haraylar,
Axtarar, axtarar tapmaz ürəyim.
Bu vaxt qədər adlı cin çıxar küpdən,
Qəhqəhə ataraq dərindən kökdən,
Qulağım dibində ucadan, bərkdən,
Bağırmağa başlar, qorxar ürəyim.
--Yenə nə üreyin içinə girib
Dibinə küncünə şiş uzatmısan?!
Sual tek doğulan bütün uşaqlar
Sen tek ayıq olub nida aramaz!
Başını sallayıb həyat önündə
Sual tək daima boynunu bükər.
Yuxlayar, uyuyar, gözləri bağlı
Gəldiyi kimi də dünyadan gedər.

Qürurumun qiyməti
sevgimdən çox ağırdı
Gözlərimdən düşmüsən, əl çək kipriklərimdən,
Bəsdir imdad eyləyib, mərhəmət diləndiyin.
Yalan dolan odunda püxtələşib bişmisən
Ey səhv düşüb bir zaman dəli kimi sevdiyim..
Axı sənə demişdim bu belə davam etməz,
Sevgi sədaqət istər yalanla yola getməz,
Yalancı cənnətlərdən güllərin ətri gəlməz,
Bir an belə yalançı cənnətlərdə durmaram.
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Mən sənə çox söylədim qulaqların sağırdı,
Qürurumun qiymeti sevgimnən çox ağırdı,
Indi bu nə hay küydü, bu nə qışqır bağırdı,
Elə bilmə geriyə dönüb baxar ürəyim.
Sevginin də sən demə talehi, ömrü varmış
Qara bəxti, ağ bəxti, dəyirman çarxı varmış,
Sevən də tükənərmiş, sevgi də son bularmış
Əcəlin qarşısında təslim olan güvənim..

Ruhum sənə dolar, sənə yoluxar
Qadının göz yaşı duyğusallıqdan,
Kişinin göz yaşı çarəsizlikdən,
Uşağın göz yaşı arzu istəkdən,
Çayların göz yaşı dənizə axar.
Köksümdə yurd salıb gizli intizar,
Qəlbimdə şimşəklər ildırım çaxar,
Varliğın ölkələr sərhədlər yıxar,
Gelib ürəyimi girov götürər.
Baxışım uzaqdan uzağa baxar,
Könlümə gözünü muncuq tək taxar,
Ruhum sənə dolar, sənə yoluxar,
Bir şirin xeyala aparar məni..

Səhid gülü qərənfil
Qərənfil istərdimi məzar gülünə dönmək?
Xeyir məclislərindən uzaq qaçıb və sönmək,
Boynu bükük, qəlb sınıq, qəbirərə sərilmək,
Fəryadlar eşitməkdən, kar da oldun qərənfil..
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Bu da sənin talehin, bu da sənin qismətdir,
Gözəlliyin kəm deyil, əksinə xəcalətdir,
Güya sənə bu taleh pis deyil, ədalətdir,
Bunu qəbul etmədim, etməyəcəm qərənfil...
Güllər də növbə ilə xiyabana getməli.
Dünya gözəllik deyil sadəcə dərk etməli.
Haqsızlıq edənlərə bəd dua da etməli,
Bəlkə onların səsi göyə çata qərənfil..
Sənin fəryad duyulmur, 30 ildir gözləyir.
Şəhidlərin ruhu da ədaləti özləyir,
Heç özüm də bilmirəm Allah kimi gözləyir,
Səsimizi nə zaman eşidəcək, qərənfil?

Gedər
Məhəbbətim qarşısında boynu bükük qalan dağlar,
Buludlar bizim sevgiyə yassız, mərsiyyəsiz ağlar,
Ürəyimdəki həsrətin alovu cəhənnəm olar,
Meşə kimi cayır-cayır qurumadan yanar gedər.
Hisslərimin əl qolunu bağlamağa gücü çatmaz,
Allah da bir əncam çekib səni ürəyimnən atmaz,
Gözlərim qapanar, amma, əsla şirin yuxu yatmaz,
Düşuncələr ağuşuna səssiz, sənsiz, alar gedər.
Baharımda çiçəkərə dönüb-dönüb yağan qarlar,
Yoxluğunun soyuğundan yaralarım pürsək bağlar,
Bir var idi, bir yox idi, inandiğım o saf çağlar,
Nağılların diyarında, keçmişlərdə donar gedər.
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Bu həyatın nə dadi var, nə də rəngi çeşid-çeşid,
Yalandırsa, ürəyimin fəryadını dinlə bir az, bir az eşit,
Cənnətə də inanmiram, yox o dünya, yoxdur behişt,
Çarəsizlik dar ayaqda imanı da ürəklərdən söker gedər.

Azərbaycan əsgəri
Qarabagdan xəbər var!
Uçun, uçun durnalar!
Ya Azadlıq, ya ölüm əqidəli kompasla
Gəlib çatdı uşaqlar!
Qartalların qoynunda böyüyüb sanki onlar,
Dastan kimi oğullar.
Nəfəsi od püsgürən,
Dəliqanlı baxışı ürəkləri süzdürən.
Arxasında dayanan Azərbaycan qızıldır.
Öz yarını gözləyən sədaqət ulduzudur!
Şir kimi biləkləri,
Yurd, oba diləkləri,
Yaxasında yaşayır
Qurd boyda ürəkləri...
Qəhrəmanlıq sərgilər
Çalsın bütün cəngilər.
Meydanlara atılır pəhləvan ürəklilər.
Kim bu şirlər önündə
Durmağa tab gətirər?
Azərbaycan ərləri!
İgidləri, nərləri!
Anaları doğubdur
Böyük qəlbli mərdləri.
Coşğulu qan daşıyan qorxusuz çiyinləri.
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Şəhadət şərbətini bulaq suyu tək içən.
Vətənə göz dikəni
Oraq tək kəsib biçən.
Gözü qızışan anda
Sərhədlər daşıb keçən
Azəbaycan ərləri!
Gələcək xoş günlərə əkilən toxumları
Qanlarıyla suvarıb gülüstanlıq yaradan.
Qəlbində iman dolu Allah adlı çıraqdan
Nur toplayıb nur yayan
Vətənin igidləri...
Bütün dünya şahidir bu gün sənin əzminə!
İntizamlı, səliqəli
Şux duruşlu nəzminə...
Biz sənə güvənirik!
Biz sənə inanırıq!
Lazım gəlsə yanında
Boya-boy dayanırıq (düşmənlərin önündə)
Mətanətli şəkildə.
Daim önə, irəli!
Vətənin igidləri!
Azərbaycan əsgəri!
Yurdumun ərənləri!
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Naxçıvana gedən yol
Bu yol məni çağırır Bakıdan Naxçıvana
Bayrağım çox yaraşır, Şuşaya Zəngilana,
Dönüşdə uğrayacam Füzuliyə, Ağdama,
Vətənin hər qarışı Rakum* qədər əzizdir!
Bu yolun başlanğıcı, sonu doğma Vətəndir!
Şükür sənə, ilahi, şükür, ünüm yetəndir!
Bilirdik ki, zamanla çətinliklər bitəndir,
Ürəyimin sevinci Xəzər boyda dənizdir!
Təpədən dırnağadək mənim canım Vətəndir,
Doğduğun gündən sonra torpaq ana bətnindir,
Mənim sevgim müqəddəs, hisslərim əbədidir,
Allah, Vətən, Ədalət, bizim Ruhun rəmzidir!

136

Zəfər Çələngi

sübhan abasbəylİ

Qalx ayağa
Tutulub torpağım,bölünüb Vətən,
Başımın üstünü alıb duman,çən,
Şuşam paytaxt oldu gavura həmən,
Nalə çəkir Qarabağın hər yeri,
Qalx ayağa ,Azərbaycan əsgəri!
Otuz ildir artıq,çox keçib zaman,
Hər gün axıdılır hey günahsız qan.
Gülür üzümüzə şərəfsiz düşman,
Həsrət qalıb əsirlərin gözləri,
Qalx ayağa ,Azərbaycan əsgəri!
Şərurla Zəngəzur,gözəl İrəvan,
Mehri getdi ayrı düşdü Naxçıvan,
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Bir-bir qoparıldı ürəkdən bir can,
Daha bəsdir,qoy kəsilsin izləri,
Qalx ayağa, Azərbaycan əsgəri!
Xocalım,Laçınım,Şuşam,Əsgəran,
Kəlbəcər,Cəbrayıl,Ağdam,Zəngilan,
Xankəndim,Füzulim,Qubadlım tüğyan,
Yana-yana gözləyirlər bizləri,
Qalx ayağa ,Azərbaycan əsgəri.
Daşınır ölkənin qızılı,daşı,
Vətən göylərinə hopub göz yaşı,
Qaçqındır bir milyon öz vətəndaşı,
Şəhid qanı sızıldadır düzləri,
Qalx ayağa ,Azərbaycan əsgəri!
Baban şah İsmayıl,Nadir şah əfşar,
Qurdu impperiya,tarixdə yaşar.
Hindistan tutuldu,dünya oldu car,
Bada vermə şan-şöhrətli illəri,
Qalx ayağa, Azərbaycan əsgəri!
Ölək birdəfəlik ya da var olaq,
Kişilik rəmzini qoruyub qalaq,
Birləşib torpağı haylardan alaq,
Vətənimin təmizlənsin dərd-səri,
Qalx ayağa, Azərbaycan əsgəri!
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Şəhidlər
Yazdı öz qanıyla can Azərbaycan,
Azadlıq yolunda neçə-neçə can.
Üçrəngli bayrağım oldu qızıl qan.
Göstərdi cəbhədə rəşadət,hünər,
Xalqın yaddaşına hopdu şəhidlər.
Ölməzlik suyuna onlar bələndi,
Vətən torpağından çiçək ələndi.
Göylər pərisindən gülab çiləndi,
Ruhları dərgaha köçdü igidlər,
Qanlarıyla Vətən yazdı şəhidlər.
Ölümün gözünə dikdi gözünü,
"Vətənim sağ olsun"dedi sözünü.
Qurban verdi arzusunu,özünü,
Kitablar bəzədi o,qəhrəman ər,
Azadlığı qanla yazdı şəhidlər.
Arxalı köpəklər arxayın oldu,
Murdar ayaqları ölkəmə doldu.
Açan qərənfillər saraldı,soldu,
Hayların qanıyla dolaraq səngər,
Düşmən məzarını qazdı şəhidlər.
Dəmir dirəkləri vurub keçdilər,
Bir-bir düşmənləri əzib biçdilər.
Şəhidlik şərbətin bal tək içdilər,
Sərrast atəşlərlə yarıldı sədlər,
Qanlarıyla tarix yazdı şəhidlər.
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Şair əsgərinəm
Ey igid əsgərim,ey Vətən oğlu,
Şuşamın yoludur azadlıq yolu.
Başlandı haylarla amansız savaş.
Quduzlaşıb hürür it kimi düşmən,
Şair əsgərinəm mən də bu gündən!
Otuz il göz yaşı axıdır xalqım,
Otuz il əzilir,pozulur haqqım.
Yağdırın düşmənin başına alov.
Tezliklə geydirək haylara kəfən,
Şair əsgərinəm mən də bu gündən!
Yazılır tarixə o şanlı adın,
Gözünə ox batır yağının,yadın.
Səninlə ucalır zəfər bayrağım!
Göz dikib yoluna bu ana Vətən!
Şair əsgərinəm mən də bu gündən!
Ey igid əsgərim sən bir qəhrəman,
Unutmaz sizləri əlli milyon can.
Yandır Qarabağda bayram şamları!
Anam Azərbaycan öpür üzündən,
Şair əsgərinəm mən də bu gündən!
Türkiyəm,Pakistan həm Əfqanıstan,
Bizə dəstək vrən neçə gülüstan.
Xaricdə yaşayan milyonla soydaş,
Sənin yanındadır,öpür gözündən,
Şair əsgərinəm mən də bu gündən.
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Bir-bir torpaqlarım edilir azad,
Sevinir insanlar,gözləri gülşad.
Yeni tarix yazır axıtdığın qan!
Yardım et İlahi, pənahımsan sən!
Şair əsgərinəm mən də bu gündən
Sil qara ləkəni,Vətən olsun ağ!
Çəkdirək düşmənin ürəyinə dağ.
Düşmən hiyləsinə uyma amandır!
Olsun Qarabağın hər yeri gülşən!
Sübhan da əsgərdir sizə bu gündən!

Haydi hücuma
Ey ulu millətim,ey Azərbaycan!
Bölünüb ürəyim,parçalanıb can.
Hər gün axıdılır Vətənimdə qan.
İt kimi diş atır hay cuma-cuma,
Haydı igid əsgər,haydı hücuma!
Çoxsaylı xalqlarıq,vahid bir millət,
Babalardan gələn ünsiyyət,ülfət,
Bir Vətən içində qardaşlıq vəhdət,
Böyük Turan elim güc ver qoluma!
Haydı igid xalqım,haydı hücuma!
Otuz ildir gözüm gözləyir zəfər,
Nə vaxt Qarabağa edəcək səfər?
Daha ürəyimdə qalmayıb təpər.
Qırın zəncirləri,nur saç yoluma!
Haydı igid əsgər,haydı hücuma!
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Əsir gedənlərim qalıbdır darda,
Bir milyon qaçqınım hey intizarda,
Məzar daşlarımız bilinmir harda,
Düşmən hiyləsinə Vətənim uyma!
Xan Şuşam ağlayır,haydı hücüma!
Dığalar Vətəndə sulayır meydan,
Axtarma kənardan özünə həyan!
Azadlıq yolumuz döyüşdür inan!
Arxalan xalqıma,doğma soyuma!
Qarabağ gözləyir,haydı hücuma!
İnləyir torpağım,gözləmə daha!
Səni and verirəm gözəl Allaha!
Qisas günlərini qoyma sabaha!
Ey ulu Vətənim yatma,uyuma!
Şair əsgərinəm,haydı hücuma!

Türk dünyası
Türk oğlu Türk ayıl,gözlərini aç!
İkiyüz milyonla dünyaya nur saç!*
Parçalanıb yanma,cəhalətdən qaç!
Cahangirlik dövrün sen yadına sal!
Birləş Türk dünyası,göylərə ucal!
Türkmən,Özbəkistan,can Azərbaycan,
Türkiyəm,Qaqauz,Kipr,Qazaxıstan,**
Tatar,Çuvaş,Başqırd,həm Qırğızıstan.
Dilin bir,qanın bir,öz kökündə qal!
Birləş Türk dünyası,göylərə ucal!
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Oğuz,Uyğur,Qıpçaq,Bulqarlar qardaş,***
Böyük Hun dövrünə aparır yaddaş,
Çox qədim tarixə söykənibdir yaş.
Əyilmə kimsəyə,dostluqdan güc al!
Birləş Türk dünyası,göylərə ucal!
Qardaşa qardaş ol,olma bivəfa!
Gözləmə nankordan sədaqət,vəfa!
Hiyləgər tayfadan hey çəkdik cəfa,
Özgə süfrələrdə axtarırlar yal,
Birləş Türk dünyası,göylərə ucal!
Ey başı bəlalı Gülüstan kəndi,****
Kəsdilər o gündən bərəni,bəndi.
Qardaş ürəyinə şəkdilər səddi,
Bölündü Vətənim,olmuşuq bihal,
Birləş Türk dünyası,göylərə ucal!
Gözü yaşlı qaldı böyük bir elim,
Kəsib doğradılar hey dilim-dilim.
Təbriz ayrı düşdü,üzüldü əlim,
İşğal altındayıq,qalx qələbə çal!
Bütöv Azərbaycan,göylərə ucal!

*200-250 mil.
**Şimal Kipr Türk Res.
***türklər dil mənşəyinə görə
4-qola bölünür,(41- ləhcə)
****12.10.1813,10.02.1828-ci il,
Gülüstan,Türkmənçay müqaviləsi.
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Gedəcək gözəlliyin
Gözəl!-Öyünmə gəl gözəlliyinlə!
Başları döndərən özəlliyinlə,
Qaşların yay,kaman,dartılıb dara,
Kipriyin ox olub , tuşlanıb hara?
Qapqara gözlərin çox gəlir xoşa,
Yanaqda xalların dayanıb qoşa,
O gözəl saçların,hey mənəm,mənəm,
Hay-həşir qopardır gərdəndə,sənəm.
Mirvari dişlərin bərq vurur öndə,
Lal olur baxışlar,susur önündə,
Yanağın oxşayır dağda laləyə,
Gülüşün bənzəyir bir şəlaləyə.
Bir mələksən,enmisən yer üzünə,
Görənlər aşiqdir gözəl hüsnünə,
Çox da qurrələnmə,fanidir zaman,
Gedəcək gözəllik, solacaq haman!

Adam var ki..
Adam var ki, ürəklərdən silinməz,
Adam da var gələr, gedər bilinməz,
Adam var ki, adamlığın itirməz,
Adam da var adamlıqdan naşıdır.
Adam var ki, unutmaz düz ilqarı
Adam da var tez atar dostu, yarı,
Adam var ki, könül açır vüqarı,
Adam da var uzaq olsan yaxşıdır.
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Adam var ki, heç vaxt yalan danışmaz,
Adam da var nahaq söylər, utanmaz,
Adam var ki,verdiyi sözdən qaçmaz,
Adam da var saxta işin naxşıdır.
Adam var ki, dilində söyüş olmaz,
Adam da var, söyüşsüz bir an qalmaz,
Adam var ki pay verər, geri almaz,
Adam da var şər, böhtanın başıdır.
Adam var ki, dürr tökülür dilindən,
Adam da var beziyirsən əlindən,
Adam var ki, alqiş alir elindən,
Adam da var pisə təməl daşıdır.
Adam var ki, səhər-axşam işləyir,
Adam da var işləmədən dişləyir,
Adam var ki , halalına baş əyir,
Adam da var haramlar sirdaşıdır!

Əziz Allah
Danışanda sözlərimdən irəli,
Dünyaların həm axırı,əzəli,
Həyatımın son anları,əvvəli,
Əziz Allah ya Mühəmməd ya Əli.
Dünyaya gətirdi islamiyyəti,
Yaydı aləmlərə ilahiyyəti,
Bəxş etdi bizlərə imamiyyəti,
Əziz Allah ya Müəmməd ya Əli.
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Qurani-kərimi yetirdi bizə,
Namazı,orucu hər birimizə,
Özün yaxın etdi ürəyimizə,
Əziz Allah ya Müəhmməd ya Əli.
Həmzə idi orda aslan biləkli,
Zənci Bilal,Abuzərdi ürəkli,
Əmmar Yasir Pəygəmbərə gərəkli,
Əziz Allah ya Mühəmməd ya Əli.
Imam Həsən məzlumlarin rəhbəri,
Imam Hüseyn həqq yolunun sərvəri,
Hər ikisi Peygəmbərin bənzəri,
Əziz Allah ya Mühəmməd ya Əli.
Peygəmbərin ürəyilə döyünən,
Öz canını fəda edən,söyünən,
Əli idi həqq donuna bürünən,
Əziz Allah ya Mühəmməd ya Əli.
Sübhan haqdan dilər yaxşı dünyanı,
Gözləyir düzələ həqqin səhmanı,
Axır qalib gələr Onun* imanı,
Əziz Allah ya Mühəmməd ya Əli.
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SÜrƏyya NƏsİb

Üçrəngli bayrağım var
Mənim bu günə yolum odlardan keçilibdir,
Süngü batmaz bədənim zirehdən tökülübdür,
Artıq, qara yamaqlar talemdən sökülübdür.
Budur yerini tapıb daha vəfa, etibar,
Məni xoşbəxt eyləyən üçrəngli bayrağım var.
Bu üç rəngi qoysalar yanar bir gözün üstə,
Mən onu qaldıraram yenə də gözüm üstə.
Bir onun qarşısında çökərəm dizim üstə,
Car çəkərəm dünyaya odur mənə əsil yar,
Məni xoşbəxt eyləyən üçrəngli bayrağım var.
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Qürurla yellənməsi işarədir şanıma,
Sanki nuru o verir sökülən hər danıma,
Məndə ər qeyrəti var baxmayın ki xanımam,
Ona xor baxan gözə dünyanı edərəm dar,
Məni xoşbəxt eyləyən üçrəngli bayrağım var.
Elə dalğalanır ki, dənizlər cuşa gəlir,
Dayanışı, duruşu, gülüşü xoşa gəlir,
Onunla yalnız sevgi, məhəbbət tuşa gəlir,
Həvəsin söndürənmir qış vaxtı tökülən qar,
Məni xoşbəxt eyləyən üçrəngli bayrağım var.
O elə yaranıb ki xilasgarı Tanrıdır,
Həm həmdəmi vətən, xalq, həm də yarı Tanrıdır,
Ən yeni bir nəğmədir, bəstəkarı Tanrıdır,
Daim belə ucada durmağa verib qərar,
Məni xoşbəxt eyləyən üçrəngli bayrağım var.

Ordum
Dağları , daşları titrədir gücü,
Mənim şanlı ordum, müzəffər ordum.
Dığanı gücüylə eyləyir cücü,
Mənim şanlı ordum müzəffər ordum.
İti qovan kimi qovur düşməni,
Qum kimi ələyir, ovur düşməni,
Sürüylə məzara soxur düşməni,
Mənim şanlı ordum müzəffər ordum.
Nəhs addım atanın dizindən vurur,
Yaltaq beşüzlünün üzündən vurur,
Dığaya göz vermir, gözündən vurur,.
Mənim şanlı ordum, müzəffər ordum.
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Bütövdür imanda, tamdır dinində,
Sevir vətənin də, sevir tənin də,
Oğlun əsgər etdi Sürəyyanın da,
Mənim şanlı ordum, müzəffər ordum.

Boynumuzda haqqı var
Sözümü demirəm adi təriflə,
Dığa oyunları zamana qəsddir.
Tarixi yazıram qızıl həriflə,
Sanki tarixim də qızılpərəstdir.
Tarixi yazmaqda İlhamçım olub,
Ali baş komandan, sərkərdəm mənim.
Onun əlləriylə intizar solub,
Düşmür yaxınıma kədər, qəm mənim.
Bu böyük insanı yaradıb zaman,
Verdiyi fərmanı səlis, mərd verir.
Mənə sevinc verən bu ali insan,
Mənim düşmənimə ağır dərd verir.
Bəli, boynumuzda var böyük haqqı,
Onun damarında Heydər qanı var .
O elə sevir ki, vətəni, xalqı,
Hamı canın edir ona etibar.

Atalar
Ölçünü ,biçini düz götür canım,
Yüz ölç, sonradan biç deyib, atalar.
Özünün hökmü var hər bir zamanın,
Yüz ölç, sonradan biç deyib atalar.
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Yağışın suyuyla Araz düzəlməz,
Közün istisiylə ayaz düzəlməz.
Qarış ölçüsüylə taraz düzəlməz,
Yüz ölç , sonradan biç deyib, atalar.
Çörəyi yeməzlər çox vursan duzu,
Sevgi hərarəti məhv edər buzu,
Hətta qəbul etmir doxsandoqquzu,
Yüz ölç, sonradan biç deyib, atalar.
Sürəyya,neynirsən yalan ölçünü?
Filan-filan olsun,filan ölçünü,
Burax gözəyarı olan ölçünü,
Yüz ölç, sonradan biç deyib, atalar.

Bağışla
Bir az giley etdim gözlərim nəmdə,
Verdim əsən mehə sənə gətirsin,
Meh dedi:- bu mənlik deyildir, həm də,
Qoymaram bu mənə tənə gətirsin.
Tənəli baxdılar dərələr mənə,
Dağlar da başını buladı, belə,
Yalvardım daşlar da gəlmədi, dinə,
Yaşlar göz nurumu taladı, belə.
Ətrafım üstümə yüklədi arı,
Elə özüm oldum yanıb,yaxılan,
Tək qaldım, bilmədim neyləyim barı,
Deyirlər,- ağlamaz özü yıxılan.
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Nə olar,elə et durulsun qanım,
Mizrab vur, nə qədər könül tarın var.
Bağışla, bilməzdim bu qədər, canım,
Sənin müdafiən, tərəfdarın var.

Özünü öymə
Sən elə bilmə ki, sənin düşüncən,
Hamıya gərəkdir, ələ əl verir.
Özünü qaldırma belə, heç nədən,
Sanma baxışların qızıl ləl verir.
Qoyma ömür sənə qeybət içirdə,
Boy demə, olsan da hansı zikirdə,
Özün, özün haqqda böyük fikirdə,
Sözün özünə də hələ pəl verir.
Yol vermə aldada darı ağlını,
Çat versə, ağlınla sarı ağlını,
Çalış qoruya bil , qoru ağlını,
Ən çətin məsələ ağıl həll verir.
Səhv deyib, düz kimi gözünü döymə,
Haqqa asi olub, sözünü əymə,
Özün razı olub, özünü öymə,
Hər kəsin qiymətin yalnız el verir.
Həsrəti yanıma buraxma mənim
Vüsalla başlayıb axı, bizimki,
Həsrəti yanıma buraxma mənim.
Həsrət elə acı,qorxuludur ki,
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Həsrəti yanıma buraxma mənim.
Məni yaza tapşır,bahara tapşır,
Eyb etməz borana, ya qara tapşır,
Cansız daşa tapşır, divara tapşır,
Həsrəti yanıma buraxma mənim.
Bilmirsən, sən onun neçə üzü var?
Nə zərrə şirini, nə də duzu var,
Paklıqdan uzaqdır,çəni, tozu var,
Həsrəti yanıma buraxma mənim.
Sürəyya istəmir zay keşik olsun,
Razıyam üstümdə ay keşik olsun,
Vüsalı yanımda qoy keşik olsun,
Həsrəti yanıma buraxma mənim.

Aciz qalıbdı
Qəlbimdə yaratdım heykəlini mən,
Sənin görkəmin də qəlbin kimidir.
Necə vəsf eyləyim əməlini mən,
Sözünün ruhu da təbin kimidir.
Elə bil bitibdir söz, kəlam tamam,
Səni vəsf etməyə söz , tapmaq olmur,
Ona bənzəyir ki, bu məsəl babam,
Ocaq var, ocaqda köz tapmaq olmur.
Özümdən deməyi düzü sevmirəm,
Qəlbimdə çox həsrət, çox iz qalıbdı,
Vallah mənim özüm aciz deyiləm,
Qələmim önündə aciz qalıbdı.
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Gül olsun
Basılarıq hər həmləyə tir olsaq,
Üstümüzdə qoy tanrıdan əl olsun.
Xoş məramda, xoş məqsəddə bir olsaq,
Yenilmərik önümüzdə fil olsun.
İnsan gərək saf yetişə bələkdən,
Mələk ola, mil almaya fələkdən.
Hər kirlini keçirməsən ürəkdən,
Ürək niyə pak olmasın, lil olsun.
Yaxşılığı az çalxala ayran et,
Ellə gələn hər nə varsa bayram et.
Əməlinlə eli elə heyran et,
Sənə baxan mey içməmiş lül olsun.
Şəkk eyləmə mən dediyim qurbana,
Yol vermərəm şər yolumda qurdana,
Nə dərdin var , gəl dolduraq bardana,
Atəş vuraq, qoy qalmasın kül olsun.
Gəl sevgini sanma adi sükunət,
Qəlb eşq vurur, alver etmir dükantək,
Məcbur etmə məni olum tikan tək,
Qoy Sürəyya gül olubdur, gül olsun.
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Mənə sevda nəğməsi de...
Mənə sevda nəğməsi de bir ağız,
Görək sən də bu sevdadan bilirsən,
Gərək əzbər bilsin bunu oğul,qız,
Görək sən də bu sevdadan bilirsən.
Bir gün Məcnun ol, Leylini tap, canım,
Bir gün Fərhad ol, qayanı çap, canım,
Balaş olsan pak sevdadan qop,canım,
Görək sən də bu sevdadan bilirsən.
Elə oxu, xoşa gəlsin dilə düş,
Məhəbbəti vücuduna bələ düş,
Sən də sevgi dastanına belə düş,
Görək sən də bu sevdadan bilirsən.
Sürəyyayam, bütövlük var sözümdə,
Eşq ocağı qalamışam gözümdə,
Mən bilirəm, etiraf et özün də,
Görək sən də bu sevdadan bilirsən.

Bu dünya
Dünyada baş verən neqativ olaylara.
Elə bil dağ alıb zaman dağından,
Alovu,odu yox qordu , bu dünya,
Daha dünya çıxıb dünyalığından,
Dünyaya gələnə tordu, bu dünya.
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Yurd salıb hər cürə sir ağuşunda,
Sanarsan dovşandır şir ağuşunda,
Yerin tapa bilmir yer ağuşunda,
Göyün ətəyində pordu, bu dünya.
Verib saqqalını iki üzlüyə,
Az qalır təpəni, dağı düzlüyə,
Ya özün vurubdur görməməzliyə,
Ya da ki, doğurdan kordu bu dünya.
Balı zəhərdisə, zəhəri balsa,
Haqqı ,ədaləti, insafı lalsa,
Demək adla deyil, əslinə qalsa,
O biri dünyaya yoldu, bu dünya.
Özü də özüylə oynayır qumar,
Yalnız əyri əldən o çəkir tumar,
Doğruya qəhərdir, dığaya xumar,
Amalı,əməli zordu, bu dünya.
Elə bil taleyə qara boyadı,
Bəlkə heç dünya yox, o bir röyadı,
Sürəyya, gör dünya necə dünyadı,
Məmməd Arazı da yordu, bu dünya.
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ƏDALƏT ƏROĞLU

Zəfər gətirmişdir
Qarabağdan gələn sular,
Bizə Salam gətirmişdir.
Səmalarda uçan quşlar,
Canlı xəbər gətirmişdir.
Xəbər verir o ellərdən,
Bizsiz qalmış o çöllərdən.
Dağıdılmış o evlərdən,
Qəza-qədər gətirmişdir.
Yurdlarımız darmadağın,
Orda qalıb solmuş bağım.
Yurdda sönübdür çırağım,
Bəlanı şər gətirmişdir.
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Bulud olub göyə qalxdıq,
Şimşək olub göydə çaxdıq.
Göz götürüb yurda baxdıq,
Düşmən zəhər gətirmişdir.
Dayanmayın ey oğullar,
Qartal kimi zirvəyə qalx.
Oxumayaq biz nağıllar,
Susmaq-qəhər gətirmişdir.
Düşmənləri yurddan qovduq,
O yerlərdə bağlar salaq.
Ədalətdən ilham alaq,
Çörək, zəfər gətirmişdir.

Əsgərəm vətənə, Azərbaycana
Ömür xatirəyə dönər, ya dönməz,
Yurdumun həsrəti dərd salıb cana.
Alışıb yanıram, alovum sönməz,
Əsgərəm Vətənə, Azərbaycana!
Şanlı tarix yazaq əməlimizlə,
Məzarlar qazmayaq öz əlimizlə,
Vətənə can verək əməyimizlə,
Əsgərəm Vətənə, Azərbaycana!
Vətənim çoxunda, od salıb cana,
Eşqim aşıb-daşır Azərbaycana,,
Qələbə yaraşır Azərbaycana!
Əsgərəm Vətənə, Azərbaycana!
157

Antologiya

Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
Yaddan çıxarmarıq müqəddəsləri,
Qaraman Ocağı, Şıx baba Piri.
Tanrı bəxş eyləmiş Çələbiləri,
Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
Var idi kəhrizi, büllur bulağı,
Başda Qala dağı, ətəyində Xan bağı.
Dağlarda meşəsi, həm də çaylağı,
Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
Bir tərəfdə Qozlu dağı, bulağı,
Orta Güney, Caxmaq təpə dağları.
Əmirxandı, Danaqıran yatağı,
Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
Yadımdan çıxmayır nə axşam, səhər,
Gəzdiyim o yerlər, dağlar, təpələr.
Baxımsız qalmışdır bağlar, çəpərlər,
Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
Ürəyim sızlayır yurd yarasından,
Dağılan kəndimin xarabasından.
Elə qəribsədim kənd havasından,
Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
Nə qədər sızlamaq, ağlamaq olar?...
Nə qədər həsrətə qarğamaq olar?...
Ədalətəm, yurddan da doymaq olar?
Hovuslu kəndimdi o, ana yurdum!
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Vətənimə dəymə
Zaman axarıyla gedir, hey axır,
Zamanın işinə qarışma, dəymə.
Səma buludlanır, yağışlar yağır,
Allahın işinə qarışma, dəymə.
Düşmən torpağımda gör, nələr edir,
Tanrıdan diləyim, millətə dəymə.
Hər zaman Vətənim fikrimdədir,
Yurdsuzam, Ya Rəbbim qəddimi əymə.
Ədalət, içində var Vətən sevdan,
Sevdin öz xalqını, öz millətini.
Ucalsın bayrağın, ey Azərbaycan,
Sevsin vətəndaşın məmləkətini.

Şəhidləri unutmayaq vətəndə
Övladların qurban getdi, ay Vətən,
İgidlərin Şəhid oldu Vətəndə.
Ürəklərdə sevgi, sənə sədaqət,
Canlarını fəda etdi Vətəndə.
Hamı aşdı, coşdu bizim Vətəndə,
Müstəqillik xoşdu bizim Vətəndə,
Xalqa sevgi başdı bizim Vətəndə,
Şəhidlərim qurban getdi Vətəndə.
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İgidlərin pərən-pərən Vətəndə,
Toy büsatı yarımçıqdı Vətəndə,
Qız, gəlinin gözü yaşlı Vətəndə,
Şəhid qəlbi gültək bitdi Vətəndə.
Şəhidlərə hörmət vardır Vətəndə,
Məzarlara güllər səpin Vətəndə.
Məzarları müqəddəsdir onların,
Şəhidləri unutmayaq Vətəndə.

Lənət olsun, düşmənin varlığına
Kəndim axşam girdi mənim yuxuma,
Getmişdim mən, kəndimdəki dağıma.
Kəndimdə yox idi salamat evlər,
Lənət olsun, düşmənin varlığına.
Gəzdim kəndi, yuxumda qarış-qarış,
Kəndimdə qalmamış, əvvəlki duruş.
Düşmənimlə etmərəm heç vaxt barış,
Lənət olsun, düşmənin varlığına.
Yurdumda qalmışdı, meyvəli bağlar,
Buz kimi kəhrizlər, qaynar bulaqlar.
Yandırıb yurdları, vəhşi dığalar,
Lənət olsun, düşmənin varlığına.
Ədalət ayılıb yurdsuz qan ağlar,
Hara gedib görən, o gözəl çağlar.
Yurdları dağıdıb mənfur yağılar,
Lənət olsun, düşmənin varlığına.
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Həkimlər var olsun
Xəstə üçün bitməz qara gecələr,
Can ağrıyar, nə yatar, nə dincələr.
Açılmaz gecə də, səhər gec gələr,
Dolanar başında çox düşüncələr.
Gözləri zillənib qapıda qalar,
Qohumdan, qardaşdan bir kömək umar.
Yaxşı ki, yanında bu həkimlər var,
Səfalı əlləri dərdinə tumar.
Ümidə bağlanar günü, gündüzü,
Tanrıya yalvarıb dua eyləyər.
Həkimin üzündə qalar cüt gözü,
Baxışı həkimdən imdad diləyər.
Həkimləri, təbibləri var olsun,
Xəstələrin ümid yeri, pənahı.
Tanrı hər bəndənin köməyi olsun,
Çəkməsin bir kimsə xəstəlik ahı.

Dərdim olmasaydı, şeir yazmazdım
Şeirim, bəhrələnibdir dərdimdən,
Hər bir sətri, bəndi, gəlir qəmimdən.
Ardıcıl düzülür söz, qələmimdən,
Dərdim olmasaydı, şeir yazmazdım.
Dostlar, deməyin ki, halım xarabdı,
Yurdum əsir qalıb, xararabalıqdı.
Qəlbimi, yurd dərdi, qəmi alıbdı,
Dərdim olmasaydı, şeir yazmazdım.
Vətən sevgisi var, məndə anamdan,
Yurdum deyə-deyə, köçdü həyatdan.
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Mən necə anamı çıxardım yaddan?
Dərdim olmasaydı, şeir yazmazdım.
Ağlayır yudumun, dağı, meşəsi,
Laləsi, nərgizi, tər bənövşəsi.
Ədalətin qəlbi, Vətən qəfəsi,
Dərdim olmasaydı, şeir yazmazdım.

Hər dost dediyində etibar olmaz
İnsanı yaradıb uca Yaradan,
Qəlbində məhəbbət, ürəyində qan.
Ağıllı, ağılsız, hamısı adam,
Bəzi adamlarda etibar olmaz.
Möhkəm olur uşaqlığın dostluğu,
Hər nə etsə, verməz dosta korluğu.
Axmaqları edərlər nankorluğu,
Hər dost dediyində etibar olmaz.
Həyatda yaşayır hər cürə insan,
Biri satqın olur, o biri nadan.
Allah uzaq etsin, həmin xətadan,
Hər üzə güləndə etibar olmaz.
Uyma, şirin sözə uyma, kələyə,
Aldanma cüssəyə, həm vəzifəyə.
Aldanıb, düşərsən bir gün tələyə,
Hər üzə güləndə, etibar olmaz.
Məni saymayanın, lap ağasıyam,
Sayanı qəlbimdə saxlayasıyam.
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Hamıya mehriban olmayasıyam,
Hər üzə güləndə etibar olmaz.
Dostlarım, yaxşı dinləyin sözümü,
Üzə deyirəm mən sözün düzünü.
Dost dar gündə tanıdar özünü,
Hər dost dediyində etibar olmaz.
Ədalət deyərsən sözün düzünü,
“Dost” var görməyəsən heç vaxt üzünü.
Qanmayan yanında yorma özünü,
Hər dost dediyində etibar olmaz.

Dinlə məni
Dinlə məni, insan oğlu!
Doğulubdur hərə bir gün.
Ağ kəfənə büküləcək,
Qarışacaq yerə bir gün.
Göylərdə lap, süzsə belə,
Cah-cəlalda gəzsə belə,
Xəz-dəryada üzsə belə,
Qarışacaq yerə bir gün.
Adam olub, olmayan kəs,
Fərq etməyir, tay filankəs,
İzzətoğlu, həm bəhmənkəs,
Qarışacaq yerə bir gün.
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VAHİD ƏHƏD

Yağma, yağış
Hələ gəlmə vətənimə, gecik bir az,
Qaralmasın göyün üzü, qalsın bəyaz.
Düşmənlərə çəkib dağı çalın – çarpaz,
Azad edək torpaqları qarış – qarış!
Gəlmə payız, yağma, yağış!
Qoy zəfərlə açılsın hər sübh çağımız,
Yol gözləyir neçə viran ocağımız.
Qoy tamamən azad olsun torpağımız,
O vaxtadək özünü tutmağa çalış!
Gəlmə payız, yağma, yağış!
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Təbiətin işlərinə qarışmıram,
İlahinin qüdrətilə yarışmıram,
Vahidəm, tək öz adımdan danışmıram,
Zərurətdir, gəl sən bunu anla, barış!
Gəlmə payız, yağma, yağış!

Bir gözüm ağlayır,
bir gözüm gülür
Gizlədə bilmirəm hisləri daha,
Qələbə qiyməti həddindən baha,
Az qalır ürəyim köksümdən çıxa,
Qaşlarım çatılır, dodaq büzülür.
Bir gözüm ağlayır, bir gözüm gülür!
Zəfər xəbərinin budur xətası,
Sevinci olsa da vardır cəfası,
Gəlir göz önünə şəhid atası,
Şəhid xəbərinə qəlbim üzülür.
Bir gözüm ağlayır, bir gözüm gülür!
Min illərdir belə dövr edir bəşər,
Birgə addımlayır çün xeyirlə şər,
Məngənətək sıxır ürəyi qəhər,
Şükür Allaha ki, düyün çözülür.
Bir gözüm ağlayır, bir gözüm gülür!
Hərdən utanıram özüm özümdən,
Silə bilməyirəm qəmi üzümdən,
Bütün xalqım kimi mənim gözümdən,
Qeyri – ixtiyari yaşlar süzülür.
Bir gözüm ağlayır, bir gözüm gülür!
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Hərb yolu ağırdır. Bunu bilsək də,
Bu yolun sonunu aydın görsək də,
Qazimiz olsa da, şəhid versək də,
Səflərə min yeni igid düzülür.
Bir gözüm ağlayır, bir gözüm gülür!

Qarabağ Azərbaycandır!
Gələndə minlərlə ərən,
Düşmən oldu pərən-pərən,
Torpağı Vətən eləyən,
Uğrunda axılmış qandır!
Qarabağ Azərbaycandır!
Qələbə həzzin dadaraq,
Düşmən qanın qaraldaraq,
Haqq səsini ucaldaraq,
Bütün cahanı oyandır!
Qarabağ Azərbaycandır!
Rəvac verdi zəhmətimə,
Layiqdir hər hörmətimə,
Dar günündə millətimə,
Yalnız qardaşı həyandır!
Qarabağ Azərbaycandır!
Zəfəri durdurmaq olmaz,
Bu vəhdəti qırmaq olmaz,
Onları ayırmaq olmaz,
Bir bədəndə iki candır!
Qarabağ Azərbaycandır!
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Əsgər
Hərb elminə yeni iz qoydun məharətinlə,
Tariximiz dəyişdi sənin cəsarərinlə,
Düşmənə qan udduran mərdliyin, qeyrətinlə,
Etdin cavan canını elinə qurban, əsgər!
Ağır döyüşlər keçıb dərk eylədin həyatı,
İstifadə etmədin nə texnika nə atı,
Döyüş üçün gərəkli həm silahı-sursatı,
Həm yaralı daşıyan belinə qurban, əsgər!
Qürur hissi bəxş etdin öz elinə, obana,
Nurlu üz, şirin dillə yol gözləyən anana,
Ekrana gözün dikib hər kəlməni duyana,
Əsgər salamı verən əlinə qurban, əsgər!
Yazılsın səlnamələr etdiyin şücaətdən,
Düşmənin başın əzib aldığın qənimətdən,
Sən milləti qurtardın rəzillikdən, minnətdən,
Olsun dünyanın malı telinə qurban, əsgər!

Allah xatirinə
Görən kimi aşiq oldum sənin mavi gözlərinə,
Axı necə dikilməsin gözlər dünya gözəlinə?
Nəzərimdə çevrilmişdin Tanrının şah əsərinə.
Ulu Tanrı ! Bu gözələ qıyma, Allah xatirinə!
Yenə düşdü dəli könül gözlərinin xəyalinə,
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə?
Sənsizlikdən qurtarmaqçün çıxdım dəniz sahilinə,
Baxışlarım dikilmişdi ləpələrin üzərinə.
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İnan! Dəyməz dünya malı, sənin tək bircə telinə,
Bu sevgini sən solmağa qoyma, Allah xatirinə!
Yenə düşdü dəli könül gözlərinin xəyalinə,
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə?
Sevən könül qul olubdur, dönüb sənin əsirinə,
Mümkündürmü düşməsin O, bu gözlərin təsirinə?
Pərvanətək atır özün O, sevginin məşəlinə,
Sənə baxan bu gözləri oyma, Allah xatirinə!
Yenə düşdü dəli könül gözlərinin xəyalinə,
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə?

Dəyməyin mənə
Fikirdən, xəyaldan bezmişəm daha,
Paxıllardan necə qurtarım yaxa?
Gözlərim açılsın nurlu sabaha,
Bir kərə şad xəbər göndərin mənə.
Nə olar, insanlar, dəyməyin mənə!
Sevgi süfrəsindən alım payımı,
Sevgiylə yaşayım bu dövranımı,
Sakitcə çəkəydim öz karvanımı,
Bu qəmi, kədəri verməyin mənə.
Nə olar, insanlar, dəyməyin mənə!
Kimin bostanına daş atmışam mən?
Kiminçün əngəllər yaratmışam mən?
Bəlkə kimlərisə ağlatmışam mən?
Açıq-aşkar, düzün söyləyin mənə.
Nə olar, insanlar, dəyməyin mənə!
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Çoxları bivəfa çıxır əhdinə,
Dost saydığım kəslər dəyir xətrimə,
Mərdiməzar kimi durub qəsdimə,
Çalın-çarpaz dağlar çəkməyin mənə.
Nə olar, insanlar, dəyməyin mənə!
Tanrıdan güc aldım döyüşmək üçün,
Hicranı vüsala dəyişmək üçün,
Dərdimi sizlərlə bölüşmək üçün,
Hələ bir qədər də vaxt verin mənə.
Nə olar, insanlar, dəyməyin mənə!

Həmrəylik günü
Min illərlə bu milləti daxildən parçalayıblar,
Sərvətinə tamah salıb bölüblər, haçalayıblar,
Seçib içindən satqını vəzifəyə calayıblar,
Bu keşmə-keşli yollarda tükənməyib qüdrətimiz!
Istəmədən daim kiçik qardaş olubdur millətim,
Indi ruhən oyanıbdır, çağdaş olubdur millətim,
Vətən üçün bir vətəndaş, sirdaş olubdur millətim,
Artacaqdır günü-gündən, inşaallah vəhdətimiz!
Cana doyub ədavətdən, niyabətlikdən insanlar,
Bezdirib artıq hamını sözüylə ara vuranlar,
Talayıb sərvətimizi rüşvət ilə quduranlar
Rüsvayi-cahan edilər, möhkəmlənər dövlətimiz!
Dədə Qorqud dağ başında birlik tonqalı qalasın,
Varlı, kasıb, vəzifəli heç kəs çəkməsin yaxasın,
Silah alaraq əlinə düşmən qanına boyasın,
Pünhan deyil, vaxtdır artıq, aşkar olsun qeyrətimiz!
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Birləşərək, yumruq kimi enək düşmənin başına,
Lider qaldırar milləti ölüm-qalım savaşına,
Qarabağın ürəyində çalınan zəfər marşına
Hay verib, çiyin-çiyinə duracaq cəmiyyətimiz!
Millət həmrəy ola bilsə bu qoca dünya dağılmaz,
Ürəklərdə umu-küsü, kin-küdurət, nisgil qalmaz,
Qanımız heçdən qaralmaz, nur saçan bənizlər solmaz,
Yurda, vətənə məhəbbət, sevgi olar sərvətimiz!

Nə mənası var?
Ürək məhəbbətdən aşıb, daşmasa,
Həyatın sevgiylə formalaşmasa,
Əməlin qəlbinlə uyğunlaşmasa,
Onda yaşamağın nə mənası var?
Sevgi dolu günlər çay tək axmasa,
Sevdiyin qəlbini oda yaxmasa,
Gözlərin həsrətlə ona baxmasa
Onda yaşamağın nə mənası var?
Qəlbinə məhəbbət oxu batmasa,
Gecəni gündüzə ürək qatmasa,
Sonunda vüsala sevən çatmasa,
Onda yaşamağın nə mənası var?
Hisslərin qəlbini daim sıxmasa,
Göylərə qaldırıb, yerə yıxmasa,
Sevərək yazdığın üzə çıxmasa,
Onda yaşamağın nə mənası var?
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Sevgi meyarı
“Səni çox sevirəm”-deyir sevənlər,
Ürək az sevməkdən duyğulanarmı?
Kimdən soruşum ki, kim deyə bilər,
Sevginin ölçüsü, meyarı varmı?
Doğulmasan əgər sevgi yolçusu,
Sevməyi öyrətmək olmur doğrusu.
Quruyubsa quyu, yoxsa orda su,
Nə qədər töksən də, quyu dolarmı?
Çalış dərk edəsən qoca dünyanı,
Qədrini bil, tapsan səni duyanı,
Ana övladını, övlad ananı
Nə qədər sevsə də, heç usanarmı?
Əyninə gündə bir don geyənlərdən,
Döşünə döyərək, “mən” deyənlərdən,
Vətəni canından az sevənlərdən,
Mübariz döyüşçü, şəhid olarmı?
Sevgi üçün yoxdur nə vaxt, nə vədə,
Ona çata bilməz heç bir qüvvə də,
Ürəkdən sevməsək, uca zirvədə,
Dövlətin bayrağı dalğalanarmı?
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Xocalım
Axıtdılar bu millətin qanını,
Dünya kardır! Eşitmədi hayını.
Verməmişik qatillərin “payını”,
Bu utancım imkan vermir ucalım!
Qarşında çox günahkaram Xocalım!
Aylar keçir, illər keçir, vaxt gedir,
Bu atəşkəs erməniyə sərf edir
Həmsədrlər Qarabağda kefdədir,
Heç bilmirəm nəyə baxıb güc alım?
Qarşında çox günahkaram Xocalım!
Dözmək mümkün deyil, ağır kədərdi,
Əsəblərimizi yamanca gərdi,
Gör neçə ildir ki, çəkirəm dərdi,
Bu dərd ilə istəmirəm qocalım!
Qarşında çox günahkaram Xocalım!
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PÜSTƏ RƏVAN

Düşməni əzmək vaxtıdı
İrəli əsgər irəli,
Düşməni əzmək vaxtıdı,
Allah, Məhəmməd, Ya Əli,
Düşməni əzmək vaxtıdı.
Bəsdi at oynatdı zülüm,
"Ya Qarabağ, ya da ölüm!"
Dığalara olsun ölüm,
Düşməni əzmək vaxtıdı.
Qarabağı alın geri,
Sevindirin göyü-yeri,
Ey yurdumun igidləri,
Düşməni əzmək vaxtıdı.
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Hərəniz bir Polad olun,
Torpağları geri alın,
Silahları işə salın,
Düşməni əzmək vaxtıdı.

Qalx ayağa ,qardaşım
Düşmən qovur əl açırıq göylərə,
Qara günün qifil salib dillərə,
Vətənimiz niyə düşüb əllərə,
Qalx ayağa qardaş, qeyrət günüdi.
Ahu - vay ürəyimi üzübdü,
Döyüş bölgəsindən şəhid gəlibdi,
Bəxtimizə tale qara yazıbdı,
Qalx ayağa qardaş, qeyrət günüdi.
Bir qolu Şüşadı, bir qolu Qazax,
Üç rəngli bayrağa, qalx Vətən yazaq
İnşallah düşmənin qəbrini qazaq,
Qalx ayağa qardaş, qeyrət günüdi,
Sal-qayadan səs gəldi ellər diksindi,
Əvvəlki saymazlıq, indiki kindi,
Bu qədər keyik ki, söylə nə gündi,
Qalx ayağa qardaş, qeyrət günüdi.
Püstəyəm ağlamam, sən deyən deyil,
Vətənə, xalqına yuksəkdi meyli,
Düşməni qovmasaq, olaram zail,
Qalx ayağa qardaş, qeyrət günüdi.
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Qarabağ
Ana torpağımsan mənim Qarabağ
Dözməz ürək hicranına, tab etməz,
Düşmənlərdən azad etmək eşqimi,
Həkk olunub ürəyimə, o itməz.
Namərdlərin əllərində əsirsən,
Həsrətdəndi yaş tökülür gözümdən,
Nə qədər ki, həyat bizi səsləyir,
Heç bir zaman adın düşməz dilimdən.
Azalmadı sevinc verən qəlbimə,
Bu gün sənsən Vətənimin kədəri,
Ürəklərdə sevgin yaşar həmişə,
Bu niskilin ancaq yoxdur qədəri.
Şaxələnir ümüdimiz gör necə!
Azad edər torpaqları ordumuz,
Azad olar Qarabağım yağıdan,
Al qumaşa bürünəcək yurdumuz.

Mənəm
Gəldim səni görəm, qismət olmadı,
Nazlandı yerində dil mənəm mənəm
Günüm necə keçdi bilə bilmədim,
Səsləndi saniyə il mənəm mənəm.
Çaxnaşdı könlümün dəli həsrəti,
Gördüm ki, sinəmdə bir cay kükrədi,
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Əllərində əlim sanki titrədi,
Çağırdı bir zanbaq əl mənəm mənəm.
Qayıdıb gələndə dinlə bir axşam,
Sənə xan çinardan söz gətirmişəm,
Lalələr ovcunda yandıranda şam,
O dağlanan çiçək bil mənəm mənəm.

Vətənə qurban olum
Mən arzular yolçusuyam,
Aşıb-daşır arzularım.
Mən nəğmələr elçisiyəm,
Ürək açır nəğmələrim.
Mən bəxtiyar bir insanam,
Sülhdür, azadlıqdır yolum.
Bu könlümə fərəh gəlir,
Vətənimə qurban olum.
Bir bulaq çeşməsiyəm,
Hey axıram ürəklərə.
Vətən eşqi ürəyimdə
Daim yanan çırağımdı.
Mən kədəri, nisgilləri,
Eşqim ilə yaxmışam mən.
İşıqlı, nurlu arzularla
Azadlığa çıxmışam mən.
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Səcdə et Allaha, dostum
Həzrəti Peyğəmbərin budur kəlamı,
Gətirir Allahdan bizə salamı,
“La İlahə” dilinə gələn zamanı,
Tövbə et, səcdə et Allaha, dostum.
Yuxarıda Allah, yerdə böyüklər,
Yaxşı əməllərə bizi şükürlər,
Dinc qalaq, qoymazlar şeytan, iblislər,
Gəl pis əməlinə et tövbə, dostum.
Tövbə et, tövbəni qəbul edəndir,
Qurani-Kərimə bizi yönəldir,
Biz bir aciz quluq, Allah biləndir,
Tövbə et, səcdə et Allaha, dostum.
Tövbə edib açarsan cənnət qapısın,
Qoy pis əməllərin geridə qalsın,
Cəhənnəm odunda düşmənin yansın,
Tövbə et, səcdə et Allaha, dostum.
Qurani-Kərimdir xalqımın yolu,
Orda ola bilməz bir düşmən qolu,
Yolumuz bir budur, ancaq din yolu,
Təvbə et, səcdə et Allaha, dostum.
Qoy açılsın mənim nurlu səhərim,
Allahdan istərəm uğur, zəfərin,
Əgər içirtsələr sənə zəhəri,
Mənim tək səcdə et Allaha, dostum.
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Mİnarə Sığnaq

Şuşam
Azad oldu qalaların!
Daha yetim olmaz balaların!
Sənsiz susamışam, Şuşam, ay Şuşam.
Kökü sən, Bakıda doğulan balaların var!
Xəzər sahilində,
Səni görmək arzusunda
Sevinənlərin var.
Ay Şuşam!
Gəldi igid öğulların,
Yağılar əlində necə dözmüsən?
Bilirdin, gələcək igidlərin!
Bağışla, gec gəldik, Şuşam.
Gülsün üzün, gəlmişik.
Çağır Xarıbülbülü,
178

Zəfər Çələngi
Can versin canına.
Bilirəm, bizdən küsmüsən,
Açmadın heç yerdə, gözəl gülüm,
Gəlmişik.
Yağı düşmən yanılmışdı!
Şuşam danılırdı.
Gəlmişik, gül,
Qoy eşitsin çoxu.
Oxumadın ki, yadlar anlamaz,
Neçə ildir sənə həsrətik.
Gözün aydın, biz gəlmişik,
Mənim idi, mənim də oldu!
Azad Şuşam!
Nətəvanın, Vaqifin şadlansın ruhu.
Şuşam, ay Şuşam.
Yadlar yalan olub getdilər.
Lal edilən dilin danışsın.
Söylə balana sirrini,
Gəl sinəmə sıxım səni.
Gözün aydın,
Anadan təzə doğuldun,
Azad Şuşam mənim.
Ana‐bacılar şənlənsin!
Oynayın, gülün!
Xarıbülbülü görün!

Qaçın
Yad evində qonaq oldunuz,
Çaqqaltək üzə durdunuz.
Evim deyib, qonaq da çağırdınız,
Çəkilin torpağımızdan!
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Zamanında xainlik etdiniz,
İsdəyiniz bitmədimi?
Salamda barmaq apardınız,
Əl- qolumuzu qopardınız,
Ona-buna güvəndiniz.
Bəs haqq‐ədalət bilmirsiniz?
Çəkilin, belə məsəl var eldə:
"Donuz xoşluqla çıxmaz darıdan",
Çıxın gedin, itilin!
Atıb topu, tüfəngi, körpə‐qoca saymadınız,

Atəş açır caqqallar
Gözünüz yad əlində,
Xırman keşiyində.
Körpəniz doğulanda
Düzgün tərbiyə edin!
Haqq yolu ilə gedin!
Zamanı dəng etdiniz,
Qovuruq, qaçın alçaqlar!
Soyunuzu dəyişdirib
Gizli, alçaq oyunlar.
Qaçın dedik, biz gəlirik!
Bu dünyadan itin siz!
Dünyaya xainlər yaramaz.
Qaçın, bezdik daha biz!
Bayrağımızda qan rəngi var,
Ülduzumuz odlu kösövə bənzər!
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Göylərin səma rəngi var,
Yaşıl, yaşa bayrağım!
Yaz, gəl, dünyam gülsün!
Hamı sevincə bələnsin!
Virus‐zad olmasın,
Gözləri tox olsun,
Qaçın, daha gəldik!
Səs saldınız aləmə, düzgünlər kimi,
Dünyanıbezdirdiniz
Bulaq başında oturub
Bizə su özü bulandı, dediniz.
Topu atıb, gizləndiniz.
Biz mərdik, mərdlərik!
Çıxın gedin!
Evimnən çıx deyirəm!
Sən çəpərimi uçurursan,
Bu qədər alçaq olmaq olarmı?
Çaqqal, nədən alçaq doğuldun?
Dünyanı dəhşətə bürüdünüz!
İnsanlığı yıxıb, sürüdünüz!
Döyüşün kişi kimi!
Ölün kişi kimi!
Demiş ata-babalar!
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ƏSGƏR MARŞI
Türk oğulları atlandılar!
Qalib oldular, zəfər çaldılar!
Otuz ilin haqqını
Qırx dörd gündə aldılar!
Ölümə qorxmadan getdilər,
Torpaqları azad etdilər!
Budur türkün oğulları.
Şəhid adına ucaldılar!
Türk oğlu, igid əsgər,
Qanınız yerdə qalmadı!
Ucaldınız şəhid adına!
Ruhunuz şad olsun,
Azərbaycan əsgəri!
Babanız türk!
İstəyiniz sülh!
Ali Baş Komandanla
Ucadır adınız!
Vətənin adını
Siz ucaltdınız!
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MƏHƏBBƏT QULİYEV

Həsrətlilər qovusacaq
Səbr eyləynən dəli könül, bağlı yollar açılacaq.
Qara bulud boşalacaq ,səmalardan ğün doğacaq.
Yerlə ğöyün sevdası var, əbədidi ölən deyil.
Yenə ğünəş yer üzünə şəfəqlənib nur saçacaq.
Yetərki sən özünə dön ,qəlb evini təmiz eylə.
Ğöylər sənə rəhm edəcək, kölğəsində yaşadacaq.
Yaxşı tanı Yaradanı ,elmi dərin ,sirri dərin.
Qarşısında baş əyəni ,ucaltdıqca ucaldacaq.
Mənim demə ay Məhəbbət, bizim olan bir eşqidir
Rəhm edəcək ulu Tanrım, həsrətlilər qovuşacaq.
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Ədalətsiz hakimlərə
Hakim ,adil olnan qərar verəndə
Ğöydə Allahı ğör ,dayan fikirləş.
Cəhənnəm əzabı bilirsən nədir?
Alışar oduna balan fikirləş.
Ğəl pula ,şöhrətə satma insanı.
Dəyərsiz əşya tək ,atma insanı.
Keçər bu dövranda ğələr zamanı
Qurular sənə də divan fikirləş.
Açıb kitabları oxu Quranı,
Bəlkə dərk edəsən onda dünyanı
Fironlar hardadır?, Səddamlar hanı?
Qalıbdır ocağı viran fikirləş.
Ədalət ələyin tımiz ələynən
Sən haqqı araşdır ,sən haqqı öyrən
Hökmü düzünə kəs ,düzünə vernən
Qəflətdən ayılnan ,oyan fikirləş.
Sənin qazandığın nalədir, ahdır
Yalanda ,böhtanda böyük ğünahdır.
Məhəbbət haqsızlar qan qusacaqdır
Tanrıdan belədir, fərman fikirləş.
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Necə qaytarım
Oxuduğum dini kitabların birində yazılmışdır ki, insan
Tanrı qarşısındakı borcunu qaytarmalıdır.
Amma necə? Bir dostumun xahişi ilə.
Zamanın, dövranın başqa biçimdə.
Qılıncın ,qalxanın nadan əlində
Bu qədər böhtanın ,şərin içində
Ey böyük Allahım ,ey uca Tanrım.
Mən sənin borcunu necə qaytarım.
Haqqımı istədim kəsildi dilim.
Ədalət ğözlədim qırıldı belim.
Ğöylərə açılı qalıb əllərim
Sənə də yetməyir səsim, harayım.
Mən sənin borcunu necə qaytarım.
Ğörürsən yer üzün davadı, qandı.
Öldürən insandı, ölən insandı.
Bu necə insafdı, dindi, imandı
Bacara bilmirəm seçim ,ayırım.
Mən sənin borcunu necə qaytarım.
Məhəbbət boğulur dərdin içində.
Qaçqın düşüb obasında ,elində
Öz haqqım qalıbdır düşmən əlində.
Yurdum dağılıbdır,sönüb ocağım.
Mən sənin borcunu necə qaytarım.
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Haqqı arayırdım
Haqqı arayırdım, haqqa sığınım.
Ətrafı toruymuş, tələymış demə.
Bu dünya varıynan baş aldadırmış
''Təpə''dən ''dırnağ''a kələymiş demə.
Çəməndə çiçəyin ğörüb, aldandım
Ğözəlin, ğöyçəyin üzüb ,aldandım
Hurisin, pərisin sevib , aldandım
Şeytanda bir cürə mələymiş demə.
Qurtula bilmədim ğörəsən nədən?
Möhnətin ,əzabın ,qəmin əlindən .
Öləndə cismimə bükülən kəfən.
Körpəykən ğeydiyim bələymiş demə.
Başa aca bilmədim mən bu sirridən
Nə ilə seçilir böyük, kiçikdən?
Dünyanın özünə baxanda ərşdən.
Bu dünya özüdə zərrəymiş demə.
Meydanda faş oldu ,çox mənəm deyən.
Indi zəhər yeyir dünən bal yeyən.
Dağlara ucalıq əzəmət verən.
Məhəbbət dərəymiş, təpəymiş demə

***

Incimə sən ey könül ,dövrü zəmanə belədir.
.şeytani ğüc ğəlibdir ,haqqı nahaqqa bələdir.
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Ğəlmədi haqq yoluna ,məhz bu səbəbdəndı fələk.
Insanı diz çökdürür, verməyir aman ''mələ''dir .
Dünyanı dərk eyləyən, yaxşı bilir ğərdişini.
Bilir ki, cahu cəlal, var- dövlətdə bir tələdir.
Dərs alıb öyrınmədik dərğahına yetmək üçün .
Yarardan yaratdığın hər zaman, hər an ələdir.
Tikanı kar eyləməz ,bülbül dözər eşqi üçün .
Kol üstdə cəh cəh vurar, bülbülün eşqi ğülədir.
Dərk elə bu hikməti, ibrət götür, ay Məhəbbət
Bəxtəvər o kəsdir ki, eşqi uca göylərədir.

***

Səbr eyləynən dəli könül, bağlı yollar açılacaq.
Qara bulud boşalacaq ,səmalardan ğün doğacaq.
Yerlə ğöyün sevdası var, əbədidi ölən deyil.
Yenə ğünəş yer üzünə şəfəqlənib nur saçacaq.
Yetərki sən özünə dön ,qəlb evini təmiz eylə.
Ğöylər sənə rəhm edəcək, kölğəsində yaşadacaq.
Yaxşı tanı Yaradanı ,elmi dərin ,sirri dərin.
Qarşısında baş əyəni ,ucaltdıqca ucaldacaq.
Mənim demə ay Məhəbbət, bizim olan bir eşqidir
Rəhm edəcək ulu Tanrım, həsrətlilər qovuşacaq.
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***

Qəlbimə fərəh mənim ,hüsnü camalından ğəlir .
Eşqinə sədaqətim, əqli kamalından ğəlir.
Camalın çox yaraşır ,cəlalına qədrini bil.
Sədəqəm, zəkat payım ,cahu cəlalından ğəlır.
Ürəyim təşnədədir, yanğısı var sönən deyil .
Atəşi ğöylərdəndir ,Tanrı dərğahından ğəlir.
Ola cənnət mələyi ,aldanmaram başqasına .
Nə ğəlir insana öz ,nəfsi tamahından ğəlir.
Eşqimin sultanısan,qəlb evimdə taxtu tacın.
Sənə təzim etməyim ,eşqə inamımdan ğəlir.
Məhəbbət eşq əhlidir ,haqq yolunun yolçusudur.
Bu yolda dözüm mənə ,Pərvərdiğarımdan ğəlir.

Sən qalsan yanımda ölərəmmi heç?
Qoynu ğül ,çiçəkli həmin dağlara.
Yaz ğəlib ,mən sənsiz ğedərəmmi heç
Qıyqacı baxmasan bulaq başından .
Əyilib suyundan, içərəmmi heç?
Dünən xatirədi, ğələcək xəyal.
Həyatın dadını zamanında al.
Yaxana taxmasam sənin ay maral.
Əyilib suyundan, içərəmmi heç?
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Gəzək o , dağları verək əl ələ.
Eşqimi, eşqinlə sevğiyə bələ.
Ğöylərin hurisi, pərisi ğələ.
Əyilib suyundan, içərəmmi heç?
Çoxdandı həsrətik dağlar qoynuna.
Məni o, dağlarda yandır oduna.
Lap həsrət qalsamda ğülüm qoynuna
Əyilib suyundan, içərəmmi heç?
Məhəbbət bir dilək dilədi səndən.
Sevğisi üzündən, eşqi üzündən
Daha yorulmuşam köçək şəhərdən
Əyilib suyundan, içərəmmi heç?

Esqim
Bacara bilmədim boğam içimdə
Dəfn edib basdıram könül evimdə.
Oynatdı uşaq tək, qaldım əlində.
Məni haldan hala saldı bu eşqim.
O ,tufan qopardı üsyan eylədi.
Sinəmi dağlayıb, al qan eylədi.
Mənə zülm verdi ,divan eylədi
Özümü özümdən aldı bu eşqim.
Boylandı yüz yerə, baxdl yüz yerə.
Sifətin dəyişdi rənği yüz cürə
Divanə eylədi saldı dillərə
Bilmədim zəhərdi ,baldı bu eşqim?
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Dağlara üz tutdu, ğah aran dedi.
Çoxuna can dedi,ya canan dedi
Nə xəcalət çəkdi, nə ar eylədi
Ğördüm ki, davadı qaldı bu eşqim.
Məhəbbət haqq dedi düzünə dedi.
Ğizlin saxlamadl üzünə dedi.
Yenə başın əyib eşqinə dedi.
Məni yaşadandı, candı bu eşqim.

Təmiz sevği, təmiz addır
Səndən sevği istəmərəm.
Sənə sevği verənəcən .
Ürəyini ''oğurlayıb''.
Öz ürəyim edənəcən .
Mən bir sevği hərisiyəm.
Öz eşqimin dəlisiyəm.
Sənə canım deməsiyəm.
Can evimə köçənəcən.
Ğöyə çata dağ demərəm.
Çeşməsindən su içmərəm
Behişt ola bağ ğəzmərəm.
Sənnən qoşa ğəzənəcən .
Təmiz sevği, təmiz addır
Məhəbbətə qol qanaddır
.O eşq deyil başqa zaddır.
Yaşatmasaq ölənəcən .
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GÜLMAYA FEYRUZQIZI

Ulu xatirə tək qaldı şəhidlər
Vətənə borcunu alıb çiyninə,
Ölümü almadı heç vaxt eyninə..
Şəhadət köynəyin geyib əyninə,
Torpağın könlünü aldı şəhidlər.
Vətənin önündə durdu ayağa,
Düşməni leş kimi sərdi torpağa.
Sarıldı üçrəngli şanlı bayrağa,
Qələbə marşını çaldı şəhidlər.
Ruhu pərvazlanır dağlar başında,
Könlü doluxsunur dağın,daşında,
Yurdun sinəsində el yaddaşında,
Ulu xatirə tək qaldı şəhidlər.
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İki min yeddi yüz səksən üç oğul
Şəninə min tərif söyləsəm azdı,
Ömrünü bayraq tək zirvədən asdı.
Qeyrət kitabına adını yazdı,
İki min yeddi yüz səksən üç oğul.
Əcəlin köhləni ömürdən yeydi
Şəhadət libasın əyninə geydi.
Sonuncu anda da vətənim dedi,
İki min yeddi yüz səksən üç oğul.
Heç vaxt korşalmayan yarağa döndü,
Gül-çiçək bitirən torpağa döndü.
Şuşada yellənən bayrağa döndü.
İki min yeddi yüz səksən üç oğul.
Salam şəhid ətiri hopan torpağa
Köksündə min haray qopan torpağa.
Millətin qəlbini döndərdi dağa,
İki min yeddi yüz səksən üç oğul.

Kəlbəcər
Üzün sürtüb torpağına, daşına,
Qeyrət qonub zirvələrin başına.
Qoyma cürət bu yerlərdən daşına,
Zəfər günün mübarəkdir,Kəlbəcər.
Geri dönüb hünər dolu o çağlar,
Arzu - arzu alışıbdı ocaqlar.
Misralarım hər gün səni qucaqlar,
Zəfər günün mübarəkdir, Kəlbəcər.
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Qara sazda zillər baldi,bəm şirin,
Gözlərimdə sevinc dolu nəm şirin.
Ruhu gülür üzə Dədə Şəmşiri
Zəfər günün mübarəkdir, Kəlbəcər.
Dəli dağın dəli çağı qayıtdı,
Ruhumuza bəlli çağı qayıtdı.
Ömrün haqqdan umacaği qayıtdı,
Zəfər günün mübarəkdir ,Kəlbəcər.

Böyük hədiyyə
Bir üzük qaşı tək parlasam hərdən,
İstərəm işığım sözlərə düşsün.
Ən kövrək misramın odu ,atəşi,
Həniri sozalmış közlərə düşsün.
Ümid nəğməsi tək oxunsun bu gün,
Səsimdən duyulan zəfər müjdəsi.
Bu gün Qarabağa yayılsın Allah,
Xanın zənguləsi, Cabbarın səsi.
Məhəbbət ətirli küləyə dönüb,
Gəzirəm yurdumun dağın,daşını.
Vətənə ən böyük hədiyyə kimi,
Bu gün yazacağam zəfər marşını.

Vətən əsgəri
Üz ğözü açılıb çiçəyin otun,
Qələbə ətrini səpib çöllərə.
Öz addım səsiylə vətən əsgəri
Torpağı qanıyla yazıb hər oğul.
Əsgər vətəndi ,vətən əsgərin!
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Hər daşı tarixdən bir söhbət açır,
Kədər bu yerlərdən uzağa qaçır.
Üzünə dan yeri sökülür yurdun,
Möhnəti qəlbində tökülür yurdun.
Zəfər köynəklidi hər dərə hər dağ,
Qəbələ ətrinə bələnib torpaq.
Gəlir addım- addım zəfər sorağı,
Zirvədə gülümsər vətən bayrağı.

Qələbən mübarək, vətən
İlk yaz ətirlidir bu gün son bahar,
Sevinc köynəyini geyib arzular.
Ümid yollarında əriyibdi qar,
Bu gün çiçəkləyib qələbə marşı.
Bayrağım ucalıb vaxt dənizində,
Üzür duyğularım bəxt dənizində
Vətən əsgərinin ayaq izində,
Bu gün çiçəkləyib qələbə marşı.
Sökülüb həsrətin , qəmin hasarı,
Daha gözlərimin yox intizarı.
Açıb qucağını zəfər yolları,
Bu gün çiçəkləyib qələbə marşı.

Mən də əsgərəm
Qəlbimdə ümidim yenilməz qalam,
Sanma dərd önündə sakitəm, lalam.
Cavanşir babamdır. Mübariz balam
Mən də bu vətənin bir əsgəriyəm.
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Gəzdim bu dünyanın dağın, daşını,
Sevdim könlüm dolu hər qarışını.
Dinləyin ay ellər əsgər maşını.
Mən də bu vətənin bir əsgəriyəm.
İnamım, ümidim. düşüb qabağa,
Harayım yayılıb dərəyə, dağa.
Gedirəm zəfəri qarşılamağa,
Mən də bu vətənin bir əsgəriyəm.

Şuşa
Həsrətli günlərin yolub saçını,
Unudub ömürlük ağrı -acını.
Başına qoyubdu zəfər tacıni,
Özün ən özünə qovuşub Şuşa.
Nisgilli gözlərin quruyub nəmi,
Qəmli ürəklərin silinib qəmi.
Öpür üz - gözünü əsgər qədəmi,
Özün ən özünə qovuşub Şuşa.
Boylan Natavanın şirin sətrinə,
Kimsə dəyə bilməz daha xətrinə.
Torpağı bələnib şəhid ətrinə,
Özün ən özünə qovuşub Şuşa.
Şəhid bacısıyam gözlərimə bax,
Gör necə sevinclə oyanıb torpax.
Zirvədə dayanıb üçrəngli bayrax,
Özün ən özünə qovuşub Şuşa.
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FİRUDİN MƏMMƏDOV

Şəhidlərimizə
Şəhadətin məktəbində var izlərim ,
Həmən izlə gedibdilər şəhidlərim ,
Vətən üçün qurban oldu igidlərim ,
Ey ucalıb Ərşə sarı uçanlarım !
Ey şəhidlik şərbətini dadanlarım !!!
Son gülüşü dodaqlara qondurubsuz ,
Son ahızı Vətən deyib dondurubsuz ,
Son döyüşdə sizdə yağı susdurubsuz ,
Ey düşmənin üzərinə qaçanlarım !
Ey şəhidlik şərbətini dadanlarım !!!
Tuş gəlibsiz düşmənlərin zərbəsinə ,
Ucaldınız şəhidliyin zirvəsinə ,
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Dayaq olduz Azərbaycan ölkəsinə ,
Ey Yurduna canlarını qıyanlarım !
Ey şəhidlik şərbətini dadanlarım !!!
Firudinəm , qurban olum hamınıza ,
Mən heyranam taledəki yazınıza ,
Allah qoyub şanlı tacı başınıza ,
Ey cənnətdə yuvasını quranlarım !
Ey şəhidlik şərbətini dadanlarım !!!

Canımızdan keçəyin
Vətən oğlu , bir güc vardı içimdə ,
Təpərim var biləyimdə dizimdə ,
Cəmləşərək şəhidlərin izində ,
Çırmalanıb biz döyüşə girəyin ,
Lazım gəlsə canımızdan keçəyin !
Yağı düşmən haqlı deyil qaçacaq ,
Əli əsib əlindəkin atacaq ,
Allah bizə nəzərini salacaq ,
Düşmənlərə gəlin dağı çəkəyin ,
Lazım gəlsə canımızdan keçəyin !
Haqq əhliyik öləriksə xoş bizə ,
Haqq özünü daim verib biruzə ,
Dığaların mini qurban birizə ,
Biz onların başında turp əkəyin ,
Lazım gəlsə canımızdan keçəyin !
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Firudinəm səsdə qalıb qulağım ,
Səngər üçün münasibdi bu çağım ,
Dalğalansın qoy havada bayrağım ,
Qarabağı qeyrətimiz biləyin ,
Onun üçün canımızdan keçəyin !

Qədimdəki dünyadı
Kəbin kəsib saldırıbdı əqdinə,
Baxmayıbdı başındakı əqlinə,
Cahilləri otuzdurub təxtinə,
Mərdi qovub namərd edən dünyadı,
Dünya elə qədimdəki dünyadı !
Sinəsində hərlədibdi nərləri ,
Ağaları , sultanları , bəyləri ,
Uydurubdu kişiləri , ərləri ,
Ərənlərə qəhər verən dünyadı ,
Dünya elə qədimdəki dünyadı !
Xəzinədən yapışanlar uduzdu ,
Uduzanlar vəhşiləşən quduzdu ,
Laylasını həzin çalan qopuzdu ,
Yırğalayıb mürgü verən dünyadı ,
Dünya elə qədimdəki dünyadı !
Gizlədərək ərlərindən yaşını ,
Sürmələdi gözlərini , qaşını ,
Yaman qatdı Firudinin başını ,
Təsəlliylə güman verən dünyadı ,
Dünya elə qədimdəki dünyadı !
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Silkələ dünyan
Ya Rəbb ! dünyamıza qəhər çökübdü ,
İblis aşımıza zəhər tökübdü ,
Kədər belimizi yaman bükübdü ,
Allahım , bizlərə yetir Sən dəmi ,
Silkələ dünyanı tökülsün qəmi !
Vurulanda bəlli , vuranda bəlli ,
Hər qəliz məsəlin vardı bir həlli ,
Kədər yaxamızdan tutub cüt əlli ,
Allahım , yox elə yanaqdan nəmi ,
Silkələ dünyanı tökülsün qəmi !
Arzular sönməsin ürəyimizdə ,
Xənçər oturmasın kürəyimizdə ,
Sənin gücün olsun biləyimizdə ,
Yox elə dünyadan zalım - sərsəmi ,
Silkələ dünyanı tökülsün qəmi !
Firudin , kimisin niyyəti xoşdu ,
Əl açıb mehrabda qəfildən coşdu ,
Bu şeirin sonuna bu sözü qoşdu ,
Əsil müsəlmanlar səsləyir Səni ,
Silkələ dünyanı tökülsün qəmi !

199

Antologiya

Nəzərindən salmısan?
Allahım ! Yer üzündə zülm çapır atını ,
Zalım yaddan çıxarıb soykökünü , zatını ,
İti nəfs korlayıb yaddaşını , yadını ,
Bizi bu zalımların qınağına atmısan ,
Yoxsa bizi Allahım nəzərindən salmısan?
Onlar bir - biri ilə sazişini bağlayıb ,
Bu saziş yetimlərin ürəyini dağlayıb ,
Bu nütfəsi zayların coşa - coşa çağlayıb ,
Sənki yetim - yesirə arxa dayaq olmusan ,
Yoxsa bizi Allahım nəzərindən salmısan?
Zalım ilə döyüşü şərt edibsən bizlərə ,
Bizlərdə aciz qalıb təpilmişik evlərə ,
Süstlük gəlib deyəsən biləklərə , dizlərə ,
Dar ayaqda həmişə haraya Sən çatmısan,
Yoxsa bizi Allahım nəzərindən salmısan?
Firudinlər qorxudan cınqırını çıxartmır ,
Onların zalımlara gücü - qüvvəsi çatmır,
Ölür amma , ürəkdən şübhələri o , atmır ,
Tərəddüdün içində bizi halsız qoymusan,
Yoxsa bizi Allahım nəzərindən salmısan?
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Özünü qoru
Yer üzünün əşrəfidir millətim,
Cuşa gəlib millət üçün bu təbim,
Təsib üstə köhlənibdi xislətim,
Ürəyində nisgili var çox ahın,
Millətimi özün qoru, Allahım!
Ərənlərin olmayıbdı bənzəri,
Xain vurub kürəyindən xənçəri,
Əzəlindən məsgən edib səngəri,
Şəcərəsi qədim olub bu xalqın,
Millətimi özün qoru, Allahım!
Adətinə heyran olub sevmişəm,
Sevdiyimi millətimdən seçmişəm,
Sətirlərdə belə dua etmişəm,
Hayan olsun millətimə pənahın,
Millətimi özün qoru, Allahım!
Firudinəm mənim xalqım mərd olub,
Bu mərdliyi xəbislərə dərd olub,
Torpağında neçə şahlar pərt olub,
Səltənətin dağıdıbdı çox şahın,
Millətimi özün qoru, Allahım!
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Yaşa, millətim, yaşa
Yolun Haqqın yoludu,
Şəcərən çox uludu,
Mənim sinəm doludu,
Sən eşq ilə gəl cuşa,
Yaşa millətim Yaşa !
Düşməginən təpərdən ,
Oyalanma həzərdən ,
Sınaqdasan əzəldən ,
Tarixini yaz daşa ,
Yaşa millətim Yaşa !
Sən uca tut başını ,
Çalaq zəfər marşını ,
Qeyd eləyək yaşını ,
Azad olsun qoy Şuşa ,
Yaşa millətim Yaşa !
Firudin birin sənin ,
Şəhidlər Pirin sənin ,
Uzundur dilin sənin ,
Qarabağa birbaşa . !
Yaşa millətim Yaşa!

Şəhid anasının dilindən
Sən nur idin gözümə ,
Fərəhiydin sözümə ,
Təpəriydin dizimə ,
Qeydimə qalanıydın ,
Sən qeyrət qalamıydın !
Düşmənə çəpəriydin ,
Ərən idin , əriydin ,
Sən taleyi zəriydin ,
Ağzımdakı tamıydın ,
Sən qeyrət qalamıydın !
Qanın mənim qanımdı ,
Canın mənim canımdı ,
Ahın mənim ahımdı ,
Arzuları barıydın ,
Sən qeyrət qalamıydın !
Sinəmdə döndün aha ,
Görüşmərik bir daha ,
Qovuşmusan Allaha ,
Meyli Ona sarıydın ,
Sən qeyrət qalamıydın !
Bu şəhadət tacınsa ,
Mənim qəmim , acımsa ,
Qarabağım alınsa ,
Deyərdim gözün aydın ,
Sən qeyrət qalamıydın !
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SONA AMAL
TEYMURBƏYLİ

Nehrəm kəndim
Günəş Haçadağdan hüsnünü süzər,
Şərəfin, şöhrətin dillərdə gəzər,
Adına-sanına dəyərsə nəzər,
Başına dolanım, a Nehrəm kəndim.
Müqəddəs bir yerdir, isti qucağın,
Dünyaya yayılsın səsin, sorağın,
Başın üstə dalğalansın bayrağın,
Hüsnündən kam alım, a Nehrəm kəndim.
Hər il qucağına Novruz gələndə,
El-oba şənlənib, bircə güləndə,
Tonqalların qoru göyü dələndə,
Atəşinə yanım, a Nehrəm kəndim.
203

Antologiya
Qucağın alimlər, zəkalar yurdu,
İgid oğulların basılmaz ordu,
Öndərim adınla qürur duyurdu,
Mən də qürurlanım, a Nehrəm kəndim.
Əzəldən nə çoxdu, səni qısqanan,
Adına-sanına şər-böhtan yayan,
Səhvini şişirdən, uğrunu danan,
"Düşmən"dən öc alım, a Nehrəm kəndim.
Müjdəylə açılsın hər bir səhərim,
Alınsın düşməndən kəndim, şəhərim,
Dağılsın xalqımın qəmi-kədəri,
Baxıb ilham alım, a Nehrəm kəndim.
Gəzib-dolansam da, düzü, dünyanı,
Sənin tək müqəddəs bir məkan hanı?
Qoynuna alarsan bir gün Sonanı,
Torpağına dalım, a Nehrəm kəndim.
Orda rahatlanım, a Nehrəm kəndim.

Qəşəngdir
Vətəninin, el-obanın başına,
Pərvanətək hey donəsən, qəşəngdir.
Buludların dönüb büllur yaşına,
Torpağına nur ələsən, qəşəngdir.
Oğul odur, daş üstünə daş qoya,
İgid odur, el yolunda baş qoya,
Səxavətdə olmaya ta daş-qaya,
Yetim könlün yurd eləsən, qəşəngdir.
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Göz dikirik, sərvət adlı tamaha,
Bilə-bilə hey batırıq günaha,
Acgözlüklə can atırıq sabaha,
Halallıqla yurd tikəsən, qəşəngdir.
Sünbüllərtək, gəlin verək baş-başa,
Qayalartək sarılaq, biz dağ-daşa,
Arxa dursaq, hər an dosta-qardaşa,
Qəlbdən qəlbə yol çəkəsən, qəşəngdir.
Yer üzünü tutub, "mən-mən" deyənlər,
Yetim-yesir haqqın basıb yeyənlər,
Haqqa dönün, iblis donu geyənlər,
Yaxşılıqdan don biçəsən, qəşəngdir.

Bənövşə
Baharın ilk şehi yuyar üzünü,
Yoluna nur çilər danım, bənövşə.
Qar-sazaq qorxutmaz sənin gözünü,
İlham verir xoşbəxt halın, bənövşə.
Kol-kosun altından boylanıb yola,
Ürkək-ürkək baxıb hey sağa-sola,
Bahar gülləriylə girib qol-qola,
Sevincdən qaynayır qanın, bənövşə.
Zərif görkəmindən məsumluq yağır,
Duruşun görəni yandırıb-yaxır,
Qoxunla ətrafa səadət axlr,
Ruhuna can verir canın, bənövşə.
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Məlul-müşkül durub, boynunu bükmə,
Yoluma həsrətin çəpərin tikmə,
Vüsal badəsinə qəm zəhri tökmə,
Yaşasın qoy adın-sanın, bənövşə.
Çiçəklər şahısan, güllər gözəli,
Yolunu gözlərik, yazın əzəli,
Şairlər vəsfinə tərif düzəli,
Amalsız olmasın anın, bənövşə.

Ömrümü
Damlayam, itmişəm qəm dəryasında,
Boğuldum sevgimin kəm xülyasında,
Yaşadım ömrümü şən röyasında,
Etdin əllərinlə talan, ömrümü.
Sınandım namərdin qıl körpüsündə,
Alqışa bələndim, el körpüsündə,
Yudu gəncliyimi sel körpüsündə,
Arzusu qönçəykən solan, ömrümü.
Qəm-kədər olubdur ömür yoldaşım,
Gecələr Ay-ulduz könül sirdaşım,
Həsrət ümmanıyam, kükrəyim, daşım?
Kədəri sevincdən kalan, ömrümü.
Min dərdi-səri var, gülən üzlərin,
Kor tikan basıbdır, cığır, izlərin,
Laləli, nərgizli çəmən, düzlərin,
Ruhuma can verib, çalan, ömrümü.
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Hey duman, çən alır başım üstünü,
Qəlbim odsuz yanır, pünhan tüstümü,
Duyan varmı, atəşimi, istimi?
Amal, dosta-yara yanan, ömrümü.

Haçadağ
Zirvəsi hər zaman qövsü-qüzehli,
Sinəsi günəşli, ətəyi mehli,
Qoynunda kəkliyin, gözləri şehli,
Gözəldir baharın, yazın, Haçadağ.
Şairlər nəğmələr qoşub hüsnünə,
Min illər yazıblar, yazıram yenə,
Sənin qüdrətinlə qələmim dinə,
Qürurum söhbətin, sözün, Haçadağ.
Duruşun əzəmət, qamətin vüqar,
Zirvəndən əskilməz nə çən, nə də qar,
Hüsnündən kam alan elin bəxtiyar,
Qalıbdır şərəfli izin, Haçadağ.
Adın min illərdən gətirər soraq,
Arasaq tarixi biz varaq-varaq,
Qoynuna gələrsə, hər eldən qonaq,
Bol olsun çörəyin, duzun, Haçadağ.
Əbədi qürursan, Culfa düzünə,
Tikantək batırsan, düşmən gözünə,
Günəş saçlarını yayar üzünə,
Səndən ilham alar qızın, Haçadağ.
Amalam, hey gülsün üzün, Haçadağ.
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Arzuma qurban
İllərlə çəkmisən dağtək ağır yük,
Əyilən qəddinə, dizinə qurban.
Dayanma pərişan, hey boynubükük,
Məndən uzaq düşən nazına qurban.
Tən qəlblə hörülər sevgi sarayı,
Sevinclə süslənər hər günü, ayı,
Bəxtimə yazılan İlahi payı,
Ömrümə gətirən yazına qurban.
Dünyanın varını heç vaxt var sanma,
Haramdan uzaq dur, yoxu ar sanma,
Etibarın yoxsa, əl çək, yar sanma,
Halal çörəyinə, duzuna qurban.
Açaq uğurlarla danı, səhəri,
Sevən sevdiyinə versin dəyəri,
Etibardır eşqin ülvi bəhəri,
Sevincin çoxuna, azına qurban.
Qəlbimdə eşqimə var etibarım,
Kaş ola ömrümə yar etibarım,
Eyləməz Amalın xar etibarım,
Arzulardan doğan arzuma qurban.

Sən yanimdasan
Bahar arzulama, yazı arama,
Sönmüş ocağımda közü arama,
Misrama düşməyən sözü arama,
Ol söhbətim, sözüm, sən yanımdasan.
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Cüt gəzib-dolaşaq çölü-çəməni,
Yığaq lalə, nərgiz, tər yasəməni,
Buludlar tutsa da, yağışa məni,
Ol çətirim özün, sən yanımdasan.
Təbiət ruhuma verər qol-qanad,
Yaşama səsləyər bu gözəl həyat,
Kədər eşq bağımda səyirtəmməz at,
Tükənməz heç dözüm, sən yanımdasan.
Sahilə yan alar səadət gəmim,
Hicrana güc gələr, ta vüsal dəmim,
Yaramı sararsa, könül həmdəmim,
Kiriyər ta gözüm, Sən yanımdasan.
Gileyli deyiləm, bəxtdən, qədərdən,
Yuyunub, arınnam qəmdən, kədərdən,
Ay Amal, xəbər al, mən bəxtəvərdən,
Güləcək ta üzüm, sən yanımdasan.

Cavidim

Dahi Hüseyn Cavidin ruhuna rəhmət
Ey Xəyyam hikmətlim, Peyğəmbər üzlüm,
Sənan sədaqətlim, Teymurləng sözlüm,
Şeyda dəyanətlim, Səyavuş izlim,
Naxçıvan elinin biri, Cavidim.
Dolaşdı dünyanı, gəzdi Azərin,
Dühanla başını sən əzdin şərin,
Qırdın, parçaladın bəd əməllərin,
Amalı bulaqdan duru, Cavidim.
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Sənsən söz mülkünün şahı, sultanı,
Sözünlə fəth etdin qoca dünyanı.
"Şeyx Sənan" dastanın, "Ana" dastanın,
Yandı, şölələndi qoru, Cavidim.
Oğulların - Həmid, Zakir, Telmanın,
Qovuşdurdu sənlə Azərbaycanı,
Nakam Ərtoğrulu, məsum Turanı,
Əzizlə onları, qoru, Cavidim.
Zülmətdən qurtardın gündüzlərini,
Çatdın vüsalına əzizlərinin,
Turanın unutdu dərdi-sərini,
Ziyarət ocağı, piri, Cavidim.
Gəldin, əzizləndin doğma elində,
Məqbərən yuyundu insan selində,
Söz-söhbətin gəzir xalqın dilində,
Unutmadı dostu-yarın, Cavidim.
Sən gəldin, dizimə təpərim gəldi,
Doğdu al Günəşim, səhərim gəldi,
Səni ziyarətə Heydərim gəldi,
Dühası uludan-ulu, Cavidim.
Gözün yox həyatda dövlətdə, malda,
İnsanın dəyərin gördün kamalda,
Şəninə söz qoşub, desin Amal da,
Xoş gəldin, elimin nuru, Cavidim.
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Gedərəm
Məni həsrətinlə çəkmə sınağa,
Əlimi əlindən çəkib, gedərəm.
Düzüb göz yaşımı, düzüb yanağa,
Ağrımı-acımı töküb, gedərəm.
Daşıya bilməsən, eşqimin gücün,
Çəkərəm qəlbimdə özüm eşq yükün,
Sənli vüsalıma qovuşmaq üçün,
Sevgini sevgimə tikib, gedərəm.
Qoşa taleyimiz - İlahi payım!
Dünyaya duyulsun, hayım, harayım,
Qəlbində qurulsa, sevgi sarayım,
Həsrət çəpərini söküb, gedərəm.
Sarsa da, ömrümü tənhalıq çəni,
Artsa da, telimin bəmbəyaz dəni,
Yatmayıb sübhədək, zülmət gecəni,
Şəfəqin nuruna büküb, gedərəm.
Eşğimiz bürüsün, ərşi, fəzanı,
Kim poza bilər ki, Tanrı yaz anı?
Mənim də bəxtimə yazıb cəzanı,
Amalam, cəzamı çəkib, gedərəm.
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Qabİl Qaraxanlı

Xoşdur
Mənə naz eyləginən ki, mənə xoşdur,
Ömrümü yaz eyləginən ki, mənə xoşdur.
Naz eyləginən, qəmzələrin canıma düşsün,
Can alan qəmzələrin ki, mənə xoşdur.
Gülgünən, qoy gülüşündə gülüm ey gül,
Sən elə gül kimisən, gül mənə xoşdur.
Danışan sözlərin həm bal kimidir,
Şəkərim, balım olan dil mənə xoşdur.
Qabili dərdə salıbdır baxışın bil,
Gözlərin canımı alsa, çün mənə xoşdur.
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Ömrə yağan qar
Hər ötən günümüz payız yarpağı,
Xəzərə sevrilib ələnib gedir.
Ömüş xışa dönüb, yarıb torpağı,
Enişə-yoxuşa dirənib gedir.
Ağaran saçımız ömrə yağan qar,
Kəsir ömrümüzü, kəsir ruzigar.
Gələn də ağlayar, gedən de ağlar,
Gələn dünyasına bələnib gedir.
Fələyin çərxində nərd oynadıq, nərd,
İllər ömrümüzə toxudu kəmənd.
Çox ömür yaşamaq dərd gətirər, dərd,
Baş əsir, ayaqlar külənib gedir.
Yüz yaşa, min yaşa gedəcəyik biz,
Bizi Yaradanın bəndəsiyik biz.
Fələyin çərxinə minəsiyik biz,
Ömür son mənzilə çillənib gedir.

Bu dünyaya gəlişimiz yarımçıq
Yumruq boyda bir ürəyin içində,
Bu dünyanın özü boyda dünya var.
Sevgi adlı bir məbədin içində
Sevgimizin özü boyda dünya var.
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Sənin üçün yaşamışam illəri,
Hər nəyim var sənin olsun, gəl, apar.
Sənin üçün göyərtmişəm gülləri,
Gül ömrünə qatmaq üçün dər, apar.
Sevgi payım elə budur, ayrılıq,
“Yarım” dedim, ömrüm oldu yarımçıq.
Nə sevgidən, nə də yardan doyuruq,
Bu dünyaya gəlişimiz yarımçıq.

Getməginən
Dərdimə dərman olanım, getməginən,
Ömrümə fərman olanım, getməginən.
Durginən vəsf eləyim surətini,
Təzə-tər qönçəm olanım, getməginən.
Ömrümə yaz gətiribdir gəlişin,
Başına qoy dolanım, getməginən.
Həsrətə son verəlim ki, daha bitsin,
Sözümə nur olanım, getməginən.
Qabili üzməginən ki, o üzülsün,
Başıma tac olanım, getməginən.
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Mənim

Ağlama, anam ağlama
Canım sənə olsun fəda,
Ağlama, anam ağlama.
Mənə gəlsin ələn qadan,

“Qaf” dedilər qafqazlıyam,
Şirin-şəkər arazlıyam.
Baharlıyam, həm yazlıyam,
Yayılıbdır ünüm mənim.
Ana yurdum Azərbaycan,
Allahımdan bizə paysan.
Günəşin özünə taysan,
Şöhrətimsən, şanım mənim.

Ağlama, anam ağlama.
Doğan gündən mən əsgərəm,
Düşmən önündə sipərəm.
Sənə kəm baxanı gömərəm,
Ağlama, anam ağlama.
İgidlər verdin vətənə,
Yol vermərik şər səpənə.
Bir gün bükülsək kəfənə,

Bəhrin Xəzər, adla da keç,
Lənkəranın çayını iç.
Göyçayımın narını seç,
Sübh-sabahım, danım mənim. Ağlama, anam ağlama.
Biz ölsək, Vətən sağ olsun,
Kəfənimiz bayraq olsun.
Yardımlıya qonaq gəlin,
Halal et, başın sağ olsun,
Havası var təmiz, sərin.
Məskənidir igidlərin,
Bax budur ünvanım mənim. Ağlama, anam ağlama.
Bir ölərik, min gələrik,
Düşmənin bağrın dələrik.
Şəki, Şirvan, Şamaxım,
Çıxıb xoş günə gülərik,
Necə mən ona kəm baxım?
Ağlama, anam ağlama.
Gülüstanda seyrə çıxım,
Muğanım, Şirvanım mənim.
Gəncədən Dərbəndə gedək,
Zəncanda həsrəti gömək.
Bütöv Azərbaycan deyək,
Gələcək zamanım mənim.

Mənimdir

Qarşıda qarlı dağlar,
Viranə oldu bağlar.
El köçdü, qaldı ağlar,
Ağlayan el mənimdir.
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Oxuyan sarı bülbül,
Həsrətə xarı bülbül.
Güllərin yarı bülbül,
Qovrulan gül mənimdir.

Qıymaram göz yaşına,
Can fəda eylərəm.
Hər nə gəlsə başına,
Sənə qurban deyərəm.

Yol başladım Şuşama,
Qanadsız bir quşam ha!
Çətin bir də susam ha!
Danışan dil mənimdir.

Qəm yemə, sevdiciyim,
Ürəyimin başısan.
Barmağında üzüyün,
Sən firuzə qaşısan.

Tərtərimdir təzə tər,
Gülşəndə güllər bitər.
Azadlıq günün gözlər,
Gələcək bil mənimdir.

Sənə məxsus ürəyim,
İstərdim sən biləsən.
Tanrıdan var diləyim,
Həmişə sən gələsən.

Qara baxtım Qarabağ,
Qar yağıbdır, qara bax.
Əriyəcək qar, a bağ,
Gurlayan sel mənimdir.
Yurd mənim, torpaq mənim,
Hər düşən yarpaq mənim.
Mənimdir, torpaq mənim,
Ol desəm ol, mənimdir.

Həmişə sən güləsən
Sən mənim istədiyim,
Dəli-divanə idim.
Həsrətə bəs dediyim,
Əhdə peymanək idim.

Qış nağılı
Biri vardı, biri yox,
Ayı vardı, ili yox.
FB-dakı dostlşarım
Danışırmış, dili yox.
Az getdi, üz getdilər,
Dağ aşıb, düz getdilər.
O qədər “Azman”laşıb,
Dostluğumdan getdilər.
Sözü qoyub bir yerə,
Bizdən uzaqlaşdılar.
Göydən üç alma düşdü,
Oxuyanlar bölüşdü.
FB-da dinməyənlər
Bəlkə bir gün danışdı.
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MÜŞVİQ RƏFAİLOĞLU

Yaralı əsgərin yarası Vətən
Namusu qorumaq kişi işidir,
Anamız, bacımız birdəki Vətən.
Hər əsgər yurdumun bir kişisidir,
Sənsən əsgərimin anası, Vətən!
Səngərdən şığıyan igid, ərəndin,
Yağının başına mərmi ələdin.
Düşmən gülləsinə sən sinə gərdin,
Sənsən gözlərimin qarası Vətən!
İntiqam alınır deyərək qanla,
Yüyürdün irəli bir həyacanla.
Sonadək döyüşdün yaralı canla,
Yaralı əsgərin yarası Vətən!
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Hələki Vətənim yağı əlində,
Qarşımı alanmaz hətta ölümdə.
Atama nə deyim durub önündə?
Babamın ən ağır yarası Vətən!
Nə qədər biz varıq, ey Azərbaycan,
Bayrağın uğrunda çox tökülər qan.
Yaranı sarmasaq haram bizə can,
Yaralı xalqımın yarası Vətən!

Gəzirəm
Aşıb dağ-darəni, gəzib düzləri,
Vətən ağrısına dəva gəzirəm.
Hayana dəyməyir ayaq izlərim,
Bax orda canıma şəfa gəzirəm.
Ağdamın qoxusun alır Quzanlı,
Üzülmüş yolların ürəyi qanlı.
Otuz il görmədi bir doğma canlı,
Fəryadın özündə vəfa gəzirəm.
Hanı atlarımız cıdır düzündə,
Laləsi ağlayır indi düzün də.
Mətanət qalmayıb səbrin özündə,
Qarabağ adında cəfa gəzirəm.
Laçınlar oylağı gədəyə qalıb,
Həsrət hər qayada bir yuva salıb.
Hicranın hörülmüş teli ağarıb,
İndi şəkillərdə səfa gəzirəm.
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Laçında qalıbdır çeşmə bulağım,
De, hansı quyudan saf suyu sağım?
Düşmən loxmasında qaymağım, yağım,
Müşviqəm şit şorda dəva gəzirəm.

Olur
Zamanın ağrılı hökmünə bir bax,
Ata acizlikdən xəcalət olur.
Övlada yox deyən gözlərə bir bax,
Fəqirin ağrısı səfalət olur.
Acılar içində qıvrılır bir can,
Cəhənnəm atəşi onunçün hər yan!
Qaranlıq görünür üfüqdə ilk dan,
Bəxtinlə barışmaq cəsarət olur.
Savadsız kütlənin yolu qısadı,
Çolağın dayağı əldə əsadı.
Haqqını bilməmək başa bəladı,
Hər öndə gedəndə fərasət olur.
Övlada savad ver həyatı qansın,
Halalı öyrət ki haramı dansın!
Vətənə, xalqına vəfalı qalsın,
Aqilsə millətin fəxarət olur.
Müşviqəm ömrümü vermərəm hədər,
Var-dövlət nisbidir ələnər gedər.
Vətənə aşiqlər xalqını sevər,
Baxarsan qanına hərarət olur.
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Çıraq kimi
Ayazı gətirən qışın sərt üzü,
Şaxtası üşüdər bir qınaq kimi.
Gecənin şərində axtarsan düzü,
Azarsan ünvansız bir qonaq kimi!
Hər canlı varlığın bir taleyi var,
Qismətin fələklə olarsa bir yar.
Kiflənmiş arzular varlığına ar,
Həyatı sanarsan bir qınaq kimi!
İnsan ədalətin qurbanı olmuş,
Qaranlıq ünvanda amalı solmuş.
İllərdir ümidin səbri də dolmuş,
Zamanı gözləyər bir sınaq kimi!
Mücərrəd xəyallar bir çox biçimdə,
Çiskinli tufanda qalmaz seçim də.
Müşviq , ədaləti zülmət içində,
Gəzərsən olmayan bir çıraq kimi.

Oğlum
Arzular açarı ,,Sınıq körpü”-dən,
Başlayar yurdumun sırası, oğlum.
Qayası yaranmış sanki ülvüdən,
Borçalı ürəyin qidası, oğlum.
Neçə dahi yazar, ustad yaşardı ,
Zəlimxan hər daşa nəğmə qoşardı.
Qəlbindən süzülüb kəlam daşardı,
Şeir dünyasının atası, oğlum.
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Çiçəkli dağların düzü gözəldi,
Bulağın çağlayan gözü gözəldi.
Elimin hər qızı Vallah gözəldi,
Səadət Borçalı butası, oğlum.
Gör neçə aşıqlar yetirmiş bu el,
İnləsə sarı sim coşar dəli sel.
Yanıqlı sazında ağlar Qaratel,
Kamandar Borçalı ustası, oğlum.
Toplaşar qız-gəlin bulaq önündə,
Hər nazlı gözəlin səhəng belində.
Çox şirin ləhcəsi olar dilində,
Borçalı qızının həyası, oğlum.
Elimin bir günü qonaqsız olmaz ,
Sazla qarşılanar şeirdən doymaz.
Nazını çəkərlər bənizi solmaz ,
Başqadır Borçalı ədası, oğlum.
Havasın, suyun da müqəddəs sandım,
Hər əsən yelindən bir ilham aldım,
Ərənlər oylağı obamdan yazdım ,
Müşviqin Borçalı sədası, oğlum.

Həsrətin çəkir
Xəyal sonsuzluğu gəzir, dolaşır,
Gözlər təbiətin hər rəsmin çəkir .
Bir də görürsən ki, o dağlar aşır,
Qəlbim bulaqların həsrətin çəkir.
Elə bil vicudum alışıb yanır ,
Dağların havasın dərmanı sanır .
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Dağların qüruru dağlarda qalır ,
Qartallar dağların şöhrətin çəkir.
Bulağın dörd yanı tərli ləçəkli,
Dağların ətəyi güllü-çiçəkli.
Pərvanə uçuşur bərli-bəzəkli,
Arilar çiçəyin şərbətin çəkir.
Gözəldir yurdumun palıd meşəsi ,
Könlümü oxşayır quşların səsi.
Müşviq , ərənlərin olmuş peşəsi,
Elinin hər zaman qeyrətin çəkir.

Gözəl
Eşqimin qapısın açıq qoymuşam,
Bir incə duyğuyla gələrsən gözəl.
Adi yuxulardan sanki doymuşam,
Üzümə baxarkən kövrələn gözəl .!
Gəl verək əl-ələ gəzək röyamı,
Bax odur sevginin gecə ünvanı.
Eşqin badəsində yaşadaq anı,
Səni vəsf eyləyim sən ələn gözəl .!
Bir həzin laylayla nağıla döndər,
Nağıl baxçasının bir çiçəyin dər.
Baxışım yaxacaq səni a dilbər,
Gözün qarəsinə tuş gələn gözəl .!
Mən eşqdən yaranmış odlu atəşəm,
Tilsimə düşdümsə yaxmaqdı peşəm.
Müşviqə bəs edər közərmiş bir şəm,
Busənin ətrinə gəl bələn gözəl .!
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RAMİL FƏRHAD

Vətən
Bir ovuc torpaqdan cücərən çiçək
Koroğlu nərəsi, Ələsgər sazı
Vətən deyiləndə qalxasan gərək
Uğrunda canından keçəsən azı
Vətən
Ürəyim hayqıra, beynin düşünə
Qara torpağını quca biləsən
Dərdini, qəmini sıxıb döşünə
Anantək sinənə sıxa biləsən
Vətən
Adını çəkirəm, içimdə atəş
Püskürür dünyaya, Yer kürəsinə
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Qərbim çən-çiskinli, Şərqimdə günəş
Oyanır hər səhər hicran səsinə
Qırmızı qərənfil yağar gecəyə
Qapqara qaranlıq opar küçəyə
Qapını bir bayquş nəğməsi döyər
Qalxıb səksənərsən yuxudan vətən
20 Yanvara mərmilər yağar
Axar ürəyinə qara qan axar
Sonra üfüqlərdə şimşəklər çaxar
Gecəni qanıyla sökər dan vətən
Yanağın göy üzü, bulud göz yaşın
Hönkürər keçmişin, qanar yaddaşın
Uyuyur sinəndə körpə başdaşı
Qisasın içində ovudan vətən
Hələ qılıncına çatmır əlimiz
Hələ ki, bükülü qalıb belimiz
Hələ ki, köklənib bəmə zilimiz
Kimdir bizi belə oxudan Vətən?

Gecə keçir yarıdan
Fikirlərim yüklənibdi gözümə
Bu şəhərin küçələrin dolaşır
Danışırım nağılımı özümə
Xatirələr dərə keçir, dağ aşır
Gecə keçir yarıdan
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Od qalayır ocağında ürəyim
Gör nə vaxtdır qışı bitmir içimin
Axtarıram, bilmirəm ki, mən nəyi...
Yenə əlim qucaqlayıb dizimi
Gecə keçir yarıdan
Baxışım asılı qalıb saatın
Sükutu öldürən əqrəblərindən
Dərdimin bayramı, bu toy-büsatı
Oynadır yuxumu yenə yerindən
Gecə keçir yarıdan
Baş götürüb gedir yenə xəyalım
Dağ Arana, Aran dağa daşınır
Beynimə sərilib fikrin dumanı
Yola çıxır yuxum qonaq, yol naşı...
Gecə keçir yarıdan

***

Adamdan oqədər bezir dərdi də
Baş götürüb gedir bir də görürsən
Adamla oqədər dərd olur həmdəm
Dərd də düşüb ölür birdən görürsən
Gəzir dalanları, küçəni gəzir
Asılır qəlbinin qapılarından
Yorur gündüzləri, gecəni gəzir
Yatır yorğun gözün qapaqlarında
Bir də görürsən ki, dostundu dərdin
Sirrini saxlayır səndən də yaxşı
Bir də görürsən ki, gözündən dərdi
Yağdırdı içinə bulud yağışın
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Coşar ürəyində, beynində hərdən
Bir az dəliqanlı adama bənzər
Bir də görərsən ki, səni özündən
Elə asıbdır ki, edama bənzər

***

Çıxıb gedəcəyəm yadından sənin
Qaçacaq arxamca xatirələrin
Gözünün yaşını siləcək külək
Hər gün görünəcək yanında yerim
Dərdin böyüyəcək hər gün bir addım
Hicran uzanacaq ömrün uzunu
Haçansa köksündən qopacaq ahın
Söykərsən əksimə yaşlı gözünü
Tökülər yollara lal baxışların
Asılar qulağın addım səsindən
Məni xatırladar yaz yağışları
Adım pıçıltıyla damar dilindən

226

Zəfər Çələngi

ƏKBƏR RƏVAN

Qurban
Azərbaycan əsgərinə ithaf edirəm
Sərt olur Murovun payızı, qışı,
Qasırğası ,qarı,seli,yağışı.
Şaxta çat-çat edir torpağı,daşı,
Əlinmi üşüyür, əlinə qurban.
Keçilməz yolları vardır Laçının,
Ürəyin qorxmasın,donmasın qanın.
Laçın oylağıdır şux tərlanların,
Qartal kimi şığı,telinə qurban.
İgidə hünəri nəsildən gələr,
Nərəsi dağları,daşları dələr.
Xocalı,Xocavənd sizdən inciyər,
Əsir düşən yurda,elimə qurban.
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Ağdərə yolları yaman dolanbac,
Çaşıb qalma,vermə düşməninə bac.
Şuşanın dağları gözləyir əlac,
Güclü ol əsgərim,belinə qurban.
Az qalıb igidim,göstər hünərin,
Yerinə yetirin komandan əmrin.
Vətən bölünməzdir,çağlasın qəlbin,
Qəhrəman əsgərim dilinə qurban.
Titrəməsin əlin,əlinə qurban.

Neyləyim?
Dərd əhliyəm,dərdlilərə tuş oldum,
Dərd çəkməkdə bu dünyada baş oldum,
Ha qaçdımsa bəlalara tuş oldum,
Dünya mənə olubdur dar,neyləyim?
Eldən ayrı düşən qərib bülbüləm,
Sinəm yanmış,tamam-kamal üzgünəm,
Nə olsun ki,sözü bütöv,düzgünəm,
Haqq divanı olubdur kar,nryləyim?
Çox əllərlə sağa-sola atıldım,
Yaxınlarım hiylə qurdu,satıldım,
Ürəyimə ox sancıldı,vuruldum,
Qeyrət yüküm olubdur xar,neyləyim?
Bəndə kimdir,Allah sən yetiş dada,
Haqq tapdanır,Əkbər gəlib imdada.
Fürsənd vermə nahaqq qohuma, yada,
Gücüm çatmır,itibdir ar,neyləyim?
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Gözün aydın,
Azərbaycan
İti qovdu İtiqovan
Gözün aydın Azərbaycan.
Azad oldu bizim Şuşa,
Gözün aydın ,Azərbaycan.
Qalamızdan ilan çıxdı,
Başın əzdik,yaman çıxdı.
Ordum düşmən canın yaxdı,
Gözün aydın Azərbahcan.
Pənahəli Xan babanın,
Azad etdik məkanını.
Yeri cənnət Natəvanın,
Gözün aydın Azərbaycan.
İsa bulaq,Cıdır Düzün,
Çox əzildi,etdi dözüm.
Ağ atlı nər dedi sözün ,
Gözün aydın Azərbaycan.
Bülbül desin öz nəğməsin,
Xan Şuşinski şikəstəsin,
Azan versin məscidlərin,
Gözün aydın Azərbahcan.
Xarı bülbül boynu bükük,
Şuşa üçün qurban dedik.
Sinəmizi meydan etdik,
Gözün aydın Azərbaycan.

Gözəl Şuşam,Qarabağım,
Komamdanım,ümidgahım,
Ünvanımız sənin adın,
Gözün aydın Azərbaycan!

Ay sənə qurban

Şəhidimiz Cavid Zeynalovun
əziz xatirəsinə
Getdin Cavid,atan-anan,
Oldu gözü yaşlı,leysan.
İki balan,yaxınları,
Ağlatdın,ay sənə qurban.
Hamı kimi doğulsanda,
Hamı kimi yaşamadın.
Haqq-ədalət fərmanında
Yaşadın,ay sənə qurban.
Həkim idin,şəfalıydın,
Hər çağrışa yarayırdın.
Əlinlə nur paylayırdın,
Dərmandın,ay sənə qurban.
Sən Vətənin dar günündə,
Cumdun oda,sərt davaya.
Çantan əldə getdin öndə,
Qorxmadın,ay sənə qurban.
Qeyrətini bayraq etdin,
Səngər-səngər yardım etdin.
Neçə cana şəfa verdin,
Yaşatdın,ay sənə qurban.
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Yazı yazan belə yazdı,
Səni bizdən vaxtsız aldı.
Arzuların yolda qaldı,
Çatmadın,ay sənə qurban.

Ürəyimə toxunma sən
Ürəyimdə yerdən göyə,
Haqqa doğru hərəkət var.
Deyim sənə,indən belə,
Ürəyimə toxunma sən.

Yaşayırsan,ölməmisən,
Çatdın uca Şəhidliyə.
Əməlinlə özünü sən,
Yaşatdın,ay sənə qurban.
Ucaltdın,ay sənə qurban.

Belə ömür kimə lazım?

Çeşmələrin suyu kimi,
Ruhum billur,tərtəmizdir.
Bulandırma,itər tamı,
Ürəyimə toxunma sən.

Sən gedəni günlər keçib,
Belə ömür kimə lazım?
Qibləm itib,duam bitib,
Belə ömür kimə lazım?

And iç Tanrı naxışına,
Yerin,göyün baxışına,
Qəmli gözlər yağışına,
Ürəyimə toxunma sən.

Eşqim bitib,ruhum sönüb,
Arzularım buza dönüb.
Yazıq başım nələr görüb,
Belə ömür kimə lazım?

Yandır məni kömür elə,
Dağ döşündə cığır elə,
Daşa dönmüş ömür elə,
Ürəyimə toxunma sən.

Həyat sönük,günüm baha,
Sığmır evə,getmir daha.
Baxammıram od,ocağa,
Belə ömür kimə lazım?

Əkbər,Allah səbri böyük,
Olma belə üzü dönük.
Qaçma çiynin əzəndə yük,
Ürəyimə toxunma sən.

Sevinc cılız,kədər şişman,
Ağ gün olub mənə düşman.
Sən getmisən,Əkbər peşman,
Belə ömür kimə lazım?
230

Zəfər Çələngi

Əsgər atasıyam
Allah Ali Baş Komandanımızı,ordumuzu və xalqımızı qorusun!
Əziz dostlar mənim oğlum Əkbərli Ataman da MAX-dir.
Tankda nişanlayıcıdır.Yəqin ki,bu qələbədə onun da payı var.Bu
qələbə münasibəti ilə oğlumu təbrik edirəm!
Mənə şair deməyin,
Əsgər atası deyin.
Polad tankda nişançı,
Əsgər atası deyin.
Dəmirdən bir atı var,
Uçmağa qanadı var,
Vətənə muradı var.
Mənə şair deməyin,
Əsgər atası deyin.
Dəniz tək qəzəblidir,
Coşqun,dəyanətlidir,
Düşmənə nifrətlidir.
Mənə şair deməyin,
Əsgər atası deyin.
Torpaq dəyanət verib,
Vətənə qurban deyib,
Düşmənə qan içirdib.
Mənə şair deməyin,
Əsgər atası deyin.
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Babulla Hüseynzadə

Şəhidim
Bir gözümdə sevinc, bir gözümdə qəm,
Bilmirəm ağlayım, gülüm şəhidim!
Dalıb xəyallara, doluram hərdəm,
Bü nə müsibətdir, bilim şəhidim!
Xocalı, Gəncədə təkrar olundu,
Gəncədə körpələr, oda qalandı,
Orda dinc millətin əli yalındı,
Neçə ağrıları, alım şəhidim!
Cəbrayıl, Fizuli azaddır daha,
Bu illər Vətənə, oturdu baha,
Məkanın Cənnətdir, olasan agah,
Qorxutmaz igidi, ölüm şəhidim!
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Qələbə naminə, candan keçdiniz,
Yolunda rəşadət, mərdlik seçdiniz,
Ölüm şərbətini, nə tez içdiniz,
Mən necə sevinclə, olum şəhidim!

Kəlbəcər
Qayğıların artıb azadsən daha,
Bəzənən gəlin tək nazlı Kəlbəcər.
Bükülü həsrətə, olmuşuq agah,
Baharlı Kəlbəcər, yazlı Kəlbəcər.
Bürünüb çöllərin çiçəyə, gülə,
İstərsən sevinci, hər kəsnən bölə,
Layiqdir bu Cənnət məkan sevilə,
Gölləri ördəkli, qazlı Kəlbəcər.
Silindi üstündən, əsirlik adın,
Çıxmazsan yadından düşmənin, yadın,
Töküldü yağının ustunə odun,
Ay dağlı Kəlbəcər, düzlü Kəlbəcər.
Şanlı ordumuzda, qəhrəman oğlun,
Göstərdi düşmənə, o haqqın yolun,
Gələk görüşünə, gərmişik qolun,
Həyalı, abırlı üzlü Kəlbəcər.
Dağların alınmaz sənkərli, qala,
Döşləri açıbdır, bağrı qan lalə,
Salındi yağılar, peşiman yola,
Alovlu Kəlbəcər, közlü Kəlbəcər.
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Şairlər Vətəni, aşığlar yurdu,
Həsrətin oğlunu, qızını yordu,
İllərin ağrısı, baha oturdu,
Gözəllər gözəlli, qızlı Kəlbəcər,
Bəzənən gəlin tək, nazlı Kəlbəcər.

Şuşanın
Otuz ildir, doğmalara intizar,
Sanc bayrağı qalasına Şuşanın.
İgid əskər! Sən olasan bayraqdar,
Həsrət çəkən balasına Şuşanın.
Yad əlləri, parçalayıb sinəsin,
Üzün illər ayrılığa, nə desin?
Birdə qoyma yad əllərdən qəm yesin,
Şirin şəkər, ballısına Şuşanın.
O həsrətlər, üzüldükcə yox ola,
Qoyma qaça, yağıları yaxala,
Bülbül ötə, məhəbbətdən tox ola,
Gir düşmənlə, arasına Şuşanın.
Laçına gir, dəhlizini hədəf al,
Düşmən ustə, odlar yağdır dalbə-dal,
Geri dönən, zalımlara vermə yol,
Məlhəm olaq, yarasına Şuşanın.
Bəşəryətin düşmənini qovla vur,
Cıdır düzlə, Topxanada möhkəm dur,
Erməniyə, haqqı anlat divan qur,
Düşsün adın, sırasına Şuşanın.
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Şəhid Mübariz Ağakişi oğlu
Həsənovun əziz xatirəsinə
İgid övlad, igid əskər Mübariz
Bu torpağı, qorumağa doğuldun,
Vətən üçün, igid övlad oğuldun,
Mübarizlik mayasıyla yoğruldun,
Vətən səni, yaşadacağ unutmaz,
İgid övlad, igid əsgər Mübariz.
Fəda oldun, torpağına daşına,
Zalım yağı, qəfil çıxmış qarşına,
Ölüm baxmaz, gəncliyinə yaşına,
Vətən bütöv, heç kimsəylə bölünməz
İgid övlad, igid əsgər Mübariz.
O, yüksəliş mərd adına yaraşır,
İgidliyin eldən-elə dolaşır,
Xəyalların, yuxulara qarışır,
Hər könüldə, yer elədin tər- təmiz,
İgid övlad, igid əsgər Mübariz.
Ölməzliyin zirvəsinə qalxmısan,
Hələ çox gənc, şəhid adın almısan,
Neçə milyon, ürəklərə dolmusan,
Bü torpağa, xalqa oldun çox əziz,
Vətən səni, yaşadacağ unutmaz,
İğid övlad, igid əsgər Mübariz.

235

Antologiya

Əsgər
Ürəyində, qanın qaynar,
Döyüşlərdə, əlin oynar,
Vətən! Mərd oğlunu haylar,
Düşmənə qan uddur əsgər!
Al ustunu susdur, əsgər!
Əsirlikdən bezib daha,
Torpağımız düşdü baha!
Əllərini haq dərgaha,
Qaldır, kömək odur əsgər!
Düşmənləri durdur, əsgər!
Yağılara haqqı qandır,
Cəsarətlə odla, yandır,
Torpaqdan pay olmaz andır,
Silahını götür əsgər!
Zərbələrnən uydur, əsgər!
Sanc bayrağı zirvələrə,
Zəfər çalıb, düş dillərə,
Həsrət idik o yerlərə,
Qələbəni gətir əsgər!
O yerlərdən ətir əsgər!
Gözü kölgəli olmayaq,
Neçə həsrətlə dolmayaq,
İrəliyə! Dayanmayaq,
Tam yağını, bitir əsgər!
Son mənzilə yetir, əsgər!
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Gözəldir Lerik
Dağlar ətrafında, düzüm-düzümdü,
O dağlar ürəyim,nurlu gözümdü,
Mən orda deyiləm, dağlar, özümdü,
Siz Allah! Həsrəti biz elə gördük,
Məzədir təzədir, gözəldir Lerik.
Kəsilməz kəkliyin, qaqqıltı səsi,
Qayalı dağlardan dumanı, sisi,
Ordadır Anamın, isti nəfəsi,
Qırqovul, turacı ceyranı gördük,
Məzədir təzədir, gözəldir Lerik.
Qızyurdu, Kömürgöy zirvəsi qoşa,
Əzəldən ellərə olmuş tamaşa,
Vətən gözəlləri verib baş-başa,
Sığınan təbiətə, görmədi təklik,
Məzədir təzədir, gözəldir Lerik.
Həyadan işvədən, nazdan nazlıdı,
Qışıda bahardı, güllü yazlıdı,
İgid oğulludu, gözəl qızlıdı,
Min bir tərifini hələ, demədik,
Məzədir təzədir, gözəldir Lerik.
Dağların qoynunda, xəyallı Lerik,
Talışın gözəli, həyalı Lerik,
A zümrüd meşəli, qayalı Lerik,
Sənə tay, dünyanı gəzib görmədik
Məzədir təzədir, gözəldir Lerik.
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Sevməsin səni
Dərdinə, könlümü qəfəs eylədim,
Oxşadım yalvardım, əyməsin səni.
Sevməyi özümə, həvəs eylədim,
Qəlbimdə, məhbusum sevməsin səni.
Ovçuya dönmüsən, hədəfində mən,
Nişan al sinəmi, hər dəmində mən,
Sən Əsli olmusan, Kərəmin də mən,
Qoy yanım, özgələr görməsin səni.
Yazıram eşqindən, can üzə - üzə,
Boğur gözlərimi, yaş süzə - süzə,
Gülmədi açılmaz, baxt üzümüzə,
Qəstimə dayanmış, verməsin səni.
Eşqim məhəbbətim, düzlərdə lalə,
Gəlinlik donunu, geydi şəlalə,
Gəzdi el-el oba, düşdü mahala,
Bü sevgi dünyamdan, silməsin səni,
Məndən özgələri, sevməsin səni.

Həsrət, ay həsrət
Ay, məsüm üzüylə boylanır mənə,
Axır pəncərəmdən, söylənir mənə,
Deyinir ulduzlu göylərim mənə,
Həsrətim ayrılmır, verməz bir möhlət,
Necədə zalımsən, həsrət, ay həsrət.
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Nigaran baxışım bir nöktə seçər,
Yarıb qaranlığı, zülməti keçər,
Ayın işığındən nurundən içər,
Axtarar bir istək,bir sirli hikmət,
Necədə zalımsən, həsrət, ay həsrət.
Eşqin məhəbbətin günahkarısan,
Rəngin bəlli deyil, ağsan sarısan,
Sən kimə məxsussan, kimin yarısan,
Heç kim istəmir ki, ömür sən həsr et,
Necədə zalımsən, həsrət, ay həsrət.
Keçilməz səddləri yaradır heçdən,
Ananı baladan ayırır köçdən,
Ədalət naminə dedim keçəsən,
Olmadın heç kimə istək, məhəbbət,
Necədə zalımsən, həsrət, ay həsrət.
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Elmİra ASLANXANLI
TURAN

Zəfər sevinci
Kiçik Mәrcanlıda yanır ocaqlar,
Arzular bәlәnib ümid әtrinә.
Qәlәbә sevinci dadan ürәklәr,
And içir vәtәnin uca xәtrinә.
Haqqa qucaq açan minarәlәrdәn
Yayılır hәr yana xoş әzan sәsi.
Neçә il hәsrәtdә üşüyәn yurdun
Ümidlә isinir bu gün sinәsi.
Tәsәlli nәğmәsi oxuyur Araz,
Xәyallar adlayır Xudafәrini.
Zәfәr arzusuyla Cәbrayıl eli,
Sәrib Araz boyu ümidlәrini.
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Üçrәngli bayrağın işığı altda,
Hünәr nәğmәlәri oxunar bir gün.
Zәfәr sevincinә bәlәnәn eldә,
Qәlәbә xalçası toxunar bir gün.

Ordadır
Yönünü əyləyin bu gedən köcün,
Ətri nə vaxt gələr qisasın,öcün?
Ürəyim alışır Cəbrayıl üçün,
Ziyarətim orda,Dirim ordadır.
Özüm öz boynumdan asılmış qolam,
Gərk bu dərd ilə boşalam,dolam.
Böyük Mərcanlıya uzanan yolam,
Ocağım ordadır,pirim ordadır.
Sonu haçan bitər bu ahu-zarın.
Gözləri yol cəkir necə məzarın.
Kimim var deyim ki,yaramı sarın,
Pələngim,aslanım,şirim ordadır.
Qoymayın silinsin o yurd adları,
Artır gündən-günə həsrət qatları.
Çağırın kişnəsin qeyrət atları,
Ana qucagı tek yerim ordadır.
Barı bir ümidin dər qönçəsini
Dinle Elmiranın inam səsini,
Qoxla Qurbaninin bənövşəsini.
Doğmalıq ətirli şeirim ordadır.
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Var
Gecәnin açılan bir gündüzü var,
Dәrdlәrin tapılan bir dәrmanı var,
Ümüdsüz yaşadıq qalib olmarıq,
Dünyaya sәs salan qələbəmiz var.
Türkün Türkdәn başqa dostu olmayır,
Çatmasa mәqsәdә cosub-caglayar.,
Turkun hunerine sahiddir dunya
Türkün böyük oğlu Ərdoğanı var.
Bütün dünyaya sәs salmışıq biz,
Şəhidin qanı ilә ucalmışıq biz,
Otuz illik Yurdu ordum qaytarıb
Tarixә ses salib oz Sәrkәrdәmiz !
Tanrı bәndәsiyik nәlәrdәn keçdik.
Cin olmus arzumuz,oz kamimiz var. var.
Cahani heyrete salan hunerver,
Türk oğlu Ərdoğan, İlhamımız var.

Yurda məktub
Diri dağın gözlәri yaş,
Mamırlanıb burda hәr daş.
Sönmüş ocaq - qәmli yaddaş,
Küldәn sizә nә qalacaq?
Xәyalları dara çәkәn
Gecәlәri qara çökәn..
Sizdәn әlәm-yesir köçәn
Eldәn sizә nә qalacaq?!
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Hәsrәtini nә vaxtacan,
Çәkәcәk bu sinәmdә can?
Yamaclarda bizsiz açan
- Güldәn sizә nә qalacaq..

Bilmədin sən
Möhnәtin bağrını dәldim,
Dәrdә söykәnib dincәldim.
Üzü sәnә sarı gәldim,
Əhvalımı bilmәdin sәn.
Qovdum tutam baxışları
Kirpikdәki naxışları...
Qәlbimә axan yaşları,
Nәvazişlә silmәdin sәn.
Bir sınıq könül sazıyam,
Bu qismәtdәn narazıyam
Cәbrayılın mәrd qızıyam,
Heç üzümә gülmәdin sәn.

Gözlərin görməz
Ayrılıq muğamın çaldın tarımdan,
Ayrıla bilmәdin sәn dә "yarından"
Sәni harayladım, sәn eşitmәdin
Ruhum çıxb getdi xәstә canımdan.
Tanrının yazdığı qismәtә qurban,
Can deyib, sevdiyim o, günә qurban.
Sәnlә keçib, getdi o gözәl günlәr
Sәndәn mәnә qalan sevgiyә qurban
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Hәr insan sevginin dәyәrin bilmәz,
Sevәn kәs sevәnәn ayrıla bilmәz,
Sәnin sevәnlәrin o qәdәr çoxdu…
Müqәddәs sevgini gözlәrin görmәz.

Mən gedirəm
Yeddi qatın dağlarında,
Gədiklərdə kəkotunu,
Dərə-dərə Dəli dağı.
Soraqlaşa,soraqlaşa,
Laçın dağına gedirəm.
Gedim gəzim Çalbayırda,
Xına yaxım, xına daşda.
Bibim gəzib o yaylaqda,
Soraqlaşa,soraqlaşa,
Laçın dağına gedirəm.
Sərin sulu Əli bulaq,
Yoxdu ona bənzər bulaq,
Görməmişəm səni bulaq.
Soraqlaşa,soraqlaşa,
Laçın dağına gedirəm.
O dağların səfası var
Turş suyun şəfası var,
Çox içsən xətası var.
Soraqlaşa,soraqlaşa,
Laçın dağına gedirəm.
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O dağlarda döyüşənlər,
Qeyrətini bölüşənlər,
Əsgərlərdi döyüşənlər,
Oğlumuzdu,canımızdı.
Soraqlaşa,soraqlaşa,
Əl öpməyə mən gedirəm.

Gözlərin görməz
Ayrılıq muğamın çaldın tarımdan,
Ayrıla bilmədin sən də "yarından".
Səni harayladım, sən eşitmədin
Ruhum çıxb getdi xəstə canımdan.
Tanrının yazdığı qismətə qurban,
Can deyib,sevdiyim o,günə qurban.
Sənlə keçib,getdi o,gözəl günlər
Səndən mənə qalan sevgiyə qurban.
Hər insan sevginin dəyərin bilməz,
Sevən kəs sevənən ayrıla bilməz,
Sənin sevənlərin o, qədər çoxdu...
Müqəddəs sevgini gözlərin, görməz.

Məzarimi görərsən
Külək olub saçlarımı opmüsən,
Sevgi verib ürəyimə, girmisən,
Hasar çəkib qeyrətimi, çəkmisən,
İndi nədən göylərə çəkilmisən
Məni məndən,alıb yolda qoyanım.
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Bir Tanrı sevgisin çox gördün mənə,
Gözünü qırpmadan dərd verdin mənə,
Gəlirəm demişdin axı sən mənə,
Səsin gəlir özün yoxa çıxmısan
Məni məndən, alıb yolda qoyanım.
Bir baxça salmışdın, bağban olmadın,
Nədən bir ürəyə sahib olmadın,
Gözəl bir sahildə liman qurmadın
Araya keçilməz bir səd çəkmisən
Məni məndən alıb yolda qoyanım.
Gedişinlə itirmisən sevəni,
Sevən öldürərmi onu sevəni,
Gör kimlərə satdın səni sevəni,
Səhvini anlayıb mənə dönəsən,
Dönəndə də məzarımı görəsən.
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MÜZƏFFƏR ƏLİNCƏLİ

Şəhidlər

Şəhidlərimizə həsr edirəm
Əmr gəldi orduya - qalxın dedilər ,
Beton səngərləri yardı şəhidlər.
Vətən döyüşündə igid əsgərlər,
Qəsbikar belini qırdı şəhidlər.
Düzdülər sıraya tankı topları ,
Qalxıb yönəldilər düşmənə sarı ,
Qovdu torpağımnan qəsbikarları ,
Vətən keşiyində durdu şəhidlər.
Od - alov içinnən əsgər oyandı ,
Qarabağ bizimdir, deyib dayandı,
Yenə qərənfillər qana boyandı ,
Faşistdən aldılar yurdu, şəhidlər.
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Şəhidlər ölməzdi , Vətənə döndü ,
Al dona bürünüb şöhrətə döndu ,
Qələbə arzusu millətə döndü ,
Bayrağı Şuşada , qurdu şəhidlər.
Dünya gördü sizin qeyrətinizi ,
Ucaltdın göylərə millətimizi ,
Vətən oğulları, kövrətdin bizi ,
Cənnət məkanınız yerdi - şəhidlər.

Şuşa
İndi dil açıbdır xarıbülbülün,
Səni gözləməkdən yoruldu, Şuşa.
Yenə qönçələndi açıldı gülün ,
Azadlıq yoluna sarıldı , Şuşa.
Neçə ağrılara dözdün səmimi ,
Gizlətdin içində sən öz qəmini ,
Batırmışdın Qarabağda gəmimi ,
Düşmən caynağınnan qurtuldun Şuşa.
Süfrəmiz açıqdır dosta - tanışa ,
Qucaq açdıq iblis kimi Anuşa ,
Yaddan çıxdın yetim qaldın , ay Şuşa.
Xayinlər əliilə vuruldun Şuşa.
Ruslar sevindilər, alırdılar dəm ,
Neçə şairlərin yedi kədər - qəm ,
Şair Bəxtiyar da, gözlərində nəm,
Köçdü dünyasınnan ayrıldı , Şuşa.
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Hər cığlrın - daşın qana boyandı ,
Sahibin başına gəlib dolandı ,
Xanın o səsinə hamı oyandı ,
Qəddini əymədin ,durdun ay Şuşa.

Şuşadan qayidan əsgər
Bacım oğluna həsr edirəm

Qucub qarşılayın Vətən oğlunu ,
Döyüş meydanınnan igidlər gəlir .
Od - alov içinnən çıxıb bir ani ,
Bayraqdar adında bir minbər gəlir .
Gəlir hüzuruna ana ,can beyə ,
Qarabağ elinnən xəbər gətirib.
Gəlib qarşısına ana eşqiylə ,
Şuşa qalasınnan zəfər gətirib .
Dedim qələbəniz mübarək olsun ,
Qələbə müjdəsin çalıb gəlibdir .
De Vətən sağolsun , qəsbikar ölsün ,
Bütöv Azərbaycan qalib gəlibdir .
Qəhraman igidlər döğubdir ana ,
Vətən döyüşün də həlak olurlar .
Müqəddəst torpaşım bulaşdı qana ,
Yurdun Ənvər kimi oğulları var .
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Qarabağım
Tökülmür üzünnən qəmin - kədərin ,
Ğöz yaşın qurumur , ay Qarabağım .
Ğöndərdin üstümə şəhid xəbərin ,
Yolunda can vetən , var Qarabağım .
Oğulların gəlir düşmən üstünə ,
Bu torpaq yğrunda getdi qəstinə,
Çətin anaların könlü istinə ,
Gəl məzar başında , dur Qarabağım .
Qanla yoğrulub torpağın daşın ,
Əzəldən dərd olub bəlalı başın ,
Əl çəkmir üstünnən ,o rus qardaşın,
Göz dağı olmusan , ay Qarabağım .
Hay - həşir qoparır , o tay - bu tayın,
İravan, Fransa yanıb çatlayın ,
Zəfər bayrağıma siz də partlayın ,
Şuşanı qoynuna , al Qarabağım .

Lider
"Qarabağ Azərdaycandır,,- dedin,
Əməlinlə qorudun,
Vətənimi, elimi ,
Torpağımı dilimi .
" Qarabağ Azərbaycandır,, - dedin ,
Düşmən üstə nərə çəkdin,
Qəsbikara ölüm əkdin .
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"Qarabağ Axərbaycandır ,, - dedin,
Sən baş əydin bayrağıma ,
Qürur verdin millətinə ,
Öz xalqına , dövlətinə .
" Qarabağ Azərbaycandır ,, - dedin,
Birlik qurdun yurdumda.
İradəli sərkərdəm var,
Qalib əsgərim var ,
Şücayət var ordumda .
" Qarabağ Azərbaycandır ,, - dedin ,
Bu ordumun qüdrətini ...
Qələbəyə çatdırmağa ,
Yönəltdin sən Qarabağa .
Nail oldun , qadir oldun ,
Ürəklərdə nadir oldun .
Millətimə bir sərkərdə,
Lider oldun! Lider oldun !

Payız lövhəsi
Payızın küləyi əsir dalımca ,
Narın - narın payız yağışı düşür.
Külək yağış suyun , çırpır dalımca
Sənsiz günüm belə , ... belə ötüşür.
Bu soyuq rüzgarın üstümə əsir ,
Ruhumu yenə də , qışa döndərir .
Mən ki , bu sevgiyə olmuşam əsir ,
Əridir ömürümü şama çöndərir .
Saralmış yarpaqlar küləkdən qaçır ,
Toplaşır bir kolun yamac yerinə .
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Həsrət talehinə özü yol açır ,
Yalvarır sevginin inac yerinə .
Yadigar şəkilin , baxır üzümə ,
Tutub əllərimdən məni aparır .
Gözlərinsə baxır , mənim gözümə
Payız lövhəsinnən , məni ayırır .

Rəşadətli bu əsgərim
Qan uddurun bu düşmənə ,
Rəşadətli ay əsgərim.
Azadlığı göstər mənə,
Sənə qurban bu ürəyim .
Qada - bəla içindədir ,
Qarabağda torpağımız .
Xoca yurdum çətindədir,
Rəşadətli ay əsgərim .
Azat etdi Qubatlını ,
Əsirlikdən Zəngilanı,
Cəbrayılı o Şuşanı,
Rəşadətli öz əsgərim .
Yazdın şanlı tariximə ,
Qələbənin ilk nəzmini .
Məlhəm qoydu , bu dərdimə
Rəşadətli öz ədgərim .
Azərbaycan bir ölkədir ,
Qəhramandır əsgərləri.
Xalqımız bir yumuruq kimi,
Gedir İlhamla irəli!!!
252

Zəfər Çələngi

MüxƏmməd Haqverdİ

				
Çinarlı yuxum

Görkəmli Şair V.Bayatlı Odərə
Cəbrayılın ulu çinarı,
Yuxuma gəldi bu gecə.
Yırtdı yuxumu çinarın
Nəhəng budağları,
Ayıldım!
Bir də yatdım,
Yuxuma gəldi.
Çinarı kəsib,
Doğrayıb aparıblar,
Ermənilər.
Çinarın kötüyündə
oturdum,
Birdə yuxuladım,

Gördüm ki, ölmüşəm,
Məni torpağa basdırırlar.
Anam,
Qəfildən qışqırdı,
O səsə ayıldım!
Kaş heç ayılmayaydım
Öləydim çinarla !

Lirik etüd
Səmada buludların
Naxışı,
Təzələnir hər gün,
Bir-birinə bənzəmir
Göylərin təbii ekranı.
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İnsana əsrarəngizdir,
İlahinin rənglədiyi
Göylərin hər anı.
Tanrı düşündürür bizi,
Özünün
Üfüqdən-üfüqə uzanan,
Azman tablosuynan.

Bakıda bir yaz günü
Bu yazın aprelində
Qubadakı –
Xınalıqda qar yağır,
Bakıda soyuq yağış.
Soyuyub hava,
Sanki qışdır.
Könülə soyuq
Damla düşür...
Yazın bu çağında
Bir tərəfdən də
“Covud – 19”
Virus qorxusu,
Bakıda karantin,
Bu yazda ev dustağı
edib, bizi
Televizorda deyilir:
“Evdə qal
Sağlam ol”
Çağrışı hər gün.
Günəş getmir günbatana
Günəş getmir

Günbatana.
Durubdur,
öz məkanında.
yana-yana...
....Aşağıda –
Saniyələr,
Dəqiqələr,
Saatlar da
Axır, axır...
Günəş baxır,
Yer fırlanır
Günbatana.

Özümlə dialoq
Düşmən kiçik,
Həyan böyük!
Həmdə güclü...
O, düşmənlə,
Necə çıxım
Mən döyüşə.
Ölçdüm,
Biçdim.
ən məqbulu
qalib gəlim
öz-özümə.

****

Tərif sevərik,
Təltif sevənik,
Bu səbəbdən də,
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Çoxumuz belə
Yalan sevənik.

Nəvəmə
Oğlumun körpəsisən,
Nəslimin pöhrəsisən,
Yaşa,
Boy at,
Ay Murad!
Babaya bir incisən,
Nənənin sevincisən
Yaşa,
Boy at,
Ay Murad!
Tanriverdi qardaşın,
Çiçəktək Nəzrin bacın
Deyir bu ad günündə
Yaşa,
Boy at,
Ay Murad!

****

Dağlar aşıb,
Üzü bəri gələn
Bulud,
Qardaşım ol,
Sirdaşım ol,
Dərddaşım ol.
Söylə, görüm

O dağların
Dalısında
Qalan yurdum
Yerimdəmi?!...

****

Qarabağın şikəstəsin,
Oxu Arif, oxu Qəndab.
Şuşamızın həsrətilə,
Qəlbimizdə yuxalıb tab.
Üzeyirin, Xanın yurdun,
Xaçpərəstlər edib viran.
Qarabağlı köçkünlərin,
Sığınacağı Muğan, Şirvan.
Qarabağın şikəstəsi,
Didərgindir, Şuşamızdan
Oxu Arif, zildən oxu,
Dərd ələnir başımızdan.

****

İsməti naminə
Murov dağından
Atılan qızların –
Şəhid ulduzların
Qeyrətinə layiq
Ola bilmədik...
Onda niyə yaşayırıq?!
Qeyrətsiz yükün
Daşıyırıq!
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****

Günləri ötürə-ötürə,
Itirə-itirə
Gedirik...
Haçansa
Taleyin bəxş etdiyi
Ömür məsafəsini
Keçəcəyik
İstər – istəməz...
			
Sonucda hər şeyi
Vətənin torpaq bətninə
Köçürəcəyik
Qalan əməlləri,
Arzuları...

****

Xatirə
İndi yoxsan...
Uşaqlığımın
Sevimli dostu,
Sevdik
Bir-birimizi
Heç bir qüvvə
Ayıra bilməzdi
Bizi
... Tale ayırdı
İkimizi...
İndi qocayam
Yüklənmişəm
Qarabağdan,

Köçkünlük dərdi,
Dünyanı cənginə
Alan
Virus qorxusu ilə,
Dərdlənsəm də.
Xatırlayıram səni
Sakit bir guşədə:
Tanrıdan sənə rəhmət!
Nə etməli,
Beləymiş qismət!

Bənzətmə
İki düz xəttin
Bir nöqtədə
Kəsişməsi,
Bu düzxətlərin
Öpüşməsi,
Iki nöqtədə
Kəsişməsi –
Bu düzxətlərin
Vüsala
Yetişməsi.
Ayrılığa
Son deməsi

****

Şeirsiz günüm,
Klinik ölümdür.
Ölürəm, dirilirəm,
Dirilirəm ölürəm.
Bu şair ömrümdə.
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AZƏR MƏMMƏDCƏFƏRLİ

Müstəqil vətən
Əzildik, doğrandıq, yenə qorxmadıq,
Müstəqil, azad biz dövlət yaratdıq,
Qərənfili qanımızla suvardıq,
Bu milləti, bu Vətəni, yaşardıq,
Üç rəngli bayrağı göyə ucaltdıq.
Dalımızca dedi - qodu etdilər,
Ov eyləyib, hər bir halət etdilər,
Vətəndə milləti qaçqın etdilər,
Bu torpağı, bu Vətəni, yaşardıq,
Qorxmadıq bayrağı, göyə ucaltdıq.
Bilən - bildi nələr çəkdi başımız,
Uzun çəkdi, qaynamadı aşımız,
Ağır oldu, qaldırmağa daşımız,
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Bu torpağı, bu milləti, yaşardıq,
Bu münvalla, biz bayrağı ucaltdıq.
Haray həşir nə müddətdir burdadır,
Susmamışıq, gözümüz qurbdadır,
Harda Vətən, ürəyimiz ordadır,
Bu torpağı, bu Vətənin, yaşardıq,
Üç rəngli bayrağı göyə ucaltdıq.

Qələbəyə gedirik biz
Tarix vərəqlənsin, yenədə, bu gün,
Mətbuat qəzetlər, yazsınlar, bu gün,
Daha qalmayıbdır, səbrimiz, bu gün,
Qalx ayağa, Azərbaycan, ulu turk!
Bir yol seçək, ölüm, yadakı qalım,
Bu müqəddəs bayrağıma sarılım,
Rəzalətdən, xəcalətdən, qurtarım,
Qalx ayağa, Azərbaycan, ulu türk!
El bizimdir, yurd bizimdir, ərənlər,
Ürəyimin dərd qubarı vərəmlər,
Sönməz odu, sönməz, közü ərənlər,
Qalx ayağa, Azərbaycan, ulu türk!
Qoy gülməsin, sabah bizə gülənlər,
Ört - bastıra qalmayıbdır, güvənlər,
Öz vətənin, öz millətin, sevənlər,
Qalx ayağa, Azərbaycan, ulu türk!
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Ey ulu türk, səsimə səs verənlər,
Təbriz, Şuşa, Laçın, Dərbənd deyənlər,
Vətən deyib, Vətənini sevənlər,
Qalx ayağa, Azərbaycan, ulu türk!

Vətən
Deyirəm ən böyük sərvətsən mənə,
Sağ ol, ay uca dağ, sağ ol, ay Vətən.
Doğmadır ulduzun, doğmadır ayın,
Yaşa, ay uca dağ, sağ ol, ay Vətən!
Dünən də sənindir, bu gün də sənin,
Güllərlə görüşən, güllər də sənin,
Sevilən də sənin, sevən də sənin,
Ucal, ay uca dağ, sağ ol, ay Vətən!
Bəzən kövrəlirəm, kövrək oluram,
Bəzən uşaqlaşıb, uşaq oluram,
Qədəh də oluram, mey də oluram,
Yaşa, ay uca dağ, var ol, ay Vətən!
Keçdikcə yolları, yollar, döngələr,
Nə gözəl məqamdır, burda döngələr,
Duman bölük-bölük burda dincələr,
Təbiət, sirr açar özəlliyindən,
Var ol, ay uca dağ, sağ ol, ay Vətən!

Haqqı yeyən insafsızlar çoxalıb
Salam olsun bizdən-bizə bu yetər,
Rəzalətlər, insafsızlar çoxalıb,
Niyə haqqa boyun qoymur insanlar?
Haqqı yeyən insafsızlar çoxalıb.
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Bax bu fani dünya azlar əlində,
Çoxlar sızlar amansızlar dəmində,
Yaltaqlar çoxalıb qəssab fəndində,
Haqqı yeyən insafsızlar çoxalıb.
Göy pərişan, yer pərişan küskündür,
Keçir bövran, zəmanə də üzgündür.
Yetimin malından çalınan gündür
Haqqı yeyən insafsızlar çoxalıb.
Haqq gizlənib vuran yıxan əlində,
Həqiqət susubdur, dərya dəmində,
Varlılar çoxalır sərvət, qəmində,
Haqqı yeyən insafsızlar çoxalıb.

Ömür keçirməyə qızıl vaxt ola
Söz oynadıb, söz atmağa, var imkan,
Hərdən - hərdən düşünməyə, vaxt ola,
Qurulmamış divan ola taxt ola,
Altmış yox, doxsan ola, yüz ola,
Ömür keçirməyə, qızıl vaxt ola.
Nə qazasan, nə doğrayıb, yığarsan,
Yek atanda, şeşbər olub yıxasan,
At oynadıb, vurub yerə, sıxasan,
Ağzın əzib, pulun paran çox ola,
Uzun nərdivanın, pillən nırx ola.
Çüda düşsən, qəm yeməyib, dözəsən,
Namərdin, cüllün, boynun üzəsən,
Şikar olsa, ova çıxıb, gəzəsən,
Atmaq üçün nizən oxun çox ola,
Bu dünyada yaşamağa vaxt ola.
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Bülbül olub zimistana çıxasan,
Sütun vurub, bağlayıb, qol sıxasan,
Satqının ağzını səssiz tıxasan,
Tələyə salmağa imkan, bax ola,
Söz oynadıb, qızıl ömür vaxt ola.

Sən bağışlama
Vətən bölünməzdir, satılmaz varlıq,
Ona göz dikəni, sən bağışlama.
Bağından, baxçandan, bayquş ötüşsə,
Yaşamaq ar sənə sən bağışlama.
Qulaq as, Vətənsiz olarmı ana,
Durar göz önündə onlar yan-yana.
Azadlıq satılmaz, susama qana,
Sənə toxunanı sən bağışlama.
Gözümün önündən, çəkilmir ağrım,
Dörd tərəf od alıb mən, kimi çağrım,
Vətən dara düşüb, göynəyir bağrım,
Yurda toxunanı sən bağışlama.
Zəmanə dəyişib, sən görən deyil
Salıb yaltağlığa çoxusu meyil
Bu kişilik deyil, qoculuq, deyil
Sənə toxunanı, sən bağışlama
Nə badə sən onu, sən, bağışlama
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Bölünmüş vətən

Yurd salıram

Kor olaydı gözlərim
Görməyəydim bu dəmi
Vətən ayrılığını
Bu kədəri, bu qəmi

Gündüzümə baxa - baxa
Axşamına yol alıram
Qaranlığın dəryasında
Yaşayıb mən, yurd salıram.

Bölük - bölük, duman tək
Bölündü vətənimiz
Yarı orda, yarı burda
Köz - köz olub, bağrımız

Keçən anlar ömür kəsdə
Bir gözəlin könlü, xəsdə
Göz eyləyir boyu bəsdə
Xəyalında yurd salıram

Yağı, vurur orda, burda
Leş qoxuyur, kəndimiz
Nifrət edir, onlara
Baharımız, yazımız

Susa - susa ləpələnir
Qəmli könlüm səpələnir
Gözəl mənə işvələnir
Şivəsində yurd salıram

Əfsanəyə dönübdür
Yatmış, qoca bəxtimiz
Dağ, dərələr lal olub
Əks olunmur, səsimiz

Duyğuları çalıb qalır
Sevgim ona daxıb yanır
Məcnunu o, Məcnun sanır
Baxa - baxa yurd salıram

Huşumu itirirəm
Çaş - baş vururam inan
Belə zülüm olarmı
Hiss edirəm yox güman

Gündüzümə baxa - baxa
Axşamına yol alıram
Qaranlığın dəryasında
Özümə mən, yurd salıram.

Çəpər - cəpər olubdur
Qəlbimin, dörd tərəfi
Qalx ayağa, a millət
Qoru, namüs, şərəfi.
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şəfəq ələsgərqızı

Vətən unutmaz
Sevgisi əbədi torpağa bağlı,
Ömrünün kitabı hünər varaqlı.
Döyüş meydanında zəfər soraqlı,
Şəhid oğulları vətən unutmaz.
Qeyrət dasdanıdı hər qanlı döyüş,
Önündə düşmənin ocağı sönmüş.
Harayı Şuşada bayrağa, dönmüş,
Şəhid oğulları vətən unutmaz.
Ovxardan düşməyən, bıçaq kımidir,
Doğmalıq ətirli, qucaq kimidir,
Alovu sönməyən, ocaq kımidir,
Şəhid oğulları vətən unutnaz.
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Ünvanı bəllidir,bu həyacanin,
Şəhidlik eşqi var, neçə min canın,
Qələbə əyridir, Azərbaycanın,
Şəhid oğulları vətən unutmaz.

Qələbə yolları
Dastana çevirib ötən anları,
Tanrı dərgahıdı son ünvanları.
Hər gün dalğalanır şəhid qanları,
Böyük qələbənin yolları üstə.
Bayrağa döndərib oğul andını,
Dağlara daşlara yazıb adını.
Çapır vətən oğlu qeyrət atını,
Böyük qələbənin yolları üstə.
Gözlərdə çağlayan sevinc yaşıdı,
Payızda ələnən yaz yağışıdı.
Döyüş nəğmələrı zəfər marşıdı,
Böyük qələbənin yolları üstə.
Halaldı bu yurdun çörəyi, duzu,
Kəsilməz Tanrıdan verilən ruzu.
Çin oldu qəlblərin ulu arzusu,
Böyük qələbənin yolları üstə.
Şəfəq yurd ətirli sözdü Qarabağ,
Otuz il həsrətə dözdü Qarabağ.
Tonqaltək alışan çözdü Qarabağ,
Böýük qələbənin yolları üstə.
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Qarabağdan məktub
Könüllər oxşayan,şirin sözlərə,
Qartal baxışlara,qara gözlərə.
Qeyrət ocağında yanan közlərə,
Çoxdan həsrət idim,çoxdan ay ellər.
Səssiz ağlayırdı, İsa bulağı,
Suların dilindən düşmürdü ağı.
Doğma əsgər səsi öpür torpağı,
Coxdan həsrət idim, çoxdan ay ellər.
Oğullar düşmənə, gərdilər sinə,
Gərək bu torpaqda, ümüd isinə.
Uca minarədə, azan səsinə,
Coxdan həsrət idim, coxdan ay ellər.
Gülür şəhid ruhu,göyün üzündə,
Arzum çiçəkləyir, çıdır düzündə.
Özümü tapmışam, ındı özümdə,
Çoxdan həsrət idim, çoxdan ay ellər.
Ərənlər sovurdu həsrətin külün,
Sildi göz yaşını xarıbülbülün.
İndi sinəm üstə danışın, gülün,
Çoxdan həsrət idim, çoxdan ay ellər.
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Kəlbəcər
Vətən əsgərinin,dəydi ayağı,
Duman tək dağlardan çəkildi yağı.
Zirvələrin öpür üçrəng bayrağı,
Zəfərli gözlərin aydın, Kəlbəcər!
Bulaqlar gözündə çağlayan bu su,
Neçə min ürəyin kövrək arzusu
Cığırlar sevinclə məliyən quzu,
Bu dogma izlerin aydın, Kəlbəcər!
Yollar geyinibdir zəfər köynəyi,
Gəlib bu torpağın paşası, bəyi.
Murovu isidir əsgər ürəyi
Ocaqda közlərin aydin, Kəlbəcər!
Tərlan oylağı san, qartal yuvası ,
Çıxar köynəyindən qaratel saži .
İşit bu üşüyən qarlı payızı
Gəraylı sözlərin aydın, Kəlbəcər!

Atalı dünyam
Həsrətin önündə diz çökür dözüm,
Misralar içində kövrəlir sözüm.
Yadıma düşəndə yol çəkir gözüm,
Ən kövrək anımdır atalı dünyam.
İman gəzdirirdi öz sinəsində,
Ümüd ətri vardı onun səsində.
Min qayğı duyardim bir kəlməsidə,
Arzu gümanımdır atalı dünyam.
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Qoy bu sevinçimi hamıya bölüm,
Məni çağırırdı çıçəyim gülüm.
Bu zalim dünyadan küsəndə könlüm,
Doğma unvaňımdır atalı dünyam.
Qəlbi uca tutdu ehtiqadını,
Ömrü çapıb getdi əcəl atını.
Şəfəq unutmadı əziz adını,
Canımda canımdır atalı dünyam.

Ana ürəyi
Onun eşqi ilə zirvə ucalıb,
Adına mələklər göydə əl çalıb.
Tanrı dərgahından od, hənir alıb,
Sönməyən ocaqdır ana ürəyi.
Ruhunda əbədi məhəbbət yaşar,
Üzündən -gözündən doğmalıq daşar.
Ona neçə- neçə dünya sığışar,
Ən geniş qucaqdir ana ürəyi .
Cahan işqlanıb ülviyyətindən,
Könül çiçək açıb hər niyyətindən.
Həyatda öz bala məhəbbətindən,
Sanma doyacaqdir ana ürəyi.
Bax, uca Allahın bu qərarına,
Cənnəti endirib ayaqlarına.
Hər vaxt duasıyla balalarına,
Həyan olacaqdır ana ürəyi.
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Yağış yağır
Qəlbimdən bir qərib sevgi boylanır,
Ruhum ocaq ocaq alışıb yanır.
Misralar içində bəxtim islanır,
Yenə yağış yağır xatirələrə.
Vüsal çiçəkləri üzümtək solub,
Həsrətin əlləri səbrimi yolub.
Son görüş yerinin gözləri dolub,
Yenə yağış yağır xatirələrə.
Sönüb baxışında o işıq o nur,
Sənsizlik can sıxır qəlbə toxunur.
Ruhumda qəmli nəğmə oxunur,
Yenə yağış yağır xatirələrə.
Gəl ötən günlərin yaxasını aç,
Ümüdüm könlünü sıxır ehtiyac.
Kövrəlir yanında durduğum ağac,
Yenə yağış yağır xatirələrə.

Yollarına boylanir
Sarıb məni həsrət donlu qorxular,
Gözlərimdən yıxılibdi yuxular.
Misra misra çiçəkləyən duyğular,
Qərib qərib yollarına boylanır.
Harda qaldı eşq qoxuyan o çağım,
Xəfif xəfif tüsdülənir ocağım.
Duyğu duygu üşüyən bu qucağım,
Qərib qərib yollarına boylanır.
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Bu əzabla barışmaq dan gəl çəkin,
Çırpınıram bir qanadsız quş təkin.
Gözü dolub qəlbimdəki bu eşqin,
Qərib qərib yollarına boylanır.
Can üşüyür ayrılığın odunda,
Qəlbi yanır bu alışan odunda,
Ürəyində bir eşqm var sən adında,
Qərib qərib yollarına boylanır.

Ürəyim ağlar
Həsrətin sinəmdən, açılan daşdı,
Ayrılıq seylər ömrümə, daşdı.
Kövrək məhəbbətin gözləri yaşıdı,
Sən çıxıb gedəni ürək ağlar.
Hiçranin sınəmə sançıla bir ox,
Ağrısı əzabı,yarasından çox,
Daha nəvažişlə oxşayanım yox,
Sən çıxıb gedəni ürəyim ağlar.
Min qəm naxış vurur bir qəmin üstə,
Adın gözümdəki bu nəmın üstə.
Ayrılıq baş qoyub sinəmin üstə,
Sən çıxıb gedəni ürəyim ağlar.
Dinlə könlündəki acı fəryadı,
Zəhərə dönübdür ömrümün dadı.
Təsəlli verməyə kimsə qalmadı,
Sən çıxıb gedənı ürəyim aglar.
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ŞÜKÜR MÜSEYİBOĞLU

Gəlmişəm Şuşa
Ağlaya-ağlaya ayrıldım səndən
Yudu yollarını gözyaşım Şuşa.
Gəncliyim bir anda uçdu əlimdən
Gəlirdi üstümə hər daşın Şuşa.
Səndən uzaq düşdüm məni bağışla,
Dönmüşəm qoynuna boranda,qışda,
Məni də qarşıla qarla,yağışla
Təki qoy dərdimi danışım Şuşa.
Yatanda röyada səndə olmuşam,
Günəş doğanda da çəndə olmuşam,
Həyatda ən aciz bəndə olmuşam
Kədərlə keçibdir hər yaşım Şuşa.
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Sən azad olduğun ən xoşbəxt anım,
Bəyan eyləyəndə Baş Komandanım,
Sevincdən dayandı damarda qanım
Mən necə o anı, danışım Şuşa?!
İzin ver dərəndən-dağından keçim,
O buz bulaqların suyundan içim,
Bir daha qoynunda yurduma köçüm
Sevinci səninlə bölüşüm Şuşa.
Bizə dəstək oldu türk oğulları,
Əmr etdi dünyaya:-açın yolları!
Çəkin yolumuzdan "qara qolları"
Bunu unutmasın yaddaşın Şuşa.
Əyilib öpəcəm torpağı,daşı,
Axacaq gözümdən sevinc gözyaşı,
Fəryad qoparacam hər addımbaşı
Səsimə titrəsin dağ-daşın Şuşa.
Səcdə edəcəyəm şəhid qanına,
Enəcəm ordumun ayaqlarına,
Eşq olsun yurdumun övladlarına!
İlhamdır xilaskar qardaşın Şuşa!
Gəlmişəm ən ümdə arzuma çatım,
Həsrəti,kədəri süpürüm atım,
Şükürəm qoynunda əbədi yatım
Daşından qoyulsun başdaşım Şuşa!
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İgid əsgər
Düşmən dayanmadı qarşında sənin,
Çökdürdün sonunda,diz igid əsgər!
Səngərdə qanınla tarix yazaraq,
Qoydun bax tarixdə,iz igid əsgər!
Məhf edib gücünlə sən düşmənini,
Qoymadın geridə bir şəhidini.
Göstərib dünyaya sən hünərini,
Tanındın dünyada,ey igid əsgər!
Danışdı dünyanın baş bilənləri,
Amma heç bitmədi siyasətləri.
Yalançı həmsədr,xaçpərəstləri ,
Qovdun it qovan tək,sən igid əsgər!
Yeridib beyninə bütün dünyanın,
Söylədin "Qarabağ Azərbaycandır"
Şəninə Hakim də,şeirlər yazıb,
Söylədi çox yaşa,ey igid əsgər!
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Azərbaycan-Türkiyə
İndi birgə dastan yazır
Tarixlərdə qalsın deyə,
Qələbəyə artıq hazır
Azərbaycan-Türkiyə!
Bəyan edən İlhamdır,
Qarabağ Azərbaycandır!
Bölünməyən bütöv candır,
Azərbaycan-Türkiyə!
Bu daimdir dünya qədər,
Birliyimiz getməz hədər,
Çalacaqlar birgə zəfər
Azərbaycan-Türkiyə!

Azərbaycan oğulları,
Qabağından qaçır yağı,
Azad edir Qarabağı
Azərbaycan-Türkiyə!
Qırır düşmən qanadını,
Düşünərək övladını,
Silir getsin “hay” adını
Azərbaycan-Türkiyə!
Heydərimdən nəsihətdir,
Bu ən ali bir hikmətdir,
İki dövlət,bir millətdir
Azərbaycan-Türkiyə!!!

Şəhid anası

Ərdoğanım,İlhamım var,
Əllərində bayrağım var,
Xocalıya birgə cancar
Azərbaycan-Türkiyə!

Gözü yaşlı qalan ana
Gözün yollardan çəkilmir,
Gül-çiçəyi solan ana
Bağçanda güllər əkilmir.

Ali Baş Komandanım,
-Sərkərdəsən,- İlhamım!
Hamınıza qurban canım,
Azərbaycan-Türkiyə!

Allah verdi oğul payı,
Şirin gəldi sənə toyu,
Qəm gətirdi ömrün boyu
Həsrət gözlərdən çəkilmir.

Ermənilər bir bəladı,
Əsrlərlə sağalmadı,
Ağrısından sızıldadı
Azərbaycan-Türkiyə!

Oğlun şəhid oldu,ana!
Həyat zülmət gəlir sana,
Daim qaldın yana-yana
Külün üzlərdən çəkilmir.
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Yanaşmayaq ötəri,
Azərbaycan əsgəri!

Zakir deyə ağlayırsan,
Xatırlayıb sızlayırsan,
İllərdi yas saxlayırsan
Gözün yollardan çəkilmir.

Vətən anadan əziz
Bir döyünür qəlbimiz.
Yol gözləyir dönək biz
Taptala keç səngəri
Azərbaycan əsgəri!

Şəhidlik uca zirvədi,
Sorma ondan üstün nədi!
Həyat özü əfsanədi
Ruhu göylərdən çəkilmir.

Yağdır göydən dolunu,
Qır düşmənin qolunu,
Aç Şuşanın yolunu!
Özün et ilk səfəri
Azərbaycan əsgəri!

Oğul verdin Vətənə pay,
Bundan üstün nə olar tay?!
Sən özünü bəxtəvər say...
Bu söz dillərdən çəkilmir.

Dağıt kafir yuvasın,
Ucalt Rəvan Qalasın,
Qaytar elin-obasın!
Qoy tanısın sizləri,
Azərbaycan əsgəri!

Azərbaycan əsgəri
Qarabağ qara ləkəm,
İstərəm, sülhə çəkəm!
Məcbur edir qan tökəm!
Onda göstər hünəri,
Azərbaycan əsgəri!

Dağa-daşa od ələ,
Bəlkə o sülhə gələ.
Bilsin ki,olmaz belə!
Sən ol qeyrət sərvəri
Azərbaycan əsgəri!

Aciz olsaydı baban
Olmazdı Azərbaycan!
Cəsur ol,igid dayan!
Xalqımın ərənləri
Azərbaycan əsgəri!
Əlində uca bayraq,
Bu gün sanc oymaq-oymaq,
Olmaz sabaha qoymaq!

Əmr edəndə İlhamın,
Ali Baş Komandanın,
İtirmədən bir anın,
Çalmalısan zəfəri!
Azərbaycan əsgəri!
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XANOĞLAN XAN

İlahidən çox razıyam
Verilən ömrü yaşayıram,
Taleh yükü daşıyıram.
Dost-tanışa yarayıram,
Alnı açıq, vüqarlıyam,
İlahidən çox razıyam,
Gecə-gündüz duaçıyam.
Bu həyatdan incimirəm,
Olsa çətin səbr edirəm.
Tapdığımı tək yemirəm,
Bir kimsəni incitmirəm,
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İlahidən çox razıyam,
Gecə-gündüz duaçıyam.
Haqq yoluyla düz gedirəm,
Özgəsinə göz dikirəm,
Bu varlığa şükür edirəm,
Yaradanla fəxr edirəm.
İlahidən çox razıyam,
Gecə-gündüz duaçıyam.
Çətinlikdən heç
qorxmadım,
Dost-tanışa arxa oldum.
Haqq söz dedim,
yorulmadım,
Eldə vardır təmiz adım.
İlahidən çox razıyam,
Gecə-gündüz duaçıyam.
Var-dövlətim şeir, sözdü,
Haqq söz xəncər,
haqq söz közdü.
Xan, haqdan yaz,
demə bəsdi,
Düz insanlar müqəddəsdir.
İlahidən çox razıyam,
Gecə-gündüz duaçıyam.

İnam qəlbdə imandadir
Qeybdən gəldi mənə səslər,
Bunu duymaz yad nəfəslər,
İnanıram deyən kəslər,
İnam sözdə, dildə deyil,
İnam qəlbdə imandadır.
İnsan oğlu hey yaradır,
İnam olsa dağı yarır.
Yaratdığın eldə qalır,
Köç edəndə el ağlayır,
Yaxşı əməl dildə deyil,
Əməl işdə imandadır.
Soruşuruq, yaxşı hanı?
İnsanları özün tanı.
Sən əl uzat, yaxşılıq et,
Xeyir işnən kamala yet.
O işlərin amandadır,
İnam qəlbdə imandadır.
Xeyirxahlıq bir zər-xara,
Xidmət eylə öz xalqına.
Əməlindən gül qoxusun,
El söyləsin əhsən sana.
Yaxşı əməl, o qandadır,
İnam qəlbdə imandadır.
Var tarixi bu dünyanın,
Bütün yer, göy yaradanın.
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Bil, yaradıb Tanrı bizi,
O bəxş edib ömrümüzü.
Dünya özü amandadır,
İnam qəlbdə imandadır.

Bu dünyada yükün tutub,
Köç edəndə nə aparıb.
Göz önündə apardığı,
Doymayırıq görə-görə.

Haqqı-nizam olar bir gün,
Ağlar gözlər gülər o gün.
Etdikləri hər zülümün,
Qisas günü olar o gün.
Xan, o hikmət Qurandadır,
İnam qəlbdə imandadır.

Həyatda sən yerini bil,
Dünya sənin, mənim deyil.

Tanrı bunu qoymaz
belə
Bu ömrü biz verdik bada,
Həyatda çox etdik xəta.
Oğul odur ömür edəndə,
Torpaq üstə o gəzəndə,
Əl uzada yaxına, yada.
Dünyanın sirləri dərin,
Yolu sirli hər gedənin.
Zamanın bu gərdişlərin,
Bilmək olmur, düşün dərin.

Var sahibi kainatın,
Ondan qaçmaq
mümkün deyil.
O, can verib, can alanda,
Biz görmürük görə-görə.
Bu dünyada nələr olmur,
Xan gileyli dolub-durur.
Hərə bir cür ad çıxarır,
Keçəl həmzələr
pusqu qurur.
Koroğlu tək adın yazır,
Əl çalırıq həmzələrə,
Koroğlunu görə-görə,
Tanrı bunu qoymaz belə.

Səhv edirik bilə-bilə,
Tanrı bunu qoymaz belə.
De, həyatda kimlər qalıb,
Hökmdarlar alıb, satıb.
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Mən küsmüşəm bu
sevgidən
Bəla gəldi bilinmədən,
Ayrı düşdük gülüm, səndən.
Ayrılıq öz işin gördü,
Xəlvət-xəlvət, görünmədən.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.
Nələr keçdi qəlbimizdən,
Niyə döndük əhdimizdən.
İndi sorram bunu səndən,
Kim ayırdı səni məndən.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.

Bəlalıymış bu sevgimiz,
Küskün oldu qəlblərimiz.
Hanı o əhd, hanı o söz?
Xan da yazır olanı düz.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.

Ayrılıqnan oynama
İndi tənha qalmışam,
Sənsə yoxsan yanımda.
Çağır məni yanına,
Apar səninlə gedim.
Sən al məni qoynuna,
Ayrılıqnan oynama.

Aralandıq hər ikimiz,
Şikəst oldu qəlblərimiz.
Sevib xoşbəxt olmadıq biz,
İndi uzaq o sevgimiz.
Vurdu bizi can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.

Bu həsrət məni üzür,
Gözlərimdən yaş süzür.
Bu gözlər səni gəzir,
Çağır məni yanına,
Sən al məni qoynuna,
Ayrılıqnan oynama.

Mən sormadım heç nə səndən,
Kim döndərdi səni məndən.
Tez dəyişdin gülüm, birdən,
Gözləmirdim bunu səndən.
Vurdun məni can evindən,
Mən küsmüşəm bu sevgidən.

Sənsiz həyatım çətin,
Qoyma məni dərd çəkim.
Əlimi al əlinə,
Apar səninlə gedim.
Sən al məni qoynuna,
Ayrılıqnan oynama.
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Aşiqlərin sevdası var,
Qış gələndə ələnər qar,
Sədaqətli olsa o yar,
Gərək olmaz dövlət ona.

Sənsiz heçdi bu dünya,
Sənsiz puçdu bu dünya.
Səni aldı əlimdən,
Vəfasız, yalan dünya.
Çağır məni yanına,
Ayrılıqnan oynama.

Hər kişiyə kişi demə,
Kor-koranə tərif etmə.
Alçaqlara sən əyilmə,
Var-dövlətin versə sənə.

Sən qəlbimi yandırdın,
Sən bəxtimi küsdürdün.
Məni atıb sən getdin,
Həyatımı söndürdün.
Sən al məni qoynuna,
Ayrılıqnan oynama.

Əzab vermə bir kimsəyə,
Öz haqqını yığ kisəyə,
Sən od vurma hər meşəyə,
Qəlbini od alsa belə.

Ay şeirlər, ay sözlər,
İndi yoxdu o gözlər.
Xan indi hey axtarır,
Kimə baxsın bu gözlər.
Çağır məni yanına,
Ayrılıqnan oynama.

Uca tutaq yar adanı,
Xeyri-şəri yaxşı tanı.
Haqqı vermə sən nahaqqa,
Ölüm hökmün alsan belə.
Var kişilər, var gədalar,
Var ucalar, var alçaqlar,
Uca dağda qalacaq qar,
Hər yan günəş olsa belə.

Haqq yolunda
ölsən belə
Hər adamandan kişi olmaz,
Qış getməsə bahar gəlməz,
Əsil kişi bil, əyilməz,
Dünya malın versən ona.

De, dünyaya kimlər hakim,
Köç edəcək olsa hər kim,
Xan, sözünə sən ol hakim,
Haqq yolunda ölsən belə.
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MİRASLAN BAĞIROV

"Qarabağ" adda...
Uşaqdıq...bir oyun etmişdik "icad":
Nə gəldi yazırdıq küncə,divara.
Bəzimiz yazırdıq şeir,ya bir ad
Qənimdik daşlara,həm ağaclara.
İndi o,"yazılar" pozular yəqin
Bəlkə bəzisinin izi qalıbdı?
Bu da qoy,lap olsun özümə təlqin:
Allah hifz eyləyər,bəzi qalıbdı
Yadımdadır,bir yol yazmışdım: "Vətən!"
Bu beş hərf,indi də gözüm önündə
Bütöv bir qərinə keçib üstündən
Bu gün baş əyərdim, özüm, önündə
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Bəlkə də yazdığım tut ağacından
Nəsə düzəldilib, ya yanıb odda?
Bir tar düzəlibdi,mən inanıram:
Mahnı inləməkdə "Qarabağ"adda

Son vuruşa,ay oğul!
Önümdə bir heykəl,kimindir görən?
,,Torpağı qazanda çıxıb"-deyirlər
Bəlkə, bir fatehmiş,əmrlər verən
,,Tufan, ya zəlzələ yıxıb"-deyirlər
Kimliyi bilinmir,yazı da yoxdur
Kimdir?!Günahı,ya səvabı çoxdur?
Yoxsa,bir alimdir-kitabı çoxdur
,,Tapanda göz açıb, baxıb" – deyirlər
Boynunda zəncir var,-yıxıblar,demək
Bir vaxt görkəmindən qorxublar,demək
Sonunda ,,hayıf da çıxıblar", demək
,,Gözləri şimşək tək çaxıb," – deyirlər
Düzü baxdım,birdən fikrimə gəldi:
Qoy yerə basdırım,cansız heykəldi"
Qəflətən heykəldən səda,hay gəldi:
,,Bu torpağa qanım axıb,ay ellər;
Qılıncımdan alov çıxıb,ay ellər!
Mən gəldim,siz gəlin huşa, ay oğul!
Haydı, hamı son vuruşa ay oğul!
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Qıfıllan
Min dəfə deyirəm,dinc dur,ay dilim
Düşmən qazandırıb edirsən zülüm
Səni and verirəm,ayə,mən ölüm
Qıfıllan!Dinc dayan,abırın olsun!
Məgər sənə qalıb,millətin dərdi?
Gör neçəsi səni "yudu da, sərdi"
Hamı sənə deyir "dili zəhərdi"
Qıfıllan!dinc dayan,abırın olsun!
Göz yum,oğurlasın,çapsın,talasın
Qol çəkib milləti oda qalasın
Paytaxt elədilər Şuşa qalasın
Qıfıllan!dinc dayan,abırın olsun!
Gücü var,lotudu, basıb döyəcək
"Dovşan"deyib,əcdadını söyəcək
Arxada şeflənib,özün öyəcək
Qıfıllan!dinc dayan,abırın olsun!
Bu yaşa çatmısan nə qiymətin var?
Evsiz,pulsuz,səfil qiyafətin var
Yüz qram deyilsən,guya ətin var?
Qıfıllan!dinc dayan,abırın olsun!
Səbirlisən,qul yaşaya bilərsən.
Gəmi-gəmi pul daşıya bilərsən?
Hamı söysə,de yaşaya bilərsən?
Qıfıllan!dinc dayan,abırın olsun!
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Miraslan əlindən zara gəlibdi
Şirindil qonşuya para gəlibdi
Tənqid ilə bizdə iş düzəlibdi?
Qıfıllan!dinc dayan,abırın olsun!

Xətt çəkmirik
Yaxşı şeir yazmağın nə sirri var?
Bu barədə sordum bəzilərindən
Bu suala cavab verir Şəhriyar:
"Yaxşı nə var Allah yazır,pisi mən!"
Beyin,ürək daim olmur həmahəng
Bilik,yaddaş yazılana verir rəng
Yaxşı şeir yazmaq, özü, əsil cəng
Bunu ustadlardı bilən, dərindən
Bəzən söz yazırıq biz,söz xətrinə
İy qarışır kəlmələrin ətrinə
Daldalanıb zay kitablar çətrinə
"Pul qıran" var özgənin əsərindən.
Ay Miraslan,indi zaylar öndədir
Bilən azdır, şairlik nə yöndədir
Əsas günah onda,səndə,məndədir
Xətt çəkmədik rüşvətin üzərindən.

Danışır indi
Dayaz,bir lal göldə üzə bilməyən
Dərin okeandan danışır indi
Düz yolda əməlli gəzə bilməyən
Keçilməz məkandan danışır indi.
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Ağzın açır,sözü başından yekə
Ana,bacı gərək dərdini çəkə
Qoyasan dağıda,uçura tökə
Ədəbdən,ərkandan danışır indi.
Doğmaları faydasınl biləmmir
Çoxları da kir,pasını biləmmir
İki ulaq arpasını böləmmir
Şirkətdən,dükandan danışır indi.
Bilən deyil xeyir,şər var hansında
Küt oğlu küt,axı necə qansın da?
Boş başıyla şahlıq iddiasında
Xətai Xaqandan danışır indi.
Beləsinə ha eyham et,kar aşmır
Dahilərdə abır,həya var-"aşmır"
Bir buna bax:çobanlığa yaraşmır
Coşub,bəydən,xandan danışır indi.
"El dağdan enəndə şikəst, öndədir"
Miraslan, neçəsi bax,bu gündədir
Qorxum var,bir fikir qəlbimi didir:
Xainlər "imkan"dan danışır indi.

Sənin dərdin, mənim dərdim
İndi yerin dərdi böyük özündən
Sənin dərdin,mənim dərdim bir yandan
Bəşər düşüb Tanrımızın gözündən
Sənin dərdin,mənim dərdim bir yandan
284

Zəfər Çələngi
Pis əməllər özümüzə zərbədir
Nəs qüvvələr yerin oxun tərpədir
Bax, hədələr həm Şərqə,həm Qərbədir
Sənin dərdin,mənim dərdim bir yandan
Tapılıb bir "Tanrı səhvi düzəldən"
Tanınıb o,pul aşiqi əzəldən
Mərhəmət yox,xain gözdən,pis əldən
Sənin dərdin,mənim dərdim bir yandan.
Gör, bir necə bəladadır başımız?
Yer də dözmür, çox ağırdı daşımız
G-5 ilə tənzimlənər huşumuz?
Sənin dərdin,mənim dərdim bir yandan
Ay Miraslan,bizim qayğı özgədir
Yer kürəsin indi şeytan qəsb edir
"Bu dünya məhv olur!"-çoxdan söz gedir
Sənin dərdin,mənim dərdim bir yandan.
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Həmİd Mücavİr

Qanadlı fikirlər
Bir küncə baxaraq xəyala dalıb,
Xəyallar içində yol gedirəm mən.
Fikirlər beynimdə, qələm əlimdə,
Fikrimi kağıza dəfn edirəm mən.
Həmin fikirləri qeyd edirəm ki,
Yaddaş unudanı kağız unutmur.
Fikrim qanadlıdır gecələr uçur,
Səhərlər fikrimi qanad uçurtmur.
Ötən çağlarıma uçsam gecələr,
Fikirlər kədərdən boğula bilər.
Sağlam düşüncəylə fikirləşəndə,
Fikirdən fikirlər doğula bilər.
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On üç saniyəlik göz qırpımında,
Cismim alovlandı fikirlərimdə.
Qələmim sərf edən mürəkkəb ilə,
Kağız qidalandı fikirlərimdə.

Oğlum Məhdiyə nəsihət
Yağışlı havada payız fəslində,
Sən oldun dünyanın qonağı oğul.
Zülmət gecələrdə parlaq ay kimi,
Qaranlıq dünyanın çırağı oğul.
Sən mənə həm oğul, həm də ki, dost ol,
Birlikdə məhv edək şər qüvvələri.
Sevinc həmdəm olsun, kədər düşmənin,
Tanıma yalanı, bəhanələri.
Adın tək ali ol hər bir işində,
Bəşərin gözündə ucalan Məhdi.
Allahın bizlərə nazil etdiyi,
Müqəddəs kitabdan qidalan Məhdi.
İsmin müqəddəsdi, cismində olsun,
Bəşəri zülmündən azad eyləyən.
Dinin İslam dini, kitabın Quran,
Sən ol İslam üçün cihad eyləyən.

Kədərli dünya
Eşitsə diz çöküb, məhv olar dağlar,
İçimdə çəkdiyim ahımı mənim.
Kişiyəm daxilən ağlıyıram mən,
Göz yaşım isladır ruhumu mənim.
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Ruhumu isladan göz yaşlarımla,
Kədərli dünyada batıb gedirəm.
Torpaqda çürüyüb sümük olmağa,
Narahat tabutda yatıb gedərm.
Yatsam da torpaqda, ruhumla isə
Mən cənnət adlanan bağa çıxıram.
Yuxarıdan aşağı sənə baxmağa,
Sinəmə çəkdiyin dağa çıxıram.
Çəkdiyin o dağlar yandırdı məni,
Közümdən alışıb, sənsə yanmadın.
Gözümə baxmadı, mənə verdiyin
Dərdlərin utandı sən utanmadın.
Zəhərdən acısan, baldan şirinsən,
Ey dünya: Beynimdə dumansan, çənsən.
Qəm dolu kədərli şeirlərimin,
Yazarı mənəmsə, səbəbi sənsən.

Gedirəm
Ayrılıq çatıbdı incimə məndən,
Son dəfə gözünə baxıb gedirəm.
Ruh necə ayrılır bir vaxt bədəndən,
Mən səndən ayrılıb çıxıb gedirəm.
Qanımla yazıram mən bu sətrimi,
Oxuyan biləcək yəqin dərdimi.
Gözlərdən incimiş göz yaşı kimi,
Süzülüb yanaqdan, axıb gedirəm.
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Sən idin sevərək könül verdiyim,
Olmadın sevgimə layiq sevdiyim.
Bir zaman səninlə xəyal etdiyim,
Sevgi sarayını yıxıb gedirəm.
Gedirəm, dönmərəm qəmli baxsan da,
Həmidli günlərçün çox darıxsan da.
Sən mənim qəlbimi hər gün sıxsan da,
Mən sənin əlini sıxıb gedirəm.

Sənsiz
Sən məni tərk edib çıxıb gedənnən,
Həyatın dadını bilmirəm sənsiz.
Sevgimə gözucu baxıb gedənnən,
Gözlərim kor olub, görmürəm sənsiz.
Sevgin də yalanmış gözlərin kimi,
Ayaqlar altına atdın sevgimi.
Şeirlə yazıram yenə dərdimi,
Ürək qan ağlayır, gülmürəm sənsiz.
Yalan qəh-qəh çəkir düz ağlasa da,
Qələm heç dayanmır söz ağlasa da.
Ürəyin halına göz ağlasa da,
Həmin göz yaşını silmirəm sənsiz.
Göz yumub gedərkən sən bu sevgiyə,
Canımdan can çıxdı, qal deyə-deyə.
Sənli xatirələr canlanar deyə,
Görüş yerlərinə gəlmirəm sənsiz.
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Eşitdim olacaq toyun-büsatın,
Mənsiz xoş keçir vaxtın, saatın.
Marağı qalmadı sənsiz həyatın,
Ölmək istəyirəm, ölmürəm sənsiz.

Qəlbimə vaxtında gəldin
Yazan belə yazdı taleyimizi,
Sən mənim ömrümə vaxtında gəldin.
Vaxtında tanıdıq bir-birimizi,
Yaxşı ki, sən mənə vaxtında gəldin.
İlk görüş günündə titrədi dağlar,
Tutuldu göy üzü, dondu bulaqlar.
Baxışdı baxışlar, susdu dodaqlar,
Sevgilim, sevgimə vaxtında gəldin.
Güllərdən gözəlsən, ətirlisən sən,
Sənə gül verməyə utanıram mən.
Bütün kainatdan daha gözəlsən,
Gözəlim, könlümə vaxtında gəldin.
Səninlə sevgiyə artır həvəsim,
Sevginlə gedərər gəlir nəfəsim.
Həm yerə, həm göyə yayılsın səsim,
Ayselim, qəlbimə vaxtında gəldin.
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ÜLKƏR NİCATLI

Bayraq
Mənası uludur, hikməti dərin.
Qanından rəng alıb neçə min ərin.
Şuşa qalasını alan əsgərin
Təbəssümlə dolu üzüdür bayraq.
Ürəklər boyuna açıb qucağın.
Şərəf tarixidir ötən hər çağın.
Millətin qəlbində yanan ocağın.
Heç vədə sönməyən közüdür bayraq.
Bir üzü Turandır. bir üzü Quran
Qalalar endirən, sərhədlər quran.
Oğul qəbri üstə səssizcə duran
Şəhid anasının gözüdür bayraq.
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Şanlı zəfərinlə, vətənim, tanın,
Şəhid ətirlidir damarda qanın.
Qələbə soraqlı Baş Komandanın
Yurdda dalğalanan sözüdür bayraq.
Dağlarda qalmayıb nə duman, nə çən,
Şöhrətin boy verir zirvələrəcən.
Bu torpaq uğrunda canından keçən
Şəhid oğulların özüdür bayraq.

General gəlir!..

(Şəhid general Polad Həşimovun nurlu xatirəsinə)
Üçrəngli bayrağı alnından asıb,
Əcəlin üstünə adını yazıb.
Vətən harayını bağrına basıb.
Üzündə təbəssüm. dili lal gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!..
Mübarək şəhiddir, ucadır soyu,
Həzi Aslanova çəkir bir suyu.
Xainlər yolunda qazdılar quyu.
Döyüş yollarına nəzər sal, gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!..
Uçurdub fələyin qalalarını,
Gözü yolda qoyub balalarını,
Anıb anasının laylalarını,
Ana tək boynuna qolun sal, gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!..
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Keçib Qəbələdən Qələbəyədək,
Qeyrət ocağıdır köksündə ürək.
Doğma Vəndamına əl eyləyərək,
Polad əqidəli nurcamal gəlir,
Torpaq, qalx ayağa, general gəlir!..

Qələbə ətri
Baxma çöllərinə payız qonubdur.
Daha yaz qoxuyur bəxtin, Qarabağ.
Sil göz yaşlarını Xarıbülbülün,
Bitib ayrılığın vaxtı. Qarabağ.
Vüsal zirvə-zirvə gülümsəyir bax,
Əriyir sən adlı həsrətin qarı.
Açıb yaxasını öz balan kimi
Yüyürür üstünə Zəfər yolları.
Zəfər qoxusuna bələnib, Allah,
Şəhid qəbri üstə yağan göz yaşı.
Sevincdən bir addım atır elə bil,
Bu məzar üstündə duran baş daşı.
Verin Natəvana gözaydınlığı.
Dinləyin Bülbülün şirin səsini.
Xan əmi yenə də qaval götürüb,
Oxusun Qarabağ şikəstəsini.
Mərmi yağışına düşən payızda,
Sərin ümidlərin bahar qoxulu.
Qələbə ətrini səpir yollara
Ali Baş Komandan Heydərin oğlu!
293

Antologiya

Bir misra dəniz
Bir misra dənizdir mənim ürəyim,
Ömrüm bu dənizdə tənha bir qayıq.
Oxu ləpirləri sahil boyunca,
Bir mənəm, bir sənsən, bir də ayrılıq.
Bir misra dənizdir mənim ürəyim,
Suları isladıb alın yazımı,
Allah, yarıtmadı bu ümid məni,
İndi qoy ayrılıq çəksin nazımı.
Bir misra dənizdir mənim ürəyim,
Bəxtim, bu sahildə bir şəklini çək.
Qağayı səsinə səp öz səsini
Bütün ayrılıqlar uçub gedecək.
Bir misra dənizdir mənim ürəyim,
Allah, bu dənizdə xoşdur boğulmaq.
Ayrı bir ləzzətdir, ayrı bir daddır,
Hər gün ölüb getmək, hər gün doğulmaq.
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ƏLİ MUSAOĞLU

Dünya
Gündüzü günəşdi, gecəsisə ay,
Uzaqdan baxırsan sanırsan saray,
Qaldırıb qəlblərdə böyük bir haray,
Qəlbləri kədərə salandı dünya,
Yalandı, yalandı, yalandı dünya.
Çıraq tək yandırar göydə ulduzun,
Ömrün çox qısadır yolunsa uzun,
Dünyaya gələndə yazılıb yazın,
Sən köçüb gedənsən qalandı dünya,
Yalandı, yalandı, yalandı dünya.
Sürətlə fırladar çərxi zamanı,
Qoynunda saxlamaz heç bir insanı,
295

Antologiya
Aparar gah qoca, gah da cavanı,
Zamansız boşalıb dolandı dünya,
Yalandı, yalandı, yalandı dünya.
Gül-çiçək göstərər daim hər yerin,
Dəyişər yerini xeyirlə-şərin,
Hər kəsə göstərər acı zəhərin,
İlan tək qıvrılıb çalandı dünya,
Yalandı, yalandı, yalandı dünya.

Gedəsən
Sənə nə söyləyim, sənə nə deyim?
Bəlkə gözlərimə baxıb gedəsən,
Dəfn eylər sənidə qəmli ürəyim,
İstərəm bir yolluq çıxıb gedəsən.
Götürüb özünlə yalanı şəri,
Gözləmə açılan nurlu səhəri,
Mənimlə birlikdə ötən günləri,
Sevgi divarı tək yıxıb gedəsən.
Ovutmaz qəlbimi axan göz yaşın,
Toxuna daşlara, toxuna başın,
Od tuta kipriyin, od tuta qaşın,
Qarşımda şam kimi axıb gedəsən.
Əliyəm son sözüm bu olar sənə,
Əzablar çəkəsən hey gündən-günə,
Həyatın yükünə gələrək sinə,
Qəlbinə qəm, kədər yaxıb gedəsən
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Gedəcək
Açan hər çiçəyə salmayın meyil,
Zamanı çatanda solub gedəcək,
Bu dünya əbədi yurd yeri deyil,
Qoynuna gələnlər qalıb gedəcək.
İnsanın qəm yükü, kədər yükü var,
Sevdiyi hər şeyə çəkir intizar,
Nə qədər göyərsə, artsa arzular,
Yolunu məzara salıb gedəcək.
Gördüyü nə varsa göstərib səbir,
Hər insan bilməz ki yaşamaq nədir,
Dünyanın şələsi ağır şələdir,
Hər gedən öz payın alıb gedəcək.

Gəlmə
Gedirsən, get daha qalmayıb sözüm,
Ümidsiz inamsız qalanda, gəlmə,
Bu kiçik qəlbimə taparam dözüm,
Həyatım günbəgün solanda, gəlmə.
Bu həyatın oyununda olma mat,
Zamanla hər kəsi yoxlayır həyat,
Ötsə dəqiqələr keçsə də saat,
Qismətim qəm kədər olanda, gəlmə.
İtirdim izini boranda, qarda,
Gözlərim qalıbdı hey intizarda,
Yanıma gəlmədin sən bu baharda,
Həsrətin qəlbimə dolanda, gəlmə.
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Əbədi heç nəyin olmaz ki, yeri,
Dünyaya gələnlər qayıdır geri,
Sevmədin, tərk etdin nakam şairi,
Əzrail canımı alanda, gəlmə.

Bölənin varmı
Yenədə oynunu oynayır zaman,
Gözümdən yaş deyil tək süzülür qan,
Bir vaxtlar mənimçün ağlıyan insan,
İndi göz yaşını silənin, varmı?!
Həsrətin çəkirsən yağışın, qarın,
Gözündə puç olur xoş arzuların,
Astaca yol alır ömür qatarın,
Səninlə birlikdə gələnin, varmı?!
Almısan çiyninə qəmi, kədəri,
Ümidlə gözlərsən gələn səhəri,
Həsrətin qəlbimə tərk edən pəri,
Sevgini səninlə bölənin, varmı?!
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İLTİMAS SƏMİMİ

Vətən torpağının qəhrəman oğlu

2- ci Qarabağ savaşında - Murov dağı uğurunda şəhid olmuş
"Qarabağ" ordenli polkovnik - leytenant Mehman Mirəziz oğlu
Şirvanovun əziz xatirəsinə
Şaxtalı, çovğunlu, boranlı Murov,
Ağır sınaq oldun qəhrəmanlara.
İgid oğulların məramı zəfər,
Bir də qərq olmasın yurd hicranlara.
Bu haqq savaşında canından keçən,
Qəhrəman Mehmanın ömrü bir dastan.
Düşmən istikamı yarıb keçərək,
Fəqət dayanmayıb döyüşdə bir an.
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Qəhrəman zabitin, igid zabitin,
Ürəyi vətənlə döyünüb hər an.
Silaha sarılıb böyük inamla,
O üzüağ çıxıb bu imtahandan.
Vətən! Mehmanların, Mübarizlərin,
Çətin sınaqlarda dayağın oldu.
Hər uğur, hər zəfər birlikdən keçir,
Ümidlər sönməyən çırağın oldu.
Torpağa and içən ər oğulların,
Öpüb bayrağını, öpüb ürəkdən.
Aprel döyüşlərin davamı kimi,
Bu haqq savaşımız başlandı, Vətən!
Coşdu damarlardan Həzinin qanı,
Vətən sevgisiylə vuruşanların.
Doğma Qarabağım ruhum, nəfəsim,
Vətən, unudulmaz qəhrəmanların.
Qəhrəman Mehmanın döyüş dastanı,
Hələ dildən - dilə dolaşıb gəzər.
Qələbə millətin şanlı tarixi,
Gələn nəsillər də fəqət sevinər.
Üzü sabahlara adlayıb gedən,
Millətin amalı, məramı birdir.
Çox acı bəlalar yaşadın, Vətən!
Hər şəhid məzarı ocaqdır, pirdir.
Ağrı yaşamasın bir də bu millət,
Vətən səmaları buludsuz olsun.
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Torpaq nisgilini yaşayanların,
Ömrünə əbədi günəş doğulsun.
Torpağın qoynunda Mehmanların da,
Qoy ruhu sevinsin belə hər zaman.
Beşiyim, məzarım, odum, ocağım,
Xətai torpağı, alın yazımsan.
Amalı qələbə olan igidin,
Bu da haqq savaşı, bu da haqq yolu.
Yaşayar hər zaman xatirələrdə,
Vətən torpağımın qəhrəman oğlu.

Bu şanlı zəfəri yaşatdın bizə

2-ci Qarabağ savaşında - Cəbrayıl uğrunda şəhid olmuş
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı mayor Amid Rabbil oğlu
Heydərovun əziz xatirəsinə.

Cəbrayıl torpağı Nuzigar kəndi,
Torpağı qum kimi göyə sovrulur.
Topların səsindən dağlar titrəyir,
Atəşdən, alovdan daşlar ovulur.
Mərmilər od saçır, tanklar yeriyir,
Yayılır havaya toz duman kimi.
Bayrağa and içən igid oğullar,
Yüyürür irəri qəhrəman kimi.
Cəbrayıl qadalı döyüş meydanı,
Atılan hər mərmi yüz düşmən biçir.
Tanklar yeridikcə torpaq diksinir,
Hər döyüş heyəti sınaqdan keçir.
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Toplara, tanklara həmlələr edən,
Düşmən istikamı yarıb dağıdan.
Qəhrəman Amiddə bir aslan kimi,
Ürəyi vətənlə döyünüb hər an.
Hər uğur bir sevinc, ruhlanır ürək,
Doğmadı igidə vətən torpağı.
Bu haqq savaşında hünər göstərir,
Hər yeni həmlədən qovulur yağı.
Tankçı Amidin də bu sücayəti,
Şimşək tək çaxmağı istəkdən gəlir.
Ona müqəddəsdir Həzinin yolu,
Ən gözəl arzular ürəkdən gəlir.
Aprel döyüşlərdən uzanan bu yol,
Qəhrəman zabitin həyat yoludur.
Hər yeni uğurdan ilhamlanaraq,
Qələbə millətin nicat yoludur.
Cəbrayıl torpağı Nuzigar kəndi,
Torpağı qum kimi göyə sovrulur.
Topların səsindən dağlar titrəyir,
Atəşdən, alovdan daşlar ovulur.
Bu da döyüşçünün qəhrəmanlığı,
Bu da bir əbədi vətən sevgisi.
Anılar hər zaman, anılar hər an,
Gələn nəsillər də unutmaz sizi.
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Ey bizə qələbə yaşadan ərlər,
And olsun, müqəddəs vətənimizə.
Millətim heç zaman unudan deyil,
Silindi qəlblərdən bu acı nisgil,
Vətəndən ötəri canından keçib
Bu şanlı Zəfəri yaşatdın bizə…

Danış qəhrəmanım döyüş yolundan

Şuşanın azad olunması haqqında cənab Ali Baş Komandana
məruzə edən Zəfər ordenli mayor Zaur Şirinbəy
oğlu Rəhimova həsr edirəm
Xocalı yarası sağalan deyil,
Doğma Qarabağın həsrəti yaman.
Qələbə millətin səadətidir,
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
İçinə çəkdiyin barıt qoxusu,
Bir vaxtsız, vədəsiz ölüm kabusu.
Bu amal, bu məslək bir alın yazı,
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
Amandır artmasın həsrətin yaşı,
Boyuna biçilib bu haqq savaşı.
Doğmadı bu yurdun torpağı, daşı,
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
Zəfərə uzanan haqq yolu seçdin,
Bu doğma torpağa sən də and içdin.
Şaxtalı, çovğunlu Murovdan keçdin.
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
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Üşüyən ürəyi vətən isidir,
Şuşa bu millətin vuran nəbzidir.
Hünər qalibiyyət salnaməsidir,
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
Vətən torpağının Mübarizləri,
Sizinlə qazandıq şanlı zəfəri.
Gözlər yol çəkirdi illərdən bəri.
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
Ulu millətimin bükülməz qolu,
Bəxtinə yazılıb Həzinin yolu.
Vətən sevgisiylə ürəyin dolu,
Danış qəhrəmanım döyüş yolundan.
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ALMAZ ALIQIZI

Ana yurdum Azərbaycan
Şərəfimsən, şanımsan
Sən başımda tacımsan
Sənin üçün verim can
Ana yurdum Azərbaycan!
İlhamındı Baş Komandan
Tarix yazdı, gördü cahan
Poladını şərəflə an!
Ana yurdum Azərdaycan!
Yaraların sağalacaq.
Oğlun- qızın qayıdacaq.
Başlayacaq yeni dövran
Ana yurdum Azərbaycan!
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Zəfər çaldın, qırx dörd günə
Qarabağım azad deye
Nəğmə yazdım şərəfinə
Məndə dedim sənə can!
Ana yurdum Azərbaycan!

Şahımız Xudafərində
Xalqın xilaskarı, Xalqın İlhamı
Ağrlyla dolaşır, xaraba yurdun
Dağılan yurdumuz, ey ulu xaqım.
Yenidən tikilib, gözəlləşəcək.
Millətim firavan ömür sürəcək!
Qarış- qarış gəzdi,şah diyarını
Hər yerdə ucaltı, al bayrağını!
İlhamla söylədi, Xalqın İlhamı
Dağılan hər evdə, yanacaq ocaq
Qarabağ bizimdi, bizim olacaq
Ziyarət eyləyir Xadafərini!
Deyir, Xudafərin, ipək yolumuz
Uzanan əllərin birliyi olmuş!
Xudafərin bu gün, bayram yaşamış!
Şahın qarşılamış, xoş yola salmış!
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Ağdam zəfərinə gəlmişəm
Mənim doğma yurduam,ey əziz anam.
Bu azad gününə, özüm qurbanam!
Bəlkə tanımadın, qızınam sənin.
Qürbətdə qocalıb, nənə gəlmişəm...
Sənə qovuşmağa qurban demişəm!
Səndən ayrılanda, xoş bahar idin.
Gülləri sayrışan, gülüstan idin.
Düşmən talan edib, viran eyləyib.
Quruca yurduma, dönüm demişəm.
Ağdam zəfərinə qurban demişəm!
Gəncliyim itibdi, sənin qoynunda
Ömrüm hədər oldu, sənin yolunda.
Altı min şəhidin qanı qoynunda...
Onlara ehtiram, ehsan etmişəm.
Ağdam zəfərinə qurban demişəm!
Səndən ayrı düşüb, qurbətdə ölən.
Nəşini torpağa əmanet verən.
Ən son kəlməsində, Ağdamım deyən.
Ruhlara bələnib, sənə gəlmişəm.
Ağdam zəfərinə qurban demişəm!
Bu dərdi, həsrəti bir an unudaq.
Əvvəlki növragı yenidən quraq.
Bu bayram gününüə, şirinlik qataq.
Almazam xoş günə, şənə gəlmişəm!
Ağdam zəfərinə qurban gəlmişəm!
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Haqqı tapdayanlar
Kor olsun gözlərin, erməni sevən!
Onun etdiyini, gözü görməyən...
Kor olsun gözlərin,faşisti görüb
Amma dəstəyini faşıstə verən!
Verdiyin qanunlar, başına dəysin
Qanundan danışıb, qanun pozanlar
Sizin əmrlərə, məhəl qoymayan!
Erməni başını sığallayanlar!
Dünyada barışı, sülhü istəyən
Arxada müharibə toxumu səpən...
Amerkan, fransız soyun qurusun
Allahın bəlası sizlərin tutsun!
Dünyanı dağıdan, təpəgöz divlər.
Virus yaradanlar, bəla səpənlər.
Allahın min dərdi, cəhənnəm evi
Qismətiniz olsun, murdar xainlər
Haqqı,ədaləti gəlin tanıyın...
Allah yaratdığın, müqəddəs sanın!
Qarışqa yarada bilməyən nadan.
Məzlum insanlara, siz toxunmayın!
Sülhə gəlin yetər, tökdüyünüz qan!
Bir gün qan gölündə, boğulacaqsız!
Ən Ali hakimdir, Haqq olan Allah!
Onun qarşısında lal olacaqsız!!!
Cəhənnəm odunda, siz yanacaqsız!
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KöNüL İSLAM

Zəfərin mübarək, Vətən!
Mən öz ürəyimi sərmişəm, Vətən,
Bu zəfər qoxulu yolların üstə.
Qoynuna sığınmış qızınam sənin,
İzn ver, baş qoyum qolların üstə.
Altında bir ümid közü qalıbmış,
Sönmüş ocaqlarda qaralan külün.
Döyüşçü əsgərin qeyrətli əli,
Silib göz yaşını Xarıbülbülün.
Arzular bələnib Şuşa ətrinə,
Sevinc duyğuları kükrəyir, daşır.
Döyüş meydanında ər oğulların,
Cəsur ürəyində qeyrət danışır.
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Üçrəngli bayrağın kölgəsi düşür,
İndi yurd yerinin hər qarışına.
Bu böyük Zəfərin mübarək, Vətən
Qəlbim sətir-sətir dönür başına.

Qədim Mərdəkan
Qəlbim bu torpaqdan min ilham alıb,
Ruhumda bu yurdun qoxusu qalıb.
Xəzərin suları laylamı çalıb
Doğma ocağımdır qədim Mərdəkan.
Burdadır tarixin qədim izləri,
Səpib ürəyimə kövrək sözləri.
Yandırıb sinəmdə ümid közləri,
Doğma ocağımdır qədim Mərdəkan.
Ömür yollarıma enəndə axşam,
Arzumun önündə yandırıbdı şam.
Bur yurdda heç zaman mən qorxmamışam,
Doğma ocağımdır qədim Mərdəkan.
Qeyrət aynasıdır torpağı, daşı,
Könül, bu hikməti qəlbində daşı.
Tarixin özütək uludur yaşı,
Doğma ocağımdır qədim Mərdəkan.
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Ayrılıq
Üzdü ürəyimi sonsuz qayğılar,
Duyğular saç yoldu sinəmin üstə.
Mənim həsrətimi görə bilmədin,
Gözümdə yurd salan bu nəmin üstə.
Tənhalıq boy atdı üşüdü ömrüm,
Arzular hönkürdü yetim usaq tək.
Yüyürdü sən gedən küçələr boyu,
Köksümün altında ağlayan ürək
Getdin gedişinlə yox oldu sanki,
Bu ömrün ləzzəti, bu ömrün dadı.
Səni qaytarmağa gedən ümidim,
Yeriyə bilmədi, hər gün axsadı.

Bağışlaya bilmirəm
Birimiz qış olduq , birimiz bahar,
Sanki bilinmirdi bizdə sevgi var.
Söndü ürəyimdə şirin arzular,
Səni bağışlaya bilmirəm artıq.
Soyuyub baxışın, soyuyub qəlbin ,
Əlimə dəyməsin o soyuq əlin.
Həsrətin çəkdirdin mənə illərin,
Səni bağışlaya bilmirəm artıq
İndi sən dönmüsən acı xəyala,
Səni bivəfalıq saldı bu hala.
Deyirəm ömürlük yadında qala,
Səni bağışlaya bilmirəm artıq
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Görəsən
Elə darıxmışam mən onun üçün
Bir dəfə gəl desəm gələr görəsən
Tək onu istəyir ürəyim mənim
Yenədə gəl desəm gələr görəsən?
Onsuz keçən günlər yetişmir sona
Nə qədər gözümə, kədər qəm qona
Mən ki, bu qədər bağlıyam ona
Axı mənim olsa ölər görəsən?
Nə vaxt ki, yadıma düşür o, mənim
Gözümün önündən getmir o mənim
Yaman darıxır ürəyim mənim
Bir dəfə çağırsam gələr görəsən?

Gəlir
Yaman darıxmışam səninçün yaman,
Başımı sinənə qoymağım gəlir.
Körpə qızın kimi sarılıb sənə,
Həsrətin gözünü oymağım gəlir.
Elə kövrəlmişəm bu axşam yenə,
İstərdim yenə də sarılım sənə.
Atacan başımı qoyum sinənə,
Dərdi ürəyimdən soymağım gəlir.
Gözlərim dikilib dərdin gözünə.
Həsrətəm bir doğma ocaq közünə.
Elə həsrətəm ki, sənin üzünə
Bir anlıq sevincdən doymağim gəlir.
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