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Qisas yağmuru

Ön söz
44 günlük Vətən müharibəsi zəfər müjdəsi
ilə başa çatdı. Xalqımızın 30 illik yurd həsrətinə, Qarabağ ağrısına son qoyuldu. Müzəffər
Ali Baş Komandanın sərkərdəlik məharəti,
şanlı ordumuzun şücaəti milli varlığımızın
tarixində yeni qəhrəmanlıq dastanı, böyük
zəfər salnaməsi yazdı. Çoxdan doğma yurd
yerlərinə həsrət qalan xalqımızın gücü böyük
sərkərdənin “dəmir yumruğunda” birləşdi və
amansız düşmənin başına endi.
Vətən müharibəsində xalqımızın bütün
zümrələri döyüş meydanında, cəbhədə idi;
əsgər silahı ilə, həkim yardımı ilə, müəllim
tədrisi ilə, şair, yazıçı qələmi ilə vuruşurdu.
Bu milli birliyin təntənəsi böyük zəfər tonqalına döndü. Şuşada, Cıdır düzündə səslənən
qələbə qoxulu nəğmələrlə xalqımızın qəlbi
fərəhləndi, ruhu sevindi. Qarabağ torpağının
üzü güldü.
Müharibə günlərində qələmini süngüyə
çevirən istedadlı şair Təvəkkül Goruslu barıt
qoxuyan misraları ilə söz səngərində qələbəyə
inam ruhunu tərənnüm edib.
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O, şeirlərində hadisənin mahiyyətini dərindən dərk edərək, onu ədəbi-bədii müstəvidə təbii və realist boyalarla, poetik özünəməxsusluqla canlandırıb. Bununla yanaşı, həm də
hadisənin sənət üçün gərəkli olan cəhətlərindən, ideya və xarekterin açılmasında mühüm
əhəiyyət kəsb edən detallarından bacarıqla
bəhrələnib.
30 illik yurd həsrətinə son qoyan igid əsgərlərin döyüş yolunu misraların köynəyindən keçirib.
Şairin hər misrası qisas alovu, düşmənə
qəzəb odu püskürür. Vətənpərvərlik Təvəkkülün qanındadır. Onun şeirlərinin vətəndaşlıq harayı, qeyrət ətri qan yaddaşının genetik
enerjisinin bədii-fəlsəfi sözdə ehtivasıdır.
Vətən onun şeirlərində yer, torpaq anlamından daha çox mənəvi əxlaqi dəyər və əqidə kimi ehtiva olunur.
Vətəndaşlıq pafosu, vətənpərvərlik əzmi
Təvəkkül Goruslunun şeirlərinin ruhuna
hopub. Şairin bədii nümunələrində xalqla,
vətənlə və yurdun, millətin taleyi ilə dərin
bağlılıq müşahidə olunur.
İstedadlı şairin inam, qələbə qoxulu misralarını həyəcansız oxumaq olmur.
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Yumruqtək qəlblərdə birləşib xalqım,
Birliyi qüvvəti qola qaytarır.
Yumruqtək hərblərdə birləşir xalqım,
Zərbi ləşkər əzir, qala qaytarır!
...Bu yumruq komandan əliylə əlbət,
Düşmənə, haqsıza meydan oxuyur!
Bu yumruq məzlumu qoruyur, fəqət,
Anlayın, bu yumruq qisas qoxuyur!
Vətən müharibəsi dövründə sərkərdənin
xalqla birliyinin simvolu olan və düşmənə diz
çökdürən “dəmir yumruğ”un poetik obrazını
məharətlə və səmimi deyimlə ifadə edib.
Xalqımıza qələbə sevincini yaşadan şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında baş
əyən şair, məxsusi poetik əlvanlıqla, sevgiylə
şəhidlik məqamını vəsf edir, uca şəhid adının
əzəmətini misra-misra alqışlayır.
Önündə açılar şəhadət yolu,
Ruhunu göylərə göndərən şəhid!
Bu Vətən, bu torpaq səninlə ulu,
Torpağı Vətənə döndərən şəhid!
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...Qan deyil, cövhərdir cismindən daman,
Rəhn olub qəlblərdə o zaman-zaman,
Nəsillər böyüdər şəhadət uman,
Qorxunu oduyla söndürən şəhid!
Təvəkkül Goruslununun “Qisas yağmuru” kitabındakı bütün şeirlər məzmun dolğunluğu, ideya bütövlüyü və poetik səmimiyyəti ilə yetkin səciyyə daşıyır.
Şairin lirikasında vətəndaşlıq, həm soykökə, doğma ocağa bağlılıq hissi kimi, həm
də insanın öz mənəvi kökündən ayrılmazlığı
kimi dərin məna kəsb edir.
Təvəkkül Goruslunun qələmə aldığı bu
şeirlərdə poetik səmimiyyətin təsir gücü, orijinal rəngarəngliyi yüksək vətəndaşlıq qüruru ilə müşayiət olunur.
İstedadlı şairin “Qisas yağmuru“ kitabını
onun yaradıcılıq uğuru kimi səciyyələndirmək olar.
Balayar Sadiq
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QİSAS QOXUYUR
Yumruqtək qəlblərdə birləşib xalqım,
Birliyi qüvvəti qola qaytarır.
Yumruqtək hərblərdə birləşir xalqım,
Zərbi ləşkər əzir, qala qaytarır!
Bu yumruq poladdan, dəmirdən ötə,
Hər barmaq bir xalqın rəmzi, simvolu.
Önündə dayanmaz heç toplum, çətə,
Bu həmrəy yumruğun bükülməz qolu!
Yumruğun çəkisi, kütləsi ağır,
Endiyi başları toza çevirir.
Nəhəngdir, xalqları, dövləti sığır,
İşğalı yox edir, zülmü devirir!
Bu yumruq komandan əliylə əlbət,
Düşmənə, haqsıza meydan oxuyur!
Bu yumruq məzlumu qoruyur, fəqət,
Anlayın, bu yumruq qisas qoxuyur!
09. 11. 2020
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ORDUM

Azərbaycan xalqı, gözün aydın olsun !
Allah səni qorusun, qüdrətli Ordum!
Sən igid əsgərsən, qürurlu əsgər,
Sən qalib əsgərsən, döyüşdə sərvər,
Ruhumuz cismdə səninlə pərvər,
Var ol, səsi gələn Şuşadan Ordum,
Bizə bu günləri yaşadan Ordum!
Sağ ol, ey qürurlu məğrur komandan,
Bir tarix yazdınız şərəfdən, şandan,
Xoşbəxtik elanı verdiyin andan.
Var ol, səsi gələn Şuşadan Ordum,
Bizə bu günləri yaşadan Ordum!
Sevin ey Şəhidim, ruhu nigaran,
Bu gün bayram edir həm dağ, həm aran,
Sağ ol bəndlər aşan, qalalar alan,
Var ol səsi gələn Şuşadan Ordum,
Bizə bu günləri yaşadan Ordum!
08. 11. 2020
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YARIMÇIQ QALAN ŞEİR

Şuşanın alınması elanı ilə yazdığım şeir
yarımçıq qaldı!
Əsl şeiri, ordumuz yazdı!

Yerlə bir edilmiş şəhərlər, kəndlər,
Hər tərəf yaralı məzar daşları.
Uçulmuş divarlar, dağılmış bəndlər,
Bayquş əvəz etmiş köçən quşları.
Sakinlər təhdidlə köçəndən sonra,
Boş qalmış ocaqlar, yurdlar talanmış,
Qapısın - bacasın sökəndən sonra,
Mərmiylə vurulmuş, oda qalanmış!
Onlarla şəhəri, yüzlərlə kəndi,
Dağıdıb xaraba qoyan bir toplum,
Barbardı, vandaldı, genosid qəsdli.
Bizlərlə yaşamı əbədi sorum! !!
Alınsın İrəvan, Göyçə, Zəngəzur,
Qovulsun yurdumdan əbləh erməni! ...
Var olun Ali Baş Komandan, gözəl elanın üçün,
mənim bütün şeirlərim azad Şuşaya, Qarabağa qurban!
08. 11. 2020
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OTUZ İL
Otuz il əzirdi baxışlar məni,
Otuz il gəzirdim başı aşağı.
İstehza edirdi alçaq erməni,
Gülürdü üstümə iti, uşağı.
Otuz il bilmədim dadın həyatın,
Vətənsiz hər anım əzdi qəlbimi.
Otuz il həsrətin çəkdim boyatın,
Yanğıyla gözlədim qisas hərbimi.
Otuz il ay deyil, deyilir dilnən,
Otuz il illərin otuz mislidi.
Qisası alanım körpəykən gələn,
Elimin böyüyən təzə nəslidi.
İndi qürurluyam, orduma şükür,
Daha utanmıram məğlublar kimi.
Əsgərim önündə yağı diz çökür,
Dünya da hiss edir gücü, çəkimi.
Azad edildikcə kəndim, şəhərim,
Təbriklər alıram gündə bir çətən.
Sancılan bayraqlar silir qəhərim,
Şükür ki, işğaldan qurtulur vətən!
2020
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BUDUR AZƏRBAYCAN
Zalimə cəsarət meydan oxuyur,
Budur Azərbaycan, budur əzəmət!
Alınan hər nəfəs zəfər qoxuyur,
Budur Azərbaycan, budur əzəmət!
Milləti onurlu, komandan huşəng,
Əsgəri qürurlu, qorxusuz pələng,
Qələbə marşıyla bitəcək bu cəng,
Budur Azərbaycan, budur əzəmət!
Xalqları birləşib yumruğa dönür,
Qəlblərdə, könüldə heyratı dinir,
Bayrağı önündə bayraqlar enir,
Budur Azərbaycan, budur əzəmət!
Rəşadət çələngi hörən əsgəri,
Azadlıq yolundan qayıtmaz geri,
O mərdlik zirvəsi, ərlik sərvəri ,
Budur Azərbaycan, budur əzəmət!
Dirisi qazidir, şəhidi piri,
Ellikdi xeyiri, ellikdi şəri,
İstiqlal günəşi saçır hər yeri,
Budur Azərbaycan, budur əzəmət!
2020
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ÇƏKİL
Çəkil duman, çəkil həmən,
Zirvələrə bayraq gəlir!
Ayaqdadır düşmən gömən,
İndi başqa növraq gəlir.
Çəkil duman, çəkil həmən,
Qartallarım yağı gəzir.
Şimşək kimi odur enən,
Yol, irizdə düşmən əzir!
Çəkil duman, çəkil həmən,
Həsrət qalan gözlər doysun.
Ordum gəlir, qisas əmən,
Laçın duysun, Şuşa duysun!
Çəkil duman, çəkil həmən,
Qarabağdan nigaranıq.
Bir söylədim, bir də deməm,
Biz uluyuq, biz Turanıq!
2020
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QURULSUN VƏTƏN
İlahi, kiçicik balaca yerdə,
Nə qədər tank olar, raket olarmış?
Düşüncə yorulur bir belə sirdə,
Vurduqca, əzdikcə yeri dolarmış.
Nədəndi ruslarda belə səxavət,
Mərmini, gülləni tonla ötürür.
Silahla, sursatla olmur məharət,
Gələni “Bayraktar “ vurur, götürür.
Səsin eşidincə qaçışır yağı,
Çuxurda sürünür, deşik axtarır.
Daha ilğım olub eycahan çağı,
Məğmundu, yadlardan keşik axtarır.
Qocasın götürmür, cəsədin yığmır,
Yad yerdən, torpaqdan çəkilmir, əbləh!
Ayağa durunca yerimir, çıxmır,
Fürsəti varikən əkilmir, əbləh!
Erməni virusun tanıyaq daha,
Bu vuruş, bu döyüş son olsun gərək.
Unudub olanı, girib günaha,
Xainə, alçağa verməyək çörək.
13

Təvəkkül Goruslu
Murdarı, yurdsuzu qovaq torpaqdan,
Nəhayət pak olsun, durulsun Vətən.
Qayəmiz imandan, gücümüz haqdan,
Sevgiylə təzədən qurulsun Vətən!
2020
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ƏSGƏR
İndi nigarandı sevən ürəklər,
Cəbhədə can qoyan, vuruşan əsgər!
Qorusun, hifz etsin səni mələklər,
Əzmiylə döyüşə yaraşan əsgər!
Silah qardaşları sağı solunda,
Cinahı çiynində, qolu qolunda,
Tale yazısıyla vətən yolunda,
Gülləylə, mərmiylə yarışan əsgər!
Amandı, əlində bərk tut silahın,
Girdiyin o səngər baba gorgahın,
Düşmən hiyləgərdi, eşitmə ahın,
Rədd olsun yurduna “darışan” , əsgər!
Bilirəm, az qalıb, sənindir zəfər,
Etdiyin bu savaş deyildir hədər,
Anandlr, yarındır gecə, hər səhər,
Xaliqdən əhvalın soruşan, əsgər!
Düşməndə qoymayıb, aldıqca öcün,
Sınıra yönəldir sarsılmış köçün,
Sülh üçün, gələcək asayiş üçün,
Ölümlə, əcəllə barışan əsgər!
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Qazidir söylərlər zəfər çalınca,
Şan - şöhrət qazanar adın alınca,
Azadlıq yolunda şəhid olunca,
Pir olub vətənə qarışan əsgər!
2020
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ÖMÜR SÜRSÜN
Yardımla torpağım üstündə duran,
Düşmən qayğılıdı, fikri fəlakət!
Yurdumda saxtakar “ feyk “ dövlət quran,
Düşmən hiyləgərdi, məkri fəlakət!
Zəncirə bağlanmış köpək kimidi,
Qulaqlar yaradır zingiltisindən.
Zərbədən ovulmuş, kəpək kimidi,
Bir əsər qalmayıb dingiltisindən.
İmtina eyləyir cəsədlərindən,
Bu elə toplum ki, insanlıq hürkər.
Ölür də əl çəkmir həsədlərindən,
Fərq etməz olsa da kiməsə nökər.
Satqındır, xaindir, etibarsızdır,
Kürəkdən vurmaqda mahirdir, əbləh!
Həyasız, ismətsiz, həm də arsızdır,
Fahişə, “trans “dır, anılmaz şərəf.
Üfunət mənbəyi, çibandır alçaq,
Bitməyə, sormağa yumşaq yer gəzər.
Köklənər, şellənər, bir azca qalcaq,
Dabalaq vurmaqçün ayağı süzər!
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Kəsib bir dəfəlik atmaq gərəkdir,
İnsanlıq “hay”ların sonunu görsün.
Virusdur, mikrobdur , yaman zirəkdir ,
Xalqımız “yan”larsız bir ömür sürsün!
2020
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OLAQ

Qubadlının azad edilməsi münasibətilə
(Azərbaycan Ordusuna eşq olsun! )
Səni tərk edəndə, səndən gedəndə,
Arxaya həsrətlə dönüb baxmışdıq .
Ürəyin yerinə sınmış bədəndə,
Götürüb çaylağın daşın taxmışdıq!
Gedən bizlər idik, qalan leyləklər,
Bir də ki, yellənən qara çinarlar.
Gövdəsin döydükcə dəli küləklər,
Bilirdik xiffətə dözməz, sınarlar!
İndisə dönürük köksündə sənin,
Çağlayan, döyünən ürək olmağa.
Çəkilir dumanı daha qüssənin,
Gəlirik sinəndə məskən salmağa.
Şükür ki, bu dönüş bir yuxu deyil,
Qəhrəman ordumun sayəsindədir.
Oğullar nə vaxtdır intiqam deyir,
İgidlik xalqımın qayəsindədir.
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Az qalıb, Laçından Salam aparıb,
Xankəndi, Şuşaya yetirər ordum.
Düşmənin sipərin, bəndin qoparıb,
İşğalı tezliklə bitirər ordum.
Tanrıdan bir ümdə istəyim də var,
Alınsın vətənin Zəngəzur qolu.
Mehriyə, Gorusa olunca süvar,
Açılsın yurdumun Naxçıvan yolu.
Şərqində Asiya, qərbdə Türkiyə,
Sınırsız, sərhədsiz bir vətən olaq.
Əl açaq, qol açaq tam ilişkiyə,
Bir bütöv, bir ulu Türküstan olaq!
25. 10. 20
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ŞƏHİD
Önündə açılar şəhadət yolu,
Ruhunu göylərə göndərən şəhid!
Bu Vətən, bu torpaq səninlə ulu,
Torpağı Vətənə döndərən şəhid!
Qəlblərdən, könüldən deyir ki, bir səs,
Yatdığın bu yerlər, yurdlar müqəddəs.
Azadlıq toxumun səpmədin əbəs,
Bayrağı məzara endirən şəhid!
Qan deyil, cövhərdir cismindən daman,
Rəhn olub qəlblərdə o zaman - zaman,
Nəsillər böyüdər şəhadət uman,
Qorxunu oduyla söndürən şəhid!
Qanınla istiqbal göyərdən torpaq,
Ucaldar, yüksəldər min budaq - budaq,
Xalqımdır, elmdir əzminə ortaq,
Ruhuna fatihə dindirən şəhid!
2020
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HEYKƏL QOYULSUN

Möhtərəm prezidentimiz, Ali Baş Komandan
İlham Heydər oğlu Əliyevə ithaf edirəm.
Bir səhər orduya “qalx “ əmri verdin,
“Vur “dedin, “qov “ dedin alçaq yağını.
Bir bilsən o andan ürəyə girdin,
Qəlblərdə tikdirdin “ Zəfər Tağını“!
Çoxdandı durmuşdu əmrə müntəzir,
Ordumuz işarə, hay gözləyirdi.
Xalqımız pirlərə verirdi nəzir,
İşğalda” ulduzlu ay “ gözləyirdi.
Nəhayət yetişdi sevincli o gün,
Oğullar intiqam, qisas geyindi.
İşğalçı yurdumdan olacaq sürgün,
Zəfərin ayağı yüyrək, yeyindi.
Ali baş komandan fürsət anını,
Gözləyib, gecikib fövtə vermədin.
Atanın öndərlik adı - sanını ,
Ucaltdın kimsəyə mətə vermədin.
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Xalqın səninlədir, al Qarabağı,
Dirilsin kəndləri, həm şəhərləri,
Yansın yurd yerinin ocaq, çırağı,
Canlansın axşamı, həm səhərləri.
Dağlıq Qarabağın gözü Şuşada,
Qəvi düşmənlərin gözü oyulsun.
Bayraqla yanaşı bax elə orda.
Sərkərdə şəninə heykəl qoyulsun!
2020
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BABAM DEYİRƏM

Bütöv türk dünyasının lideri
Rəcəb Tayyib Ərdoğana həsr edirəm.

Sən türkün oğlusan, ər oğlu ərsən ,
Atatürk timsallı igidsən, babam!
Adın Ərdoğandı, doğana əhsən,
Zalimə, zülümə təhdidsən, babam!
Sən türkün oğlusan, Mehmet torunu,
Sultanlıq boyuna biçilib sənin.
Sən varsan millətin yoxdur sorunu,
Xalqına dayaqsan, xalqdır güvənin.
Sayəndə Qarabağ azad edilir,
Türkiyəm dünyanın önündə durub.
Siyah qaranlıqlar danla didilir,
Şanlı bir səhərə dönəcək qürub!
Səsindir cahanı lərzəyə salan,
Qartal baxışların şimşək misalı.
Dahilər sətrəncdə önündə yalan,
Bəxş etdin bizlərə yurdla vüsalı.
Nə bir avropalı, nə bir soroslu,
Duramaz önümdə zireh geyirəm.
Mən oğuz türküyəm, özüm Goruslu,
Lütf ilə mən sənə babam deyirəm!
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BAYRAĞIM

Müstəqillik gününüz mübarək,
dəyərli həmvətənlərim!

Əsgərim zirvəyə çəkib tikdikcə,
Zəfəri xalqımla bölür bayrağım.
Küləklər hüsnünə sığal çəkdikcə,
Sevinir bayrağım, gülür bayrağım!
Qəlbləri titrədən çırpıntısıyla,
İşğalı tarixdən silir bayrağım!
Ulduzu, hilalın parıltısıyla,
Düşmənin bağrını dəlir bayrağım!
Döyüşkən biləklə, əllə ucalıb,
Qucağın orduma açır bayrağım!
Nurunu parlayan günəşdən alıb,
Şəfəqin yurduma saçır bayrağım!
Bu elin, bu yurdun əzmi, vüqarı,
Şəhidlik yaramı sarır bayrağım!
Azadlıq elçisi, zəfər süvarı,
Bütövlük namına varır bayrağım!
2020
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QARABAĞ HARAYI
Qarabağ harayı çəkdi millətim,
Qulaqlar kar oldu, olmadı duyan.
Qarabağ harayı çəkdi əsgərim,
Yüz yerdən səs gəldi “ dayan ay dayan “.
Qarabağ harayı çəkən əsgərim,
“Atəş “ harayının qurbanı olum.
Köksümdən mərmitək uçur dərd - sərim,
Doğma yurd yerimə açılır yolum!
Qarabağ harayı çəkən əsgərim,
Hər “atəş “ kəlməndən sülh çiçəkləyir.
İşimiz haqq işi, Xudavənd kərim,
Əzminlə zəfərli an gerçəkləyir!
Qarabağ harayı çəkən əsgərim,
Harayın, bağırtın canlara candır.
Sənlədir qələbəm, sənlə zəfərim,
Bu haray bir bütöv Azərbaycandır!
2020
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LƏNƏTLƏR OLSUN
Rus “virus” gətirib atdı Qafqaza,
Bu virus “hay “ idi, haya gedəndi.
Həvəsi yox idi miyanə, aza,
Türk də qonaqpərvər, həya edəndi.
Paylaşdı virusla münbit yerləri,
Yer verdi, yurd verdi, əlindən tutdu.
İnandı bölüşdü gizli sirləri,
Həyasız virus da dilindən tutdu.
Başladı yalançı tarix yazmağa,
Guya ki, Qafqazda aborigendi.
Üz tutdu yaddaşa, yada sızmağa,
Guya ki, bu virus bir ayrı gendi.
Çoxaldı, yayıldı dünyaya virus,
Yazıq sifətiylə sırtıqdı yaman.
Bir yanında farslar, birində də rus,
Ona işləyirdi aramsız zaman.
İndi başlamışdı türkü vurmağa,
Rusa sığınmışdı dindaşım deyib.
Rəvac verilmişdi duzaq qurmağa,
Unutmuşdu türkün çörəyin yeyib. ...
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On doqquzuncu əsrin virusu haylar,
Hələ də dünyanı qandırmaqdadır.
Qane eyləməyir verilən paylar,
Xisləti dünyanı yandlrmaqdadır.
Torpaqlar zəbt edib gözü doymayan,
Düşmənin səngəri cəsədlə dolsun.
Geri çəkilməyən, sülhə uymayan,
Rusa, erməniyə lənətlər olsun!
2020
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“ATƏŞ “ DEYİRƏM
Bunlar vəhşi toplum, vəhşi yığını,
Bunlar ki, qanmazlar şərəf nə, şan nə.
Əfv etmək nadanlıq namərd yağını,
Atəşkəs etməyin qansız düşmənə!
Kimlər ki, danışır humanizmdən,
Dığaya tonlarla silah göndərir.
Kimlər ki, bəhs edir səbir, dözümdən,
Cəbhəni sönməyən oda döndərir.
Düşmən hiyləgərdi, arxası möhkəm,
Beləsi nə qayda, nə qanun bilər.
Qəsbə iddialı, ağıldan da kəm,
Qırğınlar törədib, atəşkəs dilər .
Çox da aldanmayın ilan dilinə,
Yağı məkrlidir, həm də saxtakar.
Dünya da uyubdu fitnə, felinə,
Duymur ədaləti, həm kordur, həm kar.
Odur ki, orduma “atəş “ deyirəm,
Bir an da susmasın tüfənglər, toplar.
“Atəş” bağırıram, “atəş” deyirəm,
Düşmən təslim olar, cəsədin toplar!
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İTİ QOVAN KİMİ . . .
Salam, Vətən, gəldik dillərdə adın,
Əbədi sənnənik gözlərin aydın,
İzn ver çıxaraq qisasın dadın,
İti qovan kimi qovuruq “ hayı “!
Yerlərdə, yurdlarda papağı qalıb,
Tankının lüləsi, qapağı qalıb,
Qorxudan yollarda tumuşun salıb,
İti qovan kimi qovuruq “hayı”!
Təpəsi əzilən ilan kimidi,
Quyruğun dörd yana çalan kimidi,
Daha adı qalıb, yalan kimidi,
İti qovan kimi qovuruq “hayı”!
Xalqımız əsgərdir, İlham komandan,
“İrəli “ əmrini verdiyi andan,
Düşməni vururuq hərə bir yandan,
İti qovan kimi qovuruq “hayı”!
Düşmənin halı yox, qaranəfəsdi,
Etdiyi hay - küydü, yalançı səsdi,
İn şə Allah, nikolun yeri qəfəsdi,
İti qovan kimi qovuruq “hayı “!
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QAZİLƏRDİR
Şəhadəti içən əsgər ölümsüzdür,
Yaralansan, amma ölmə, tezcə sağal.
Vətən olan can kimidir, bölümsüzdür,
Canı candan qoparanın canını al!
Vətən olub qarışdıqca qana torpaq,
El yoludur, yurd yoludur gedən bu yol.
Ağuşunu açıb doğma ana torpaq,
Qoruyacaq hər an səni qorxusuz ol!
Gözləntimiz qələbədir yalnız səndən,
İşğalçını qovla çıxart, geriyə dön.
Xalqın sənə dua edir gedən gündən,
Müqəddəsdir durduğun yer, getdiyin yön !
Vuruşlarda, döyüşlərdə ölmək asan,
Bir an olsun unutma sən ötənləri.
Ayaqda ol tətik kimi, zəfər qazan,
Qazilərdir qovuşduran vətənləri!
2020
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AZAD ET
Önündə səngərlər, qala durmasın,
Əsgərim, azad et vətən torpağın.
Nə yağış, nə yağmur səni yormasın,
Əsgərim, azad et vətən torpağın.
Üşümə. ..intiqam, qisasla qalan,
Taleyə çıraqdır müqəddəs olan.
Müqəddəs torpağın ruhları nalan,
Əsgərim, azad et vətən torpağın.
Düşmənə asidir, yaddır Qarabağ,
Bizlərə vətəndir, addır Qarabağ,
Sevgidir, bir ayrı daddır Qarabağ,
Əsgərim, azad et vətən torpağın.
Təvəkkül sizlərdən yaman nigaran,
Ordusun düşünür hər saat, hər an,
Düşmənə qalmasın nə dağ, nə aran,
Əsgərim, azad et vətən torpağın.
2020

32

Qisas yağmuru

ŞANLI ORDUM
Azadlığı bayraq edib,
Öz ömrünü çıraq edib,
İntiqamı yaraq edib,
Tarix yazır şanlı ordum.
Komandanı Qorqud kimi,
Döyüşkəndir Boz Qurd kimi,
Öz yarası, öz həkimi,
Tarix yazır şanlı ordum.
Qürur verir rəşadəti,
Qəlb göynədir şəhadəti,
Olub xalqın fəxarəti,
Tarix yazır şanlı ordum.
Düşmən qorxaq, həm də məlun,
Azıb izin, azıb yolun.
Çırmalayıb əlin, qolun,
Tarix yazır şanlı ordum.
Qoy nə deyir deyən desin,
Hansı sifət geyir geysin.
Ucaldaraq zəfər səsin ,
Tarix yazır şanlı ordum.
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ATƏŞ
Aatəş, aatəş, aatəş, atəş,
Əzəmət, həyəcan doğurur bu səs.
Hədəfə yönəldib top mərmilərin,
Poladı, betonu yoğurur bu səs!
Aatəş, aatəş, aatəş, atəş,
Hirs ilə bağıran ağzına qurban.
Əsarət iylənən hədəfə atəş,
Bu Vətən, bu millət sizlədir hər an!
Aatəş, aatəş, aatəş, atəş,
Var olsun çığıran dilin, dodağın.
Yağının topuna, tankına atəş,
Qurtulsun işğaldan yurdum, torpağım!
2020
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YURD ƏMANƏTİ
Millətim vüqarlı, ordum müzəffər,
Torpağım qayıdır hər axşam, səhər.
Müzəffər ordumla olacaq zəfər,
Vətən əmanəti, yurd əmanəti!
Bu Vətən, bu ölkə sizlə öyünür,
Ürəyi cəbhədə, öndə döyünür,
Kədəri soyunur, şadlıq geyinir,
Vətən əmanəti, yurd əmanəti!
Dağların zirvəsi, başı sevinir,
Torpağı, kəsəyi, daşı sevinir,
Şadlıqdan gözlərin yaşı sevinir,
Vətən əmanəti, yurd əmanəti!
Həsrətə son verir qərib torpağım,
Qayıdır Zəngəzur, həm Qarabağım,
Açılır, güllənir gülüm, yarpağım,
Vətən əmanəti, yurd əmanəti!
2020.
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SUSMASIN
Mübarizən haqq işi,
Qoruduğun ədalət.
Doğma yurdlar, el, oba,
Qayıdacaq nəhayət.
Vur deyir şəhid ruhu,
Vur deyir qərib məzar.
Məhv et qaragüruhu,
Bitsin daha ahu - zar!
Vur deyir ölü şəhər,
Vur deyir sönən ocaq.
Vur əsgərim hər təhər,
Zəfər sənin olacaq.
Türkdür zalim cəlladı,
Türkdür zülmün asisi.
Mum et beton, poladı,
Çıxart yurddan iblisi.
Susmasın tankın, topun,
Susmasın atəş səsi.
Qələbən şanlı ordum,
Sevindirsin hər kəsi!
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QƏZAN MÜBARƏK
Cənginlə azad et vətən torpağın,
Zirvədə məsud et türkün bayrağın,
Şuşadan, Gorusdan gəlsin sorağın,
Cihada qalxanım, qəzan mübarək!
Nə vaxtdır sızlayır ürək dediyin,
Duymur danışığın, bilmir yediyin,
İndisə unudub qəhər geydiyin,
Cihada qalxanım, qəzan mübarək!
Sənsən bu millətin, xalqın pənahı,
Qurşan yarağını, bərk tut silahı,
Zikr et yaradanı, zikr et Allahı,
Cihada qalxanım, qəzan mübarək!
Sevinir, surəti gülür hər kəsin,
Bilirlər Şuşadan gələcək səsin,
Bu millət sizlərlə alır nəfəsin,
Cihada qalxanım, qəzan mübarək!
Baxma ki, rəqiblər lafla yarışır,
Düşmənə əyandı kimlə vuruşur,
Sonunda dünya da güclə barışır,
Cihada qalxanım, qəzan mübarək!
37

Təvəkkül Goruslu
Sənin bu döyüşün doğrudur, haqdır,
Doğrunu dananlar yalnız bədxahdır,
Zərbinlə bu Vətən tam olacaqdır,
Cihada qalxanım, qəzan mübarək!
2020
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OLACAQ TURAN
Allahım nə yaxşı gördük bu günü,
Hər kəsin bir ağır nisgili vardı.
Hərə bir yol ilə çəkdi sürgünü,
Qəlblər susqun idi, könül qubardı.
İşğalı kim sorsa , xitab eyləsə,
Deyərdim, “ruslar var, yoxdur çözümü “.
Erməni fitnəkar, ruslar hiyləsə,
Bir kimsə duymazdı başqa sözümü.
Amma ki, ordumun rəşadətiylə,
Qayıdır torpaqlar, ocaq, yurd yeri.
Fədakar əsgərin şəhadətiylə,
Vətən bütöv olur, içdə dərd yeri.
Lakin, imperiya militar yöndə,
Sülhlə gəldiyini etsə də bəyan.
Harda ixtişaş var, durammır gendə ,
Xisləti, məramı hamıya əyan!
Nə yaxşı Türkiyəm, qardaşlarım var,
Mənfur qüvvələrin önündə duran.
Odur ki, birliyə olub da süvar,
Boylarım birləşib olacaq Turan!
12.11.20.
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ƏSGƏRİM
Dünya bəhs eləyir cəsarətindən,
Şəhadət şərbəti içən əsgərim!
Dastanlar yazılır şücaətindən,
Tarixə qanıyla köçən əsgərim!
Bir əlində silah, birində bayraq,
Zirvələr fəth edən fateh əsgərim.
Əzminlə azaddır indi Qarabağ,
Ordular cənginə valeh əsgərim!
İllərdir gözlənən qalibiyyəti,
Xalqına bəxş edən qalib əsgərim.
Zəfərlə qazanan əbədiyyəti,
Eşqiylə Vətənə talib əsgərim.
Canıyla azadlıq toxumu səpib,
Qanıyla suvaran şəhid əsgərim.
Torpağa , elinə yurduna həbib,
Komandan yanında mürid əsgərim!
Yağmurda islanan, günəşdə yanan,
Cəsurluq simvolu mətin əsgərim.
Döyüşdə mərdliyi qeyrəti sanan,
Vətənlə , torpaqla bütün əsgərim!
13.11.2020
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ORDUMDU
Əzmiylə, gücüylə, öz qüdrətiylə,
Dayanıb önündə saldırımların,
Azadlıq carçısı, cəsarətiylə,
Ordumdu qartalı sıldırımların!
Sülhə məcbur edib yadı, yağını,
Ordumdu dərsini verən çaşanın.
Qaytarıb əzanlı azad çağını,
Ordumdu qartalı qoca Şuşanın!
Canıyla, qanıyla Vətən uğrunda,
Ordumdu döyüşüb qələbə çalan.
Gəzdirib qisaslı odu bağrında,
Ordumdu yağıdan öcünü alan!
Daha onurluyam, necə qürurlu,
Vallahi sinəmdə heyratı dindi!
Etdisə ölkəmi bütöv sınırlı,
Ordumdu ordular ordusu indi!
14.11.2020
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KƏLBƏCƏR
İgidlər diyarı, şairlər yurdu ,
Zalimin zülmünə dayandı durdu.
Bu gündən qalmayır işğaldan əsər,
Azaddır, məsuddur Vətən - Kəlbəcər!
Yağlar tərk edir, gözlərində yaş,
Gözləyir sahibin hər kəsək, hər daş.
Bizlərə dərmandır sevincli xəbər,
Görüşə hazırlaş indən Kəlbəcər!
Erməni sinəni odlara verir,
Müxənnət xislətin göstərib gedir.
Sabah açılacaq bir başqa səhər,
Hüsnünə güləcək günəş Kəlbəcər!
Hazırlaş görüşə övladlarınla,
Yenicə qayıtmış doğma adınla.
Şadlığa yol vermiş həm dərd, həm kədər,
Vüsallı günlərin öndə Kəlbəcər!
Yenilməz Orduyla komandan İlham,
Oldu dərdlərinə nəhayət məlhəm.
Ziyarət imkanı verdisə əcəl,
Övladlar xoşbəxtdir sənlə Kəlbəcər!
15. 11. 2020
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FƏQƏT
Çox şükür Şuşamız əmin əllərdə,
Bəllidir gücü də Ordumun şayət!
Ürəkdə şübhələr, dua dillərdə,
Rahatlıq verməyir əndişə, fəqət!
Erməni yandırır yurdu, ocağı,
Dağıdır, məhv edir hər bir bucağı,
Sülh deyən görmürsə qaranı, ağı,
Rahatlıq verməyir əndişə , fəqət!
Rahatca tərk etsin yağı əbləhə,
On gün də üstündən vaxt verdik daha,
Düşüncə ümidi qalıbdı gaha,
Rahatlıq verməyir əndişə, fəqət!
Tarixən sülh olmur rus olan yerdə,
Hiyləsi, fitnəsi bükülü sirdə,
Çox güman bir azdan çəkilər pərdə,
Rahatlıq verməyir əndişə, fəqət!
Geriyə qayıtsın erməni deyə,
Gəldisə Laçına həm Xankəndiyə,
Xalqım torpağına durammaz yiyə,
Rahatlıq verməyir əndişə, fəqət!
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Qafqaza bəladı şimaldan gələn,
İstəsən silaha, kəfənə bələn,...
İn şə Allah türk olar sonunda gülən,
Rahatlıq verməyir əndişə, fəqət!
16.11.2020
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GÖR NECƏ ŞƏHİDLƏR
VERMİŞİK, ALLAH
Bəzilər xınalı ana quzusu,
Bəzilər döyüşlər, cənglər qazisi,
Atasız, anasız, yetim bəzisi,
Gör necə şəhidlər vermişik, Allah!
Gəncliyin işığı, nuru üzündə,
Həyat cilvələnir gülər gözündə,
Gücü yox anlada dili sözün də,
Gör necə şəhidlər vermişik, Allah!
Duyub bilmədilər həyatın dadın.
Hər səhər, hər axşam zikr edir adın,
Bacılar, analar, gör neçə qadın,
Gör necə şəhidlər vermişik, Allah!
Hərəsi bir igid, qorxmaz ərdilər,
Qəlpəyə, gülləyə sinə gərdilər ,
Son anda “ sağ olsun Vətən “ dedilər,
Gör necə şəhidlər vermişik, Allah!
Talışı, ləzgisi, udini, tatı,
Türkü, yəhudisi aldı büsatı,
Şəhidsə, torpağın hərə bir qatı,
Gör necə şəhidlər vermişik, Allah!
16. 11. 2020
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AĞDAM

Bu gün Ağdamın azadlıq günüdür!
Küçədə hökm edir bir ölü sükut,
Evləri dağılmış, tutqun səması.
Zalimin əliylə eyləmiş süqut,
Ağdamım, Vətənin Xirosiması!
Alovla, atəşlə olsaq da sürgün,
Tezliklə köksünə qayıdacağıq.
Cismini, nəşini alırıq bu gün,
Həsrətli ürəklə ayıldacağıq!
Naxələf deyildik, gücsüzdük ancaq,
İndisə qüvvətli gəncliyimiz var.
Başları üstündə üçrəngli sancaq,
Komandan əmriylə olurlar süvar!
İn şə Allah tezliklə dirçələcəksən,
Gülüzar olacaq hər küçən, hər tin.
Kədəri üzündən tez siləcəksən,
Güləcək üzünə taleyin, bəxtin!
Sevincli, fərəhli günlərin sənin,
Hələ qarşıdadır bu gündən, Ağdam!
Məlhəmi olacaq dağlı sinənin,
Övladın qayıdır sürgündən, Ağdam!
.20.112020
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SEVGİDİR
Sevgidir insanda qüdrətli duyğu,
Sevməyən bu hissi duymaz, dərk etməz.
Onunla başıayır bəşərə sayğı,
Sevməyən vətənçün ölümə getməz!
Sevgidir insanda iffətli duyğu,
Sevməyən unudar həya, isməti.
Onunla başlayır insana qayğı,
Sevməyən bölüşməz payı, qisməti.
Sevgidir insanda ən yüksək duyğu,
Sevməyən döyüşdə qələbə çalmaz.
Onunla başlayır ən özəl sorğu,
Sevməyən sevdalı qəlbləri almaz!
. 26.11.2020
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Bəşəri dünyaya bəxş edən ana,
Dünyanı tərk etcək solurmuş bəşər!
Amma ki, zaminmiş verdiyi cana,
Getsə də dünyayla qalırmış bəşər.
26.11.2020

***
Bu haqq sənin can haqqın,
Bu haqq sənin qan haqqın,
Bu qələbə Şəhidim,
Həm Haqqa əyan haqqın!
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MƏLƏYİM

Vətən müharibəsində olan oğlunun həsrətinə
dözməyib haqq dünyasına qovuşan anaya oğlunun dilindən ( oğlan qızımın nişanlısıdır)
O soyuq torpağa qoyulanda sən,
Titrədi köksümdə ürək, ay ana!
Duydum ki, qayıtmaz canımdan gedən,
Nə yaman qəddarmış fələk, ay ana!
Ömrünü həsr etdin oğula, qıza,
Özünə bir ömür saxlamadın ki!
Əzəldən qaneydin çoxa, həm aza,
Qarıyıb doxsanı haxlamadın ki!
Arzundu oğlunun toyun görəsən,
Qismətdə toy-büsat yox imiş, ana.
Taleyin qoymadı ömür sürəsən,
Bu illət ömrünə ox imiş, ana!
Qəlbinə sızırmış çəkdiyin əzab,
Beyini dondurur , iflic edirmiş.
Olmadı köməyin nə dərman, “kitab”,
Gedən öz yoluyla haqqa gedirmiş!
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Məkanın cənnətdir, ruhun şad olsun,
Duası mənimlə olan mələyim!
Arzumdur məzarın işıqla dolsun,
Bir ömür qəlbimdə qalan mələyim!
25.11.2020
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ƏVƏZİ DEYİL
Nələr söyləmədik şəninə sənin,
Dedik şöhrətisən doğma vətənin!
Çəkdim çəkisini olub bitənin,
Şəhidim, canının əvəzi deyil!
Yenə də sağ olsun, bu ölkə, Vətən,
Bir bəla olmasın üstündən ötən,
Kor olsa qan-yaşdan, tökülsə didəm,
Bir damla qanının əvəzi deyil!
Boyuna biçilən haqdan şəhadət,
Gətirdi Vətənə onur, fəxarət.
Könüllər qəhr edən acı, müsibət,
Vallahi, o anın əvəzi deyil!
Şəhadət Tanrıya üz tutan yolsa,
Minlərin içindən bir ömür alsa,
Ən yüksək məqamda yer tutsa, qalsa,
Yenə də insanın əvəzi deyil!!!
27.11.2020

51

Təvəkkül Goruslu

ERMƏNİZM
Dağılan şəhərlər, kəndlər deyir ki,
ermənizm fəlakət, ermənizm bəla!
Bu bəla şüuru şərə əyir ki,
Özü yer üzündə tək toplum qala!
Radikal ermənizm faşizmdən betər,
Nifrətdən yoğrulmuş, kindən doğulmuş!
İnsanlıq yol versə hər yerdə bitər,
Ordumun əliylə öndən boğulmuş.
ermənizm yalanla özünə tərif,
Düzəltmiş bu toplum tarix yaratmış.
“Böyük Ermənistan “ xülyalı hərif,
Guya ki, Tanrıdan yerə baratmış.
Xəstə təxəyyüllə yüz illərdir ki,
ermənizm topluma hakimlik edir.
Özünü yox edən pis əllərdir ki,
ermənizm erməni məhvinə gedir!
29.11.2020
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“HAQQ” YUYANLARA
Bu rus erməniyə salıb ki, mey(i)l,
erməni kökündən düzələn deyil.
Daban yalamaqda mahirdi köpək,
Xislətdən alnına yazılıb “əyil”!
Əzəldən qorxaqdı, kölədi alçaq,
Quzu dərisində tələdi alçaq,
Fəlakət törədib, ayağa düşüb,
Dünyadan inayət dilədi, alçaq!
Küçə tulasıydı , rus sahib çıxdı,
Yalını bol etdi, doyurdu, baxdı.
Daradı birəsin tökdü Qafqaza,
Neçə canlar yaxdı, obalar yaxdı!
Nə qədər qonşudu bizlərlə əbləh,
Rusun düyünüylə açılmaz kələf.
Hiyləsi, fitnəsi bitməz bu itin,
Nur üzlü oğullar olacaq tələf!
Gərək ki, birləşsin Turan elləri,
Bir nəhəng yumruğa dönsün əlləri.
Qoparıb Qafqazdan, həm Asiyadan,
Atsın Avropaya bu səfilləri!
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Bir ölkə Fransa qursun bunlara,
Birin də Niderland versin “yan”lara.
Müstəqil ölkələr tikib versinlər,
Timsah gözyaşıyla “haqq” yuyanlara!
04.12.2020
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BİLMƏM
Ürəyim təlaşla döyür sinəmi,
Bu təşviş, bu təlaş nədəndi, bilməm.
Ha arıt, ha izlə dövrü, dönəmi,
Həqiqət yoluyla gedəndi, bilməm.
Bir insan torpaqçün verdisə canın,
Qaraltdı, tərk etdi özcə cahanın,
Torpağa su kimi tökdüsə qanın,
Hər damla dəyəri ödəndi, bilməm.
Qonşular riyakar, saxta, hiyləgər,
Sırtını döndərsən çəpərin sökər.
Bir savaş yarıda durdusa, əgər,
Ədalət təcəllə edəndi, bilməm.
Gəlib qoruyursa erməni itin,
Beş ilmi, on ilmi, getməsi çətin.
Tezliklə mürdəşir yusun sifətin,
Bu urus bu sülhü güdəndi, bilməm.
Bu fitnə yüz illər edirsə davam,
Düşünüb - daşınıb olmayaq avam.
Birləşib “hay”laşıb korlayan havam,
Tezliklə çəkilib ötəndi, bilməm!
13. 12. 2020
55

Təvəkkül Goruslu

ÇIXARTMAQ GƏRƏK
Allaha dualar eyləsə insan,
O da öz qulunu naümid qoymaz.
Hər türlü çətinlik görünər asan,
Bir kəsə həqarət, paxıllıq duymaz.
Hər səhər, hər axşam əllərim göydə,
Allahdan Qarabağ, Şuşa istədim.
Şüurum, ürəyim birləşdi səydə,
İşğalı yetirsin başa istədim.
Silaha sarıldı yenilməz əsgər,
Sədləri dağıtdı, səngərlər aşdı.
Gəlincə nidalar “Allahu Əkbər”,
Düşmən ayaq verdi, geriyə qaçdı.
Nur üzlü oğullar Əlinin təni,
Ya şəhid oldular, ya da ki, qazi.
Azad eylədilər şəhid vətəni,
Tanrıdan beləydi müqəddəs yazı!
Xaraba şəhərlər, kəndlər məzarlıq,
Məzarlıq qazılan qərib qəbirlər!
Görüntü düşmənə xas qəsbkarlıq,
Son versin təhəmmül, bitsin səbirlər!
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Sırada İrəvan, Göyçə, Zəngəzur,
Qədim ocaqlara, yurdlara girək.
Fitnəkar qonşudan yox bizə hüzur,
Rusu Xankəndindən çıxartmaq gərək!!!
16.12.2020
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NƏ QƏDƏR Kİ...
ermənini edib dostu, həmdəmi,
Yüz illərdi boş buraxmır gündəmi,
Yerə girsin görüm kifir yöndəmi,
Nə qədər ki, erməni var, urus var,
Qafqazlarda dinclik olmaz, dəyyus var!
Nə qədərmiş Rusiyada “hay” sevən,
Qəhbə- dəyyus salır elə vay –şüvən,
Öz-özünü qoru xalqım, say, güvən,
Nə qədər ki, erməni var, urus var,
Qafqazlarda dinclik olmaz, dəyyus var!
Yekdil olub erməniylə saldıran,
Adın qoyub neçə ildir sülh quran.
Yuxusunu ərşə çəkib türk, Turan,
Nə qədər ki, erməni var, urus var,
Qafqazlarda dinclik olmaz, dəyyus var!
Xankəndində erməniylə cütləşir,
Vodka vurur, konyak vurur, dərdləşir,
Hiyləgərdi, gizli-gizli şərtləşir,
Nə qədər ki, erməni var, urus var,
Qafqazlarda dinclik olmaz, dəyyus var!
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Xər(i) tə çəkir, cizgi atır ölkəmə,
Ələ salır, düzənləyir məhkəmə,
Səbr edirik...tuş olacaq öfkəmə,
Nə qədər ki, erməni var, urus var,
Qafqazlarda dinclik olmaz, dəyyus var!
Min tonlarla silah verdi dığaya,
Xankəndində dönüb böyük qağaya,
Yardım edir yenə yanlış çağaya,
Nə qədər ki, erməni var, urus var,
Qafqazlarda dinclik olmaz, dəyyus var!
21.12.2020
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YENİLMƏZ ƏSGƏR
Düşmənin səngərin, qalasın yıxan,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
Bombayla, mərmiylə, gülləylə şaxan,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
Düşməni hər zaman miyana bildim,
Qarşımda qırx dörd gün dayana bildi.
Bəzilər dəlikdən yayına bildi,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
Sorub hesabını iki yüz ilin,
Başını əydirdim, gödəltdim dilin,
Gözündən gətirdim mundar əməlin,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
Köynəyim poladdan , dəmir kimiyəm,
Düşməni titrədən səmir kimiyəm,
Sıldırım dağlarda bəbir kimiyəm,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
Omuzum söykəyib qalxan bayrağa,
Qanımı ələdim yurda, torpağa,
Hər damla jalədir ota, yarpağa,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
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Lal oldu, diz çökdü önümdə yağı,
Yerlərlə bir oldu əski bayrağı,
Daha ilğım idi sarsılmaz çağı,
Mən qalib əsgərəm, yenilməz əsgər!
22.12.2020
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OĞLUNU
Oğlun düşüncəyə, məlala dalıb,
Uzaqdan baxsan da, görsən də ana.
Bilirəm çoxluca sualın qalıb,
Sükutu pozsan da, versən də ana.
Sorsan da, Şuşadan, həm Qarabağdan,
Oğlun da qürurla sinəsin gərsin.
Desin ki, “ qurtulduq işğallı çağdan”,
Fərəhlə, sevinclə cavabın versin.
Desin ki, ordunun rəşadətiylə,
Dağıldı düşmənin səngəri, bəndi.
İgid oğulların şücaətiylə,
Qaytardıq yüzlərlə şəhəri, kəndi.
Amma ki, ay ana, qaldı kəndimiz,
Yenə də sərhəddin ötə tayında.
Beləcə qaynardı, ana, indimiz,
Hələki quzğun var Gorus qıyında!
Qubadlı yaxındı obaya, yurda ,
Gedərik Xələcə çıxarıq, ana.
Nənəmin, babamın məzarı sardan,
Yenə də Kəpəzə baxarıq, ana!
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Yanında uyuyan atama söylə,
Təvəkkül Xələcdən torpaq götürər.
Ordu da, polis də çalışır səylə,
Yollar açılınca sizə gətirər!
Hələlik bu qədər, nur üzlü anam,
Qəhər yumruq olub boğur oğlunu!
Gücüm yox gizlədəm, kədəri danam,
Ağlayır. . . danlama fağır oğlunu!
27.12.2020
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DİLƏMƏYİN

Bəzi TV aparıcılarına.

Əzilirsən- büzülürsən,
Artistliyin ət tökəndi.
Guya içdən üzülürsən,
Vallahi səbrim tükəndi!
O basmırdı haya- küyə,
Fəda etdi varın- yoxun.
“Baş əyirik” deyə-deyə,
İncidirsiz şəhid ruhun!
O duyanı duyanmazsan,
Gözlərinin yaşın sıxma.
Candan bir tük qıyanmarsan,
Asta danış, zilə çıxma.
Təriflidir millətimiz,
Vəsfə bir az ara verin.
Yahu, bəlli illətimiz,
Yolu neyə, tara verin!
Vətən , ölkə bütövləşir,
Nur üzlümün sayəsində.
Nə vaynəfsə, nə hay-həşir,
Yoxdu onun qayəsində.
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Durun adam, insan olun,
Boşboğazlıq eləməyin.
Sakit qoyun Allah qulun,
Ruhdan karyer diləməyin!
25.12.2020
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O, TÜRKDÜR
O, türkdür yer - göy titrər savaşda həmləsindən,
O, türkdür, şərəf duyar döyüşdə ölməsindən,
O, türkdür, taxt - tac qurar “ədalət “ kəlməsindən,
Tanrı mühafiz olsun cəmindən, cümləsindən!
O, türkdür, bayrağında hilalı şafaq saçan,
O, türkdür, busatıyla zəfərə yollar açan ,
O, türkdür, məzlumlara yardıma hızla qaçan,
Tanrı mühafiz olsun cəmindən, cümləsindən!
O, türkdür baxışları zirvələrə zillənən,
O, türkdür, cihad edən, dağ çayı tək sellənən,
O, türkdür, qəhrəmanlıq simvolu tək bəllənən,
Tanrı mühafiz olsun cəmindən, cümləsindən!
O, türkdür, savaşlara “Allah “ deyib atılan,
O türkdür, qılıncları şimşək kimi çatılan,
O, türkdür, Turan adlı qardaşlığa qatılan,
Tanrı mühafiz olsun cəmindən, cümləsindən!
31 12. 2020
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İLAHİ
Torpağı qaytardıq, aldın minləri,
Gözümüz ağlayır dündən, İlahi!
Xətasız - bəlasız gözəl günləri,
Təmənna edirəm səndən, İlahi!
Narahat başlayıb təzə ilimiz,
De, nələr olacaq indən, İlahi?
Sağ - salim yaşasın doğma elimiz,
Təmənna edirəm səndən, İlahi!
İblislər tuş olub indi öfkəmə,
Kömək et rədd olsun öndən, İlahi!
Həqiqi sülh gəlsin doğma ölkəmə,
Təmənna edirəm səndən, İlahi!
Müsəlman dinini murdarlayanlar,
Danışır kilsədən, dindən, İlahi.
Qırılsın islamı terror sayanlar,
Təmənna edirəm səndən, İlahi!
Ölkəm bütöv olsun, sağ olsun millət,
Alma sevdiklərim məndən, İlahi!
Yox olsun zəlalət, yox olsun zillət,
Təmənna edirəm səndən, İlahi!
02, 01. 2020
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NƏDİR İSTƏYİ
Yendik ermənini, şükürlər olsun,
Məntiqə sığışmır rusun dəstəyi.
Xankəndi, Laçına dolduqca dolur,
Sülhmüdür məramı, nədir istəyi?
Erməni təbliği siniri pozur,
Mətbuatı yazır, TV - si ötür.
Haqqı ədaləti tərsinə yozur,
Yüz il davam edir ötürhaötür.
Dəbilqəsi yaşıl, xisləti qara,
Gəlişi ölkəmə sülh gətirmədi.
Məramı məlumdu, girdisə hara,
Savaşı yellədi, tam bitirmədi.
Ölkəmdə yüzlərlə məktəbin açdıq,
Dost dedik, düşündük dostdur bizlərə.
O isə guya ki, koridor açdı,
Onlarla şəhərcik, “postdur” bizlərə.
İn şə Allah, Amerika qurunca işin,
Dağılar, kiçilər Urala qədər.
Erməni birinci dağıdar leşin ,
Bax onda ayıldar düşdüyü “Qədər”.
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Gec olar, onda da “hay” küy qaldırar,
Stavrapol, Krasnodar mənimdi deyər.
Xaincə yetişər, sırtdan saldırar,
Qərbə yaltaqlanar, özünü öyər!
İmperiya süqutu duyan erməni,
Tarixən hər zaman xainlik etdi.
Özünü ali irq sayan erməni,
Favorit aradı, qoltuqda getdi!
03. 01. 2020
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MİN AFƏRİN
Vətən sənin bayrağına,
Millətinə min afərin!
Sahib çıxdın torpağına ,
Qüdrətinə min afərin!
Yumruq olan xalqlarına,
İnsanına min afərin!
Qovuşdunsa haqlarına,
Zamanına min afərin!
Çıxdıq yola fərəhləndin,
Əsgərinə min afərin!
Qalib gəldik şərəfləndin,
Zəfərinə min afərin!
Bəlli idi, göz çıxardı,
Kimliyimiz, min afərin!
Həlli idi, üz ağartdı,
Cəmliyimiz, min afərin!
Vətən, sənin sərvətinə,
Övladına min afərin!
Qovuşdunsa şöhrətinə,
“CAN” adına min afərin!
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AZƏRBAYCANIN
Necədə lətifdir, necə zərifdir,
Şuşa adlı ətri Azərbaycanın!
Dilimdə ölkəmə həm də tərifdir,
Şuşa adlı ətri Azərbaycanın!
Allahdan arzumdur çarxı dönməsin,
Bayrağı düşməsin, odu sönməsin.
Heç vəchlə , heç zaman daha sınmasın,
Şuşa adlı xətri Azərbaycanın!
Şairəm Vətəndir şerimin canı,
Şimalı bir yanı, cənub bir yanı.
Riqqətə gətirib külli - cahanı,
Şuşa adlı sətri Azərbaycanın!
13. 05. 2021
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ŞUŞA
Adı gəlcək könül dinir, qəlb oxuyur,
Ritmdir, cəngidir, sədadır Şuşa!
Rəmzi xarıbülbül, muğam qoxuyur,
Hissdir, həyəcandır, nidadır Şuşa!
Ölkəmin köksündə döyünən ürək,
Həm Azərbaycana nəfəsdir Şuşa!
Zirvələr üstünə enən bir mələk,
Yaddaşa süzülən “O” səsdir Şuşa!
Azərbaycanımın şanı, şərəfi,
Namusdur, qeyrətdir, əxlaqdır Şuşa!
Xalqımın mənliyi, duyğu tərəfi,
Ruhunda çağlayan irmaqdır Şuşa!
Tanrıdan tikilmiş yaşıl qoftası,
Qəlbləri fəth edən imandır Şuşa!
Şəhidlər uğrunda olcaq fədası,
Bayrağa lalətək damandır Şuşa!
Zirvəsi qıy vuran qartal məkanı,
Ətəyi bəhərli , arandır Şuşa.
Zəfərlə qazanıb şansı, imkanı,
Birliyə vəsilə, “Turandır” Şuşa!
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HAQQI SORANDIR
Qutarmayır düşmənin nə fitnəsi, fəsadı,
Döyüşdə məğlub olub, yuxusu yox əsəbdən.
Özü adın batırıb, daha dili qısadı,
Məğmundu, həm gücsüzdü, diş qıcırdır qəzəbdən.
Torpağıma gətirib rus eyləyincə ölkə,
Soydaşlarım qovuldu doğma yurd - yuvasından.
Torpağımda oturub, duyğusu türkə hikkə,
Xalqım qurtula bilmir erməni davasından.
Min cür tarix düzəldib bu saxtakar, yalançı,
Əli yetən hər daşa, divara xaçın çəkir.
Sırtıqlıqdı inancı, böyüklükdü amacı,
Yumruq başına encək , qısılıb için çəkir.
Sərhəddin o tayından qaldırıb vay - şüvəni,
Gizlənməyə yer gəzir cavabını alınca.
Qeyrətsiz, sürüşkəndi, yaman çoxdu sevəni,
Deyirlər vuruşarlar “sonuncu rus qalınca”.
Bu nə virusdu belə, bu nə mikrobdu belə,
İki yüz ildir gəlib sarıb güney Qafqazı.
Qurtarmır alçaqlığı, qapanıb fitnə, felə,
Kitabı şərəfsizlik, heç kəsilmir “avazı”.
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Bu bədbəxt anlamır ki, türkün səbri böyüksə,
Ədalətə sadiqdir, zülmə divan qurandır.
Zalim taxta çıxıbsa, zülmün atı yeyiksə,
Dünyanı önə alıb bir gün haqqı sorandır.
28. 05. 2021
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MÜZƏFFƏR ŞƏHİD
Fəda eyləyincə şirin canını,
Zirvəyə yüksəltdin türkün şanını,
Bayraqlar daşıyır axan qanını,
Zəfərin şəhidi, müzəffər şəhid!
Vuruşdun, döyüşdün üzdə təbəssüm,
Nur üzlü çöhrələr qabartdı köksüm,
Şəninə layiqmi tərifim, sözüm?
Zəfərin şəhidi, müzəffər şəhid!
Çalındı şeypurlar, çalındı təbil,
Nəğmələr deyirdi hər ağız, hər dil,
Hər döyüş, hər vuruş toydu elə bil...
Zəfərlər şəhidi, müzəffər şəhid!
Yumruğun qaldıran dəmir biləkdin,
Mərmilər yağdıran qaynar ürəkdin,
Torpağa qanınla azadlıq əkdin,
Zəfərin şəhidi, müzəffər şəhid!
Biriniz şəhidsə , yüzünüz qazi,
Bir kimsə ayırmaz vətəndən sizi,
Milyonlar qutlayır zəfərinizi,
Zəfərin şəhidi, müzəffər şəhid!
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MİN LƏNƏT
Burda sındırılıb məzar daşları,
Burda güllələnib mərhum ruhları!
erməni kəsdikcə cansız başları,
Səmaya dağ çəkmiş mərhum ahları!
Burda qan ağlayır ölü məzarlıq,
Hər qəbir köksündə külüng yarası!
Bu nə şərəfsizlik, bu nə hırsızlıq,
Könüllər yandırır indi burası!
Diridən qorxunca cəsədə qıymış,
Düşünmüş igiddi vartan erməni.
Hər yana kəllələr, sümüklər yaymış,
Goreşən erməni, vandal erməni!
Ölüsün ağlayır ölü kənd, şəhər,
Salamat ev, məzar gözlərə qəhət!
İnsanlıq nəfəsin dərir bir təhər,
Alçaq erməniyə, “hay”a min lənət!
19. 04. 2021
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