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REDAKTOR SÖZÜ
Yaqub Məğrurun 25-ci yaradıcılıq nümunəsi olan “Qarabağ-Zəngəzur Azərbaycandır!”
kitabının əlyazmasilə tanış olarkən, real həyat motivlərinin təsiri altında ön söz yazmağı
özümə borc bildim. Yuxusuz gecələrin, hətta
gərgin axtarışların bəhrəsi olan bu dəyərli əsərin səlis dil-üslub xüsusiyyətləri çox xoşuma
gəldi. Müəllifin şeirlərini oxuduqca, onun həyat
və yaradıcılığında tutduğu məğrurluq yolu, realist mübarizliyi, poetik-publisistik kreativ düşüncələri məni ilk andan öz cazibədar aləminə
çəkib apardı. Şairin yaradıcılığının əsasını təşkil
edən vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı şeir və publisistik yazılarda ata-ana, Vətən,
yurd sevgisinin, xalqa məhəbbət yanğısının
heyrətamizliyi müasir Azərbaycan gəncliyinə
bir örnəkdir.
Hesab edirəm ki, gənclərimiz Y.Məğrurun
yaradıcılıq nümunələrini oxuduqca saf sevginin müqəddəsliyini duyacaq, Vətən, ata-ana,
övlad sevgisini anlayacaq, bu ülvi hisslərlə yaşayacaq, özəl məsuliyyət hiss edəcək və müqəddəs eşq yollarında qürurla addımlayacaqlar.
Y.Məğrur dahi Nizami üslubunda yazdığı şeir
və poemalarında, aforizmlərində, rübailərində
və hətta duyğusal dördlüklərində məhəbbət ağrı-acılarını elə ustalıqla şirinləşdirir ki, oxucuya
müqəddəs sevginin həsrətilə yaşamağı öyrədir
və özü də kamilləşib dədələşir.
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Kitabda Dədə Yaqub Məğrurun II Qarabağ
Savaşından öncəki və sonrakı zaman kəsiyində
yazdığı müxtəlif səpkili şeir, poema, aforizm,
povest, elegiya və kreativ düşüncələri toplanmışdır. Həcmindən asılı olmayaraq hər bir
əsərində müəllifin yurd həsrətilə yaranan qəlb
ağrısı vaxt ötdükcə yaşamaq eşqinə qarışaraq
həyat hayqırtısına çevrilir, torpaqlarımızın düşmən tapdağı altına düşmə səbəblərini açıqlayır
və hətta səbəbkarları çəkinmədən hədəfə alır.
Faşist girdabına yuvarlanan xarici-daxili
düşmənlərimizin, işğaldan ötən 30 il ərzində
torpaqlarımızın azad edilməsinə imkan verməməsi şairi özündən çıxarır, yeni oyanmış
vulkan kimi coşdurub püskürməsinə səbəb
olur. Belə uzun müddətdə 30 min şəhidimizin qanının yerdə qalmasına və bu səbəbdən
əhalidə böyük ruh düşkünlüyü yaranmasına
dözümsüzlüklə qələmini süngüyə çevirən şair
“Qisas Qiyamətə Qala Bilərmiş” şeirində fəryad
edir, 44 günlük Vətən Savaşı öncəsi “Haydı, Silah Başına!”-deyə xalqı düşmən tapdağı altında
inləyən müqəddəs dədə-baba torpaqlarımızın
azad edilməsi uğrunda milli birliyə və son döyüşə haraylayır. İşğal altındakı Vətən torpaqlarımızın qismən azad edilməsindən sonra isə
xalqa “Gözünüz Aydın” şeirilə gözaydınlığı
verir və hətta “Zəfər Marşı”nı yazır. Ancaq dədə-baba yurd yerlərimizin yadellilərdən tam
təmizlənməməsi, işğalçı qüvvələrə və onların
dəstəkçilərinə “Rədd Olun!”-deyə hayqıran
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şairin yeni üsyanına səbəb olur. Üstəlik, milli
mərəzə çevrilmiş məmur özbaşınalığını, ziyalı
məddahlığını və kütlə yaltaqlığını, eləcə də cahanı cənginə almış süni “koronavirus” yaradıcılarını və “Covid-19” möhtəkirlərini “Maskalı
Dünya” adı altında kəskin satira atəşinə tutub
qamçılayır.
Ümidvarıq ki, milli ruhda yazılmış kitabdakı ədəbi nümunələr xalqın maariflənməsində
müsbət rol oynamaqla oxucuların stolüstü kitabına çevriləcək.
Mən də bir həmkar olaraq, haqsızlığa qarşı barışmaz mübarizəsində məğrur şairimizə
dəstək verir, həyat və yaradıcılığında yeni zirvələr fəth etməyi arzulayıram.
Vidadi Turan Ağdamlı
Şair-publisist, AYB-nin və İraqTürkmən Yazarlar Birliyinin üzvü
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ÖN SÖZ ƏVƏZİ
Yazıçı, şair insanlara, cəmiyyətə istənilən
gözəl fikirləri aşılamağa borcludur. Qələm adamının gərək elə duyğulanma qabiliyyəti ola ki,
o, duyğularını cümlələrə, misralara gözəlliklə
hopdura bilə.
İnsanlar nəfəs alarkən havanı içlərinə həddindən çox çəkirlər. Söz adamları da var ki,
nəsrdə, nəzmdə sözləri lazım olandan daha çox
işlədirlər. Elə bu fakt da söz adamının ustad olmadığını göstərməyə bəs edir. Söz özlüyündə
qüdrətli elmdir. Su, od, hava, torpaq kimi söz
də canlıdır. Sözün canlılığını qoruyub yaşatmaq
əvəzinə ona qəsd etmək doğru deyil. Əsl şair,
yazıçı, alim filosof olmaya bilməz. Şair həm də
ruh həkimi olmalıdır və olur. Şair sözdən məlhəm kimi şəfaverici, müsbət enerji artıran vasitə kimi istifadə edir. Başqa bir variantda şair
zərərli olana öncə sözdə xəbərdarlıq edir.
Bu keçməsə, yəni qarşı tərəf haqsızlığını
davam etdirsə, onda şair qarşı tərəfi satiraları
ilə susdurur. Əgər qarşı tərəf keçi inadı ilə susmazsa, satirik şair daha sərt yola əl atıb güclü,
sarsıdıcı həcvini yazır. Sonuncu hökmün necə
icra edildiyini “bilən deməz, deyən bilməz”.
Bu, şairlə Tanrı arasında olan sirdir. Ona görə
də şair hər şeyi nəzərə alıb məhz Tanrı xatirinə
ya bağışlayır, ya da sarsıdıcı sözü ilə qarşı tərəfin ruhuna zərbə endirir. Bunu bacaranlar İlahi
şairlərdi:
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Tanrı Peyğəmbəri olursa əgər,
Tanrının şairi olmazmı məgər?
Heç kəs inciməsin, mən “xalq şairi” ifadəsində məntiqsizlik görürəm. Əcəba, şair xalqın
olmalı deyilmi? Təbii ki, şair xalqının, eləcə də
bəşəriyyətin şairi olmalıdır. Əks halda şairlikdən söz gedə bilməz. Əsl şair zamana və məqama görə, hətta nadir hallarda yalan da yaza
bilər. Bir şərtlə ki, bu nadir yalan nəhayətdə
bəşəri gözəlliyə xidmət etmiş olsun! Şairin böyüklüyü elə şairliyindədir. Heyf ki, şəxsən tanıdığım dəyərli Azərbaycan şairlərindən bir çoxu
öz qədrini nə özləri, nə də başqaları bilmədən
dünyadan köçdülər. Çox ağrıdım. Bu prosesi
azı əlli il müşahidə etsəm də, fərqinə varmamışdım. Axır ki, ibrət alıb anladım ki, şair öz qədrini öncə özü bilməsə, onun qədri çətin bilinəcək.
Öz qədrini bilmək şairin halal haqqıdır. Şair bu
haqqının iddiası ilə öz böyüklüyünü sübut edib
cəmiyyətə qəbul etdirməyə məsuldur. İlahi şair
o kəslərdir ki, şairliyə aid bütünlükləri özündə
cəmləməklə onun sağalmaz yaraları, səngiməz
ağrıları olmuş olsun! İgid igidi gözündən tanıdığı kimi, əsl şairlər də bir-birini sözündən tanıyır. Şairlərdə xoşlamadığım cəhətlərdən biri
onların öz həmkarlarına qarşı paxıllığı, digəri
isə məddahlıqdır. Bu, belə şairlərin paxıllığa
bürünmüş xislətidir. Böyük insanlar başqalarında olan xüsusi özəlliyi öz böyüklüklərilə
görürlər. Odur ki, böyüklər haqqı tərif edirlər.
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Bu səbəbdən mən də tərifdən qat-qat üstün
olan, Haqqı deyən böyüklüyü sevirəm. Şairlər
barədə tərif yazmağı qəbul etməsəm də, haqqı
deməməyi də paxıllıq kimi qiymətləndirirəm.
Mən, yalnız məni görüb, bilib, duyub anlayana
söz yazıram. Onlardan biri də ruh yaxınlığımız
olan “Ustad Qələm Sahibi” Yaqub Məğrurdur.
Ardınca Tanrı ovcunda dupduru su atılana xoş
sözlər deməyə ehtiyac duymuram. Bircə onu
deyim ki, Yaqub Məğrur sözün rəngini, dadını,
çəkisini, dalğalarını bilən və bildirməyi bacaran qələm sahibidir. Məncə o, poeziya aləminə
özünəməxsus yeni söz və sevgili tərz gətirib.
Təbii ki, yeniliklər həmişə etirazlar doğurub və
doğuracaq. Y.Məğrur orijinallığı ilə öz yolunu
Tanrının izni ilə özü yaradıb. Mən şeiriyyəti, poeziyanı Y.Məğrurun qələmində və bütün
davranışlarında görmüşəm. O, sadəcə fitrətini
sözlə üzə çıxarır. Məncə şairlik də belə özəllikdə olmalıdır. Oxumaqla yalnız nəzəriyyəni bilmək olar. Y.Məğrurun misralarında sərrast və
parlaq ifadələr boldur. Şeirlərində, öygülərində, poetik atmacalarında demokratik və humanist ruh, kəskin sarkazm və kinayə məqamlara
görədir. Misralarındakı müqayisələr və təzadlar da dolğunluğu ilə səciyyəvi xüsusiyyətlər
daşıyır. Xalqa yaxın olduğundan atmacalarında
xalq psixologiyasını məharətlə tərənnüm edir.
Satiralarında isə, yalnız satira ilə kifayətlənmir.
O, şeirin istənilən janrında yazmağı bacarır.
Həm də mücərrəddir. Onun tənqidlərində icti8
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mai fayda özəldir:
Adı gəlir Peyğəmbərdən,
Təxəllüsü özündəndir.
Biri göydən, biri yerdən,
Qədər, qismət üzündəndir.
Şairin üstünlüklərindən biri də dilinin səlis
və təmizliyidir. O, doğma ana dilinin üzərində,
yəni misralarında zərgər dəqiqliyi ilə işləyir.
Üstəlik, şeirlərində öz canından da çox əzizlədiyi Vətən torpaqlarının işğaldan azad edilməsi istiqamətində qələmini süngüyə çevirib qarı
düşmənə qarşı savaş açmaqla müzəffər əsgərlərimizi döyüşə ruhlandırır. Bu müqəddəs mücadiləsində mən də məğrur şairə daha daha böyük uğurlar arzulayıram:
Nə deyəsən Tanrıdan yolu açıq olana,
Uğur olsun haqqını ağlı ilə alana!
Nizami Süleyman
Haqq şairi, publisist
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YAQUB MƏĞRUR

Bir el şairiyəm, xalqa sözüm çox,
Millət aşiqiyəm, könlüm, gözüm tox.
Düşmənə, satqına, nankor-yaltağa,
Qəlbimdə nə səbr, nə də dözüm yox.
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ÖMÜRNAMƏ
Yaqub Məğrur Əmirqulu oğlu Xudiyev
20.11.1956-cı ildə Cəbrayıl rayonunun Böyük
Mərcanlı kəndində doğulub.
Həyat Akademiyasını bitirib. Müəssisə və
idarələrdə müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.
Mətbuatda fəaliyyətə 1994-cü ildə Biləsuvar
RİH-nin orqanı “Məhsul” qəzetində başlayıb,
3 il xüsusi müxbir və şöbə müdiri görəvlərində işləyib. Qəzetdə “Xudafərin Nəğmələri”
Ədəbi Birliyi yaradıb. (İndi də həmin birliyin
sədridir). Sonralar Bakıda “Radikal”, “Evrika”,
“Vətən Övladı”, “Vaxt”, “Şəhidlər” və s. qəzetlərdə xüsusi müxbir, şöbə müdiri, redaktor və
baş redaktor vəzifələrində çalışıb.
2003-cü ildə təsis etdiyi “Təhqiqat” ictimai-siyasi hüquq qəzetini indiyədək davamlı
nəşr etdirərək, ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında xalqın haqqını tapdalayanlara qarşı qərəzsiz
mübarizə aparmaqla hüquqi dövlət quruculuğuna mənəvi dəstək verib.
I Qarabağ Savaşında şəhid və itgin düşmüş,
həm də əlil olmuş şəxslərin döyüş yolu və ailə üzvlərinin problemləri, eləcə də torpaqlarımızın işğal
səbəbləri barədə məqalələr dərc edib beynəlxalq
aləmdə yaymaqla, dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb etmək və Qarabağ müharibəsinin müsbət
həllinə nail olmaq məqsədilə 2008-ci ildən etibarən
“Şəhidlər” qəzeti təsis və nəşr etdirib.
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Y.Məğrur 2000-ci ildən AJB-nin və “İti
Qələm” Ədəbi Birliyinin üzvüdür. 2007-ci ildə
Azərbaycan ədəbi mühitində, müasir demokratik mətbuatımızda səmərəli işinə və öz peşəsinə
vicdanla yanaşdığına görə “Peşəkar Jurnalist”
diplomu ilə təltif edilib.
Şairin Vətən həsrətli şeirləri “Bu Dərdin Adı
Cəbrayıl”, “Diri Dağdan Əsən Külək”, “Cəbrayılın Qəm Dastanı”, “Yurd Həsrəti”, “Ayıra Bilməyir Ayrılıq Bizi”, “Həsrət Nəğmələri”, “Türk
Dünyası Yazarları” almanaxlarında, “Dünya
Yalan Dünyadı”, “Zirvəyə Doğru ”, “Sevənlərin
Dünyası”, “Qarabağ Həsrəti”, “Ömür Yollarında”, “Dolub Boşaldı Dünya”, “Gözüm Yolda,
Könlüm Səsdə”, “Qələbəyə Gedən Yol”, “Kimlərə Qaldı Dünya, Nizami Gəncəvi 880” antologiyalarında çap olunub.
Y.Məğrurun “Özümü Axtarıram”, “Xeyirxah Tanrı Diləkçisi”, “Qeyrət Nəğməsi”,
“Ölüm Dağı-Daşbaşı”, “Qadın - Sirli Tapmaca”,
“Gəlirəm, Qarabağ”, “Vətən Naminə”, “Keçəl
Həmzənin Nəvələri” və “Qisas Qiyamətə Qala
Bilərmiş” adlı şeir, roman və müasir lətifə kitablarıı “Müqəddəs Qələm”, “Qızıl Əllər”, AR
KİVİHİ RH-nin “Qızıl Qələm”, “Əsrin Ziyalısı, İlin Publisisti”, “Araz”, “İti Qələm”, “Ustad
Qələm Sahibi” dipomları ilə mükafatlandırılıb.
“Qarabağ-Zəngəzur Azərbaycandır!” kitabı
şairin oxucularla 25-ci görüşüdür.
Hazırda “Sona Gedən Yol” romanı üzərində
işləyir. Ailəlidir, iki oğlu, iki qızı, altı nəvəsi var.
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SALAM
Deyirlər Allahın vardır yüz adı,
Həmin o adlardan biridir Salam.
Onunla başlayır hər toy-büsatı,
İlahi sehridir, sirridir Salam.
Kimlə qarşılaşsan haçan girişdə,
Vacibdir ilk salam vermək görüşdə.
İstər məclislərdə, istər yürüşdə,
Sözlərin mehrabı, zəridir Salam.
Kiçiyə salam ver, görüş anında,
Özünü kiçik tut, böyük yanında!
Çünki sultanın da, bəyin-xanın da,
Dilinin ilk sözü, səridir* Salam.
Gedirəm Vətənin hər bir elinə,
Salam ərz edirəm məclis əhlinə.
Təbrik söyləyirəm bəylə gəlinə,
Tanrı məhəbbəti, mehridir Salam.
Yaqub, seç sözləri, sıra ilə düz,
Yaz ki, misralardan qalsın fərli iz!
Salamın ardınca deyilir hər söz,
Çünki Söz Ocağı, Piridir Salam.

* sər - öncül, ən yaxşı, əla, baş
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MƏN
Əsiri deyiləm mən haram pulun,
Daim dayağıyam yetim-yoxsulun.
Fəqir-füqəranın, kölənin, qulun,
Arxası, köməyi, həyanıyam mən.
Heç vaxt əyilmərəm vara, dövlətə,
Uymaram ən baha şana, şöhrətə.
Mənə göstərilən hər bir hörmətə,
Beş qat əvəz verib duyanıyam mən.
Dostuyam satqına uymayanların,
Rəqibiyəm gözü doymayanların.
Sayanın qardaşı, saymayanların
Başına düşən daş-əyanıyam mən.
Hər kim batırırsa millətin adın,
Elin düşməniysə, dostuysa yadın,
Vecinə almırsa xalqın imdadın,
Onun məsxərəyə qoyanıyam mən.
Hara baxıramsa dərddi, ələmdi,
Millətin evini yıxan sələmdi.
Şairin silahı sözdü, qələmdi,
Haqları qoruyub yayanıyam mən.
Yaquba səs versin yurdun hər yanı,
Bütövlük bürüsün Azərbaycanı,
Bərabər yaradaq böyük Turanı!
Vətənin dilavər bəy-xanıyam mən.
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ŞAİRİN
İlham pəriləri cuşə gələndə,
Gəzir qafiyədə özü şairin.
Sözləri misraya düzüb böləndə,
Tükü tükdən seçir gözü şairin.
Yalana uğrayıb dolaşsa iman,
Doğru danışmağa olmasa güman,
Həqiqət haqsıza tuş gələn zaman,
Haqlını uçaldır düzü şairin.
Yaşadır ziyalı adın ünündə,
Xalqa dayaq olur çətin günündə.
Cəmiyyət içində, millət önündə,
Nur saçır çöhrəsi, üzü şairin.
Şeirlə qazanır şəxsi etimad,
Hörmətlə yanaşır ona, hətta yad.
Sevən ürəklərdə qoyur ümdə ad,
Düşür tarixələrə izi şairin.
Yaquba yaraşmaz fikri dar duya,
Sözün anasını ahu-zar qoya.
Axı döyüşlərdə güclü orduya,
Bərabər sayılır sözü şairin.
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QARABAĞ-ZƏNGƏZUR
AZƏRBAYCANDIR!

Deyirdin Qarabağ Ermənistandır,
Mən isə deyirəm bu, şər-böhtandır.
Nəinki Qarabağ, hətta Zəngəzur,
Göyçə-İrəvan da Azərbaycandır!
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AZƏRBAYCAN
(Özgürlüyümüzün 100 illiyinə)
Müstəqillik tarixinin,
Tamamdı ilk əsri, ay can..!
Bu çal-çağır ellərinin,
Bayramıdır Azərbaycan!
Nəqarat: (2)
Vüqarlıdır başın sənin,
Mübarək yüz yaşın sənin.
Yetmiş illik əsarətlə,
Hey çarpışdın dəyanətlə,
Azad oldun məharətlə,
Azərbaycan, Azərbaycan!
Nəqarat (2)
Üçrəng bayraq, ay-ulduzun,
Şərəfidir ordumuzun.
Şöhrətidir yurdumuzun,
Azərbaycan, Azərbaycan!
Nəqarat (2)
Güvən, özünlə Allaha,
Bayrağın enməsin daha!
Bu növraq keçsin sabaha,
Azərbaycan, Azərbaycan!
Nəqarat (2)
17
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Yaqub, təbrik yaz yurddaşa,
Ünvanla, hər vətəndaşa!
Əbədiyyən azad yaşa,
Azərbaycan, Azərbaycan!
Nəqarat (2)
28.05.2018

AZƏRBAYCAN ORDUSU
(Ordumuzun 100 illiyinə ithaf)
Elin aman yeridir,
Xalqın uman yeridir.
Ümid, güman yeridir,
Azərbaycan Ordusu.
Nəqarat (2):
Millətinə bağlıdır,
Babəkdir, Koroğludur.
Qəhrəman türk oğludur,
Azərbaycan Ordusu.
Torpağına can verir,
Özünü qurban verir.
Yurda şərəf-şan verir,
Azərbaycan Ordusu.
Nəqarat (2)
Yarır düşmən səddini,
Göstərir öz həddini.
Yaradır sərhəddini,
18

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
Azərbaycan Ordusu.
Nəqarat (2)
Vətənimiz bölünməz,
Tarixlərdən silinməz.
Düşmənlərə yenilməz,
Azərbaycan Ordusu.
Nəqarat (2)
Xalqın qətiyyətidir,
Qüruru, qüdrətidir.
Namusu, qeyrətidir,
Azərbaycan Ordusu.
Nəqarat (2)
Şuşada yandıracaq,
İnşə Allah, gur ocaq.
Ay-ulduzlu bayrağı
Xankəndinə sancacaq,
Azərbaycan Ordusu.
Nəqarat (2)

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ
28 may 2018-ci ildə Cahanın ən gözəl və ən
böyük şəhərlərindən biri İstambulun Fateh Sultan Mehmet körpüsünün qardaş Azərbaycanın
özgürlüyünün 100-cü ildönümü, yəni Respublika Günü münasibəti ilə ay-ulduzlu bayrağımızın üç rənginə boyanması məni riqqətə gətirdi.
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Qəlbimdə cövlan edən qürur hisslərim düşüncələrə çevrildi və bəndlərdə belə sıralandı:
Xalqımın var diləyi,
Bükülməsin biləyi!
Əssin Turan küləyi,
Azərbaycan-Türkiyə!
Qarışıb-qaynayırlar,
Vacib rol oynayırlar.
Cahana sülh yayırlar,
Azərbaycan-Türkiyə.
Var qarşılıqlı hörmət,
Bu dostluq milli sərvət.
Bir xalqdır, iki dövlət,
Azərbaycan-Türkiyə.
Türklük heç zaman ölməz,
Haqsız yola yönəlməz.
Düşmənlərə yenilməz,
Azərbaycan-Türkiyə.
Zirvələrə ucalsın,
Yağılardan bac alsın!
Qoy daim zəfər çalsın,
Azərbaycan-Türkiyə!
Tanrım, yağı xar olsun,
Qazancı ah-zar olsun!
Qoy əbədi var olsun,
Azərbaycan-Türkiyə!
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BAYRAQ
(Yeni versiya)
Bəşər övladının qürur mənbəyi,
Əbədi fəxarət anıdı bayraq.
Hər xalqın and yeri, kimlik-mənliyi,
Yenilməz ruhudu, canıdı bayraq.
NƏQARAT(2)
He...y!
Göylərə ucalır yenməz bayrağım,
Parlaq ay-ulduzu sönməz bayrağım.
Özünü yurduna fəda edənin,
Azadlıq uğrunda qurban gedənin,
Döyüşdə şəhidlər verən Vətənin,
Al-qana boyanmış donudu bayraq.
NƏQARAT(2)
Millətin vüqarı, gücü, qüdrəti,
İgidlik, cəsurluq, ər qətiyyəti,
Hər Vətən oğlunun namus-qeyrəti,
Şərəfli adıdı, sanıdı bayraq.
NƏQARAT(2)
Üçrəngli bayrağım ulduzlu, aylı,
Türklük, müasirlik, islam halaylı,
Can Azərbaycanın o tay-bu taylı,
Əbədi şöhrəti, şanıdı bayraq.
NƏQARAT(2)
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Müstəqil xalqların dövlət rəmzidi,
Qəlbdə fontan vuran cürət nəbzidi.
Ulu babaların qeyrət qəbzidi,
Yaqubun ürəyi, qanıdı bayraq.
NƏQARAT(2)

KEŞKƏ
Ayrı salınmışam doğma elimdən,
Dönüb Ata Yurdu görəydim keşkə.
Alıb Qarabağı düşmən əlindən,
Yağıya əzələ gərəydim keşkə.
Qartaltək qıy vurub uçaydım göyə,
Düşməni qovaydım mən döyə-döyə.
Vətən şərəfinə söz deyə-deyə,
Ətrafa şeirlər sərəydim keşkə.
Oxtək sıyrılaydım kaman yayından,
Keçəydim Həkəri, Araz çayından.
“Çoban Bulağı”nın içib suyundan,
Böyük Mərcanlıya girəydim keşkə.
Cəbrayıl işğaldan azad olanda,
Qurbanlıq kəsəydim Haqqın yolunda.
“Xan Çinar Kəhrizi” pavilyonunda,
Dostlara ziyafət verəydim keşkə.
Gəzəydim Gəyənin guşələrində,
Bir az dincələydim köşələrində.
Ziyarət dağının meşələrində,
Cürbəcür meyvələr dərəydim keşkə.
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Yaqubu Məğrura çevirib hicran,
Həsrət alovunda qıvrılır hər an.
Qələbə gününə şax misralardan,
Şanlı marş çələngi hörəydim keşkə.
2017-ci il

CƏBRAYIL
(Yeni versiya)
Üç on illik keçir hay işğalından,
Az qalır ki, dəli olam, Cəbrayıl!
Xəbər tutmaq üçün hal-əhvalından,
Öncə ərz edirəm salam, Cəbrayıl!
Doğrulda bilmədim etimadını,
Qəlbdə yaşadıram qədim adını.
Əldə bayraq edib nədim* adını,
Keşkə qisasını alam, Cəbrayıl!
Xain dümənlərim gəlsin lənətə,
Atəşkəs yetmədi haqq-ədalətə.
Tarix tab gətirmir ta müxənnətə,
Hələ də ümidli yolam, Cəbrayıl!
Ata yurd qoynunda olmasam da mən,
Çıxmır xəyalımdan o dağ, o çəmən.
Ruhumun indiki halında, həmən,
Dərəndə, təpəndə kolam, Cəbrayıl!
* nədim – sirdaş, yurddaş
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Sonu çatacaqmı intizarımın,
Bəxti açılarmı könül tarımın?
Raketlə vurulan Xan Çinarımın,
Gərək məlhəmini bulam, Cəbrayıl!
Doğrudur, Bakı da Ana Vətəndi,
Yurduma qayıtmaq istərəm indi.
Yolumu gözləyir Mərcanlı kəndi,
Min evli alınmaz qalam, Cəbrayıl!
Qartaltək qıy vurub uçam səmaya,
Dolanam Cocuqdan Süleymanlıya.
Hacı Qaramana, Dağ Maşanlıya,
Yetə hay-harayım, nalam, Cəbrayıl!
Balyand, Qaracallı, Sirik, Şıxlara,
Qışlaq, Minbaşılı, Quycaq, Nüzgara,
Şəybəy, Şükürbəyli, Dəjəl, Kavdara,..
Arzumdur yeni iz salam, Cəbrayıl!
Elimin tarixi oymaqlarında,
Çiçəkli, çəmənli oylaqlarında,
Ziyarət dağının yaylaqlarında,
Açılsın çiçəyim, lalam, Cəbrayıl!
Çiynimə ağır yük olub zəmanə,
Qəddim də əyilib dönüb kəmanə.
Dərdindən olmuşam dəli-divanə,
Qıyma ki, saralıb solam, Cəbrayıl!
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Qələmi süngüyə çevirən gücəm,
İstərəm yağını doğrayam, biçəm.
Gərək ər igidlər arayam, seçəm,
Dərdinə bir əlac qılam, Cəbrayıl!
Xalqımı çıxaram iyrənc oyundan,
Baxıb qürurlanam elin hoyundan.
Həzz alam bəy ilə gəlin toyundan,
Şeirli xəyala dalam, Cəbrayıl!
Aça “Xudafərin” tağlı qolların,
Şimala, cənuba bağlı yolların.
Yığam bütöv xalqın ər oğulların,
Qələbə marşını çalam, Cəbrayıl!
Məğruram, hər sözüm sıyrılan oxdu,
Düşmənlə döyüşə hünərim çoxdu.
Yalnız sənsizliyə dözümüm yoxdu,
Kaş dönüb qoynunda qalam, Cəbrayıl!
Yağı əziləcək xalq ayılanda,
Nahaq axıdılan qan yuyulanda.
Yaqub zəmanədə tam duyulanda,
Ona da deyərsən balam, Cəbrayıl!
23.08.2019
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MƏRCANLI
(Yeni versiya)
Bir vaxt ağuşundan ucalanmışam,
Ata-baba yurdum, elim Mərcanlı.
Mən səni həmişə ana sanmışam,
Laylalı beşiyim, dilim Mərcanlı.
Məcburi köçkünlük verildi bizə,
Düşmən sahib çıxdı sərvətimizə.
Didərginlik düşdü qismətimizə,
Puç oldu gör neçə ilim, Mərcanlı!
Neçə əmanətim uyuyur səndə,
Yalqız məzarlıqda-Cüllab düzündə.
Təki yol açılsın adi bir gündə,
Səni ziyarətə gəlim, Mərcanlı!
İtkin düşənlərin var on beş ərən,
Döyüşdə əlli beş şəhidlər verən.
Harda ola bilər belə kənd, görən,
İgidlər oylağı elim Mərcanlı.
Sənsiz dolanmır da fikrim-xəyalım,
Sənə qovuşmaqdır, yalnız amalım.
İstərdim qarşında durub kam alım,
Ay pirim, ocağım, ləlim Mərcanlı!
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Gəlir xəyalıma Çoban Bulağı,
Yayda diş göynədən şirin su lağı.
Vardı dağ döşündə yaşıl zolağı,
Sənsiz necə dözə bilim, Mərcanlı!
Taxıl əkilərdi Teştək düzündə,
Məhsul dərilərdi hər dağ-düzündə.
Davar oylağıydı Gəyən düzün də.
Barlı, bərəkətli çölüm Mərcanlı.
İstərəm başlasın köçüm geriyə,
Dostlarla baş çəkək Qara Dərəyə.
And içək Allaha, halal çörəyə,
Düşmənə yetirək ölüm, Mərcanlı!
Cəbrayıl elinin qızıl tacıydın,
Fəqir-füqəranın son əlacıydın.
Bütün el-obanın ehtiyacıydın,
Heyif, sənə çatmır əlim, Mərcanlı!
Səndə izləri var qanlı illərin,
Tarixlər yaşadır geniş çöllərin.
Hanı, dəliqanlı gəlhagəllərin,
Ay coşub kükrəyən selim Mərcanlı?
Həsrətlə yaşamaq, yaşamaq deyil,
Ağlamaq el yükü daşımaq deyil.
Dayanıb gözləmək loşumaq deyil,
Yəqin tab gətirər belim, Mərcanlı!
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Yaqubun qələmi bir dar ağacı,
Düşmənin boynuna salar sıxacı.
Bağlı yollarında açar tıxacı,
Artıq sona çatar zülüm, Mərcanlı!
2017-ci il

VƏTƏN
(Yeni versiya)
Vətən, sənin başı qarlı dağlarının heyranıyam,
Köhlən atı səyirtdiyim çağlarının heyranıyam.
Vaxt var idi yamaclarda lalə, nərgiz qoxuyardım,
Zirvələrdən boylanaraq segah-zabul oxuyardım.
Gəyən düzü, Cüllab, Teştək, Araz boyu oylağımdı,
Ziyarət dağı, şiş qayalar, buz bulaqlar yaylağımdı.
Möcüzəydi bar-bəhərli cənnət bağı Qara Dərə,
Dincələrdim orda alma, əncir, üzüm dərə-dərə.
Dərələrin, təpələrin dolaylarından keçərdim,
Bumbuz Çoban Bulağından ovuc-ovuc su içərdim.
Gəzinərdim gül-çiçəkli göy çəməndə sola, sağa,
Dağ yarpızı, su qıcısı, kəklikotu yığa-yığa.
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Düşmən qəfil hücum etdi, nələr gəldi gör başına,
Dözmək olmur işğaldakı Qarabağın göz yaşına.
Doğma Böyük Mərcanlıydı bölgənin ən iri kəndi,
On illərdir didərginəm, gedəmmirəm ora indi.
İstəyirəm tez qayıdaq cənnətməkan Cəbrayıla,
Gəlin çıxaq Xan Çinarlı, Hacı Qaramanlı yola!
Vətən, sənin dünya boyda türk dilinə fəda olum,
Həm şimallı, həm cənublu hər elinə fəda olum!
Vətənimdir ulu torpaq, bütöv Böyük Azərbaycan,
Uf demədən verərəm də, öz canımı ona qurban.
Yaqub Məğrur hay səddini qələmiylə yarıb keçər,
Torpağına göz dikəni gözlərindən vurub keçər.

QƏZƏL
Qarabağa boylananda gözümə al-qan görünür,
Məzarlıqlar səmasında cismi ölmüş can görünür.
Ana yurdum yağmalanıb, əsir düşüb qız-gəlinlər,
Namus-qeyrət tapdalanıb, ləkəli ad-san görünür.
Bir milyondan artıq insan həsrət qalıb ata yurda,
Əsarətdə qalan torpaq alovda yanan görünür.
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Cıdır düzü nalə çəkir, boz atların çaparı yox,
Şuşa boyda pik zirvədə ruhi-Pənah xan görünür.
Topxanada ormanlardan perik düşüb Xarı Bülbül,
Gül-çiçəkli çəmənlikdə bitən qanqal man* görünür.
Qarı düşmən namərdliklə zərbə vurub arxamızdan,
Azərbaycan əsgərinə qisas alan an görünür.
Yaqub Məğrur rica edir, gəlin dönək Qarabağa,
Doğma yurdu azad edək, orda şərəf-şan görünür!

HARDADI, HARDA
Erməni qarışıq hay adlı yağı,
Alıb Zəngəzuru, həm Qarabağı.
Sinəmə çəkiblər ayrılıq dağı,
Yurdum əsarətdə inləyir orda,
Görəsən nəzarət hardadı, harda?
Satqınlər qırıblar as ərənləri,
Qəlbindən intiqam püskürənləri.
Əziblər doğru yol göstərənləri,
Əlimdən alınıb sərvət də, var da,
Görəsən ədalət hardadı, harda?
Deyirlər, lazımsa yurdu alarıq,
Bütün Qarabağa sahib olarıq,
* Man – eyib, qüsur, nöqsan...
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Yeni qəsəbələr, kəndlər salarıq.
Bəs niyə getmirik o doğma yurda?
Görəsən cəsarət hardadı, harda?
Atını dörd nala çapır talanlar,
Danır öz zatını fitnə salanlar,
Haqqı, ədaləti kəsir yalanlar.
İnamım sızlayır hey ahu-zarda,
Görəsən həqiqət hardadı, harda?
Niyə təpər yoxdu xalqın qanında?
Qılınclar paslanıb, qalıb qınında.
Gədalar canını alır xanın da,
Tülkülər oxuyur meydan boz qurda,
Görəsən şücaət hardadı, harda?
Üzünə dayanır qardaş qardaşın,
Sənə arxa durmur dostun, sirdaşın.
Zərbəni arxadan vurur yurddaşın,
Onunçün inləyir kaman da, tar da,
Görəsən sədaqət hardadı, harda?
Məmurlar milləti çevirib qula,
Allahı unudub gəlmirlər yola.
Kasıblar sığınıb yüz manat pula,
Ümidi, gümanı kəsir bazar da,
Görəsən səxavət hardadı, harda?
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Çarəsiz qalmışıq dinsiz əlində,
Qiymətlər şığıyır qartal belində.
Sözlər düyünlənib xalqın dilində,
Vicdan tərəzisi pozulub burda,
Görəsən hidayət* hardadı, harda?
Hanı haqq-ədalət, hanı məharət?
Hanı vəd verənlər, hanı zəmanət?
Hanı ülvi sevgi, hanı hərarət?
Qızlar oğlanları aldadır barda,
Görəsən məhəbbət hardadı, harda?
Qocalar cavanla gedir bazlığa,
Cəmiyyət rəy vermir bu “tarazlığa”.
“Kişi”lər çevrilir cinsi azlığa,
Onunçün yarına baş əymir yar da,
Görəsən xəcalət hardadı, harda?
Ağsaqqal, ağbirçək saymayır qızlar,
Nifrətə layiqdir bu həyasızlar.
Rəqs edən lütlərə züy tutur sazlar,
Gedib əlimizdən həya da, ar da,
Görəsən mərifət hardadı, harda?
Oğlanda görəndə işvəni, nazı,
Dəhşətlə odlanıb yanıram azı.
Bilinmir oğlanı, tanınmır qızı,
Namus da ilişib inləyir torda,
Görəsən ar-qeyrət hardadı, harda?
* hidayət – doğru yolda olmaq, haqq yolu
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Ayırmaq olmayır qızılı misdən,
Haqlını haqsızdan, yaxşını pisdən.
Yaqub da soruşur indi hər kəsdən:
Hissimiz donubmu şaxtada, qarda?
Görəsən qətiyyət hardadı, harda?
2017-ci il

QİSAS QİYAMƏTƏ
QALA BİLƏRMİŞ
Doğma yurd-yuvamı talayıb yağı,
Çəkib sinəmizə ayrılıq dağı.
Bilməzdim Şuşanı, tam Qarabağı,
Fərsiz ermənilər ala bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
Bir milyon soydaşım olub didərgin,
Otuz il çarəsi tapılmır dərdin.
Bu durum yaşanır hələ də gərgin,
Görəsən kim əlac qıla bilərmiş?
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
Batıbdır minlərlə Şəhidin qanı,
Dinmir nakəslərin susan vicdanı.
Haylar təhqir edir Azərbaycanı,
Nə qədər alçalmaq ola bilərmiş?
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
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Hər yanda xalqıma verilir zülüm,
Oxumur bülbülüm, açılmır gülüm.
Hətta Şuşamızda Xarı Bülbülüm,
Həsrət çəkə-çəkə sola bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
Nur saçmır yurdumun çıraq şöləsi,
Xalqımı susdurub düşmən tələsi.
Çiynimdən asılıb hicran şələsi,
Qəlbə qisas hissi dola bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
Məəttəl qalıram geri baxanda,
Türkün dəstəkçisi hanı cahanda?
Namərd supergüclər bizi sıxanda,
Milçək fili tora sala bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
Dünya siyasəti dönüb him-cimə,
Yüz ildir Vətənim çevrilib ”yem”ə.
İblisə güvənən haylar sən demə,
Surun düdüyünü çala bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
İlahi, bu necə olan bir işdi,
Qisas qiyamətə qalanmı işdi?
Dərdim dərd içində qıvrılıb şişdi,
Dil susub xəyala dala bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
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Yaqubun köksünü dağlayır ahı,
Qəlbində çalınmır şuru, segahı.
Nə vaxt alınacaq elin gorgahı?
Məğrur ağ saçını yola bilərmiş,
Qisas qiyamətə qala bilərmiş.
23.08.2019

QİSAS VAXTI
ÇATIBDI
Ey Azərtürk, erməni yurd-yuvanı yandırıb,
Qarabağda oyuncaq, saxta dövlət qondarıb,
Girov qız-gəlinlərin qürurların sındırıb.
Qeyrətimiz daxildə, sanki xıxıb yatıbdı,
Ey yatanlar oyanın, qisas vaxtı çatıbdı!
Otuz ildir yurdumda qəm tonqalı qalanıb,
Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı tam talanıb.
Cəbrayıl, Zəngilan, Ağdam, Füzuli yağmalanıb,
Görən bu torpaqları hansı xain satıbdı?
Ay həzərat, bilin ki, qisas vaxtı çatıbdı!
Ermənilər zərbəni arxamızdan vurublar,
Xocalı sakinlərin bir gecədə qırıblar.
Arxalanıb ATƏT-ə haylar lap qudurublar,
Dünya siyasətində onlar türkə atıbdı.
Ey ər kişi olanlar, qisas vaxtı çatıbdı!
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Yalan vədlərlə xalqı aldadıblar, əziblər,
Bizimkilər inanıb dayanıblar, dözüblər.
Millətimiz səbrlə gözləməkdən beziblər,
Halalca süfrəmizə yağı haram qatıbdı.
Haydı, tez silahlanın, qisas vaxtı çatıbdı!
Qarı düşmən hələ də üstümüzə bağırır,
Vətən bizə üz tutub hey köməyə çağırır,
Daha dözə bilməyən millətimiz boğulur.
Elə bil xalqımızı Şəhid ahı tutubdu,
Yerdə qalan qanların qisas vaxtı çatıbdı.
Azərbaycan yüz ildir haray çəkib səsləyir,
Qarabağla Zəngəzur azad olmaq istəyir.
Ana Vətən inləyib bizdən kömək gözləyir,
Müsəlmanın son ağlı bizi gec oyadıbdı,
Qalxın, tez silahlanaq, qisas vaxtı çatıbdı!
Yaqub Məğrur, harayla, çağır qoç ərənləri,
Qələm-kağızla birgə silah götürənləri!
Yığ, Qarabağ uğrunda döyüşə gedənləri,
Hay vur, bəyan eylə ki, namus çirkə batıbdı!
Qoy hamı anlasın ki, qisas vaxtı çatıbdı!
23.08.2021-ci il

QƏLBİMİZƏ GÜLLƏ DƏYİB
Nə yatmısan ulu millət,
Qarabağ da əldən gedir.
Düşmən bizə verir zillət,
Torpaq alır metir-metir.
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Orda yoxdu üçrəng bayraq,
Ağac erkən tökür yarpaq.
O yerlərim olub bardaq,
Gül yerində qanqal bitir.
Hər gün artır ölüb-itən,
Ağız büzür yoldan ötən.
Töhmət altda qalıb Vətən,
İzlərimiz yurdda itir.
Şuşa qalıb boynu bükük,
Ağdam olub sökük-sökük.
Dəstəyimiz yoxdu, təkik,
Kömək bizdən yana ötür.
Qan ağlayır el-obamız,
Daha yanmır gur sobamız.
Xeyir vermir ər çabamız,
Qəlbimizi bu dərd didir.
Məğrur, bizi gör kim əyib,
Qəlbimizə güllə dəyib.
Qoyma yağı qəlp eyləyib,
“Tarix” yazsın sətir-sətir!
2017-ci il
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NARAHATAM
Erməninin Qarabağa,
Dönməsindən narahatam.
Dil uzadıb sola-sağa,
Çönməsindən narahatam.
Rus-erməni-fars him-cimi,
Oğurladı qələbəmi.
Məğlubların qalib kimi,
Dinməsindən narahatam.
Rusun bizi Xankəndində,
Qarabağın hər tinində,
Hətta Laçın dəhlizində,
Yenməsindən narahatam
Putin yığır yarağını,
Qoruyur hay marağını.
O yerdə Türk çırağının,
Sönməsindən narahatam.
Haylar açıb gözlərini,
Bizə dürtüb özlərini.
Sarının öz sözlərini,
Danmasından narahatam.
Çarəsi yox illətimin*,
Sonu çatmır zillətimin.
Bunca cəsur millətimin,
Sınmasından narahatam.
* İllət – xəstəlik, azar və s.
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Qalib çıxsaq da döyüşdən,
Dörd bölgəmiz getdi əldən.
Bu halın bir otuz il də,
Donmasından narahatam.
Yolçusuyam Zəngəzurun,
Qoruyuram xalq qürurun.
Bu yolda Yaqub Məğrurun,
Yanmasından narahatam.
07.12.2020

RƏDD OLUN
Gedir Qarabağda Vətən Savaşı,
Qovur işğalçını qalib ordumuz.
Hayları məhv edir torpaq davası,
Çıxır əsarətdən doğma yurdumuz.
Hər dəfə əsgərim şəhid olanda,
Vücudum titrəyir, ruhum ağlayır.
Yadlar düşmənimlə vahid olanda,
Xalqımın fəryadı sinə dağlayır.
Ey kar rus, ingilis, kor fars, fransız,
Baxın Şəhidlərin baş daşlarına!
Niyə görməmiştək inanırsınız,
Hayların yalançı göz yaşlarına?
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Saxta soyqırıma qərar vermisiz,
Yüz ildir düşmüsüz Türkün üstünə.
Haylardan axı nə xeyir görmüsüz,
Gerçək toxunmurmu əkə şəstinə?
Ehey.., Yer üzünün riyakarları,
Humanist xalqımdan nə istəyirsiz?
Cahanın ən bədnam günahkarları,
Bu faşıst hayları nə bəsləyirsiz?
Vicdanınız varsa, bu qansızların
Qanlı niyyətinə qarşı sədd olun!!
Dəstək verdiyiniz içğalçıları,
Ya dərhal durdurun, ya da rədd olun!
01.11.2020

SONA ÇATSIN ...
HİCRANIM
Hər yanda bir el var, Cəbrayıl adlı,
Elə bil qırılıb durna köçündən.
Günləri ötsə də toylu-büsatlı,
Bir hicran yanğısı keçir içindən.
Dözülməz yaşamlı qayğılarıyla,
Qərib bölgələrdə evlər tikirlər.
Doğma yurdlarına sayğılarıyla,
Keçmişi düşünüb həsrət çəkirlər.
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Qonub xəyalların qanadlarına,
Uçurlar elə he...y Vətənə sarı.
Hətta üz tuturlar Haqq dərgahına,
Ancaq reallaşmır bu arzuları.
Düşüblər İblisin labirintinə,
Fırlanıb gəlirlər eyni nöqtəyə.
Lazımdır sığınmaq el qüdrətinə,
Vacibdir son qoymaq özgə diqtəyə.
Düşmən at oynadır oylaqlarımda,
Zəngin torpağımın qanın sorurlar.
İşğal eylədiyi yaylaqlarımda,
İndi bir qondarma dövlət qururlar.
Dünya göz yumursa bu cinayətə,
Bir millət olaraq can qoyaq gərək!
Xalqıma edilmiş bu xəyanətə,
Səfərbər olmaqla son qoyaq gərək!
Gəlin, nöqtə qoyaq qəmə, həsrətə,
Bir səfər eyləyək doğma torpağa.
Yetər ki, bu qədər dözdük zillətə,
Gedək, sahib çıxaq tam Qarabağa!
Yaralı qartala bənzəyir indi,
Param-parçalanmış Azərbaycanım.
Yaqub qələmilə döyüşüb dindi:
Qurtulsun işğaldan öz gülüstanım!
Artıq sona çatsın uzun hicranım!
41

Yaqub Məğrur

DAĞLAR
İllərdir düşmüşəm səndən aralı,
Dönüb ağuşunda qalaydım, dağlar!
Suyundan içəydim buz bulaqların,
Dərin xəyallara dalaydım, dağlar!
Qəlbimə dağ çəkib qaniçən yağı,
Düşmən əlindədir türkün oylağı.
Dadına çataydım Babəksayağı,
Yağını lərzəyə salaydım, dağlar!
Göz yaşı tökürəm hey için-için,
Kaş geri dönəydi didərgin köçün.
Gəlib vüsalına yetişmək üçün,
Tutulmuş yolları alaydım, dağlar!
Hicran alovunda yanan el kimi,
Tufan qopararam inan, yel kimi!
Azadlıq günündə coşan sel kimi,
Axıb qəm gölünə dolaydım, dağlar!
İnam yox dünyanı saran şər dinə,
Yalnız güvənirəm türkün mərdinə.
Birləşib tapaydıq çarə dərdinə,
Bir cəngi havası çalaydım, dağlar!
Yaşıl ormanların gözəl səfası,
Gül-çiçəyin min bir dərdin şəfası.
Şairin qəlbində sönməz vəfası,
Yenidən sakinin olaydım, dağlar!
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Neynirəm ki, sənsiz dövləti, varı,
Çin ola Yaqubun əhdi, ilqarı.
Qismətim olsaydı son dəfə, barı,
Ətəyində namaz qılaydım, dağlar!

YAĞI QOVULMALI
TAM QARABAĞDAN
İllərdi el-obam gərgindi, gərgin,
Xalqım Qarabağdan düşüb didərgin.
Qərib bölgələrdə həsrət çəkirlər,
Yurdumun sərvəti talanır hər gün.
Ölü bir şəhərə çevrilib Ağdam,
Şəhid ruh nə alsın dərədən, dağdan?
“Qisas qiyamətə qalmaz!”-deyiblər,
Yağı qovulmalı tam Qarabağdan!
Kaş ki, ürəklərdə oyana qeyrət,
Qəlblərdə püskürə təpərlə cürət.
Yurdu işğalçıdan azad etməyə,
Xalqımın qoluna gələydi qüvvət.
Çoxu kresloda qurubdu bardaş,
Veclərə alınmır nə yurd, nə yurddaş.
Bütöv Qarabağsız yanan millətə,
Məğrur əsirgəməz dəstəyin, qardaş!
12.07.2019
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AY ZİYALILAR
Ermənilər Bakımıza dönür, ha..,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Ürəklərdə millət ruhu sönür, ha..,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Torpağa bağlılıq qanımızdadı,
Vətənə məhəbbət canımızdadı.
Düşmən içimizdə, yanımızdadı,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Milləti bezdirib ağır sınaqlar,
Qalıb üstümüzdə böyük qınaqlar.
Axan göz yaşında yanır yanaqlar,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Nazir, məmur oğurluqla varlanıb,
Başbilənlər yaltaqlıqla korlanıb.
Qələm əhli məddahlığa zorlanıb,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Zillət içindədir məzlum xalqımız,
Hər yanda yeyilir bizim haqqımız.
Al-verdə sürünür hesab çaqqımız,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Ağalıq eləyir zatı qırıqlar,
Mənəvi cəhətdən findi-fırıqlar.
Meydan sulayırlar üzdəniraqlar,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
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Şuşasız Qarabağ ağrı-acımız,
Başdan düşürülən qızıl tacımız.
Əsir qız-gəlinlər ana-bacımız,
Niyə susursunuz, ay ziylılar?!
On illər “lazım”ı gözləmişik biz,
Sanki kardan düşüb kişiliyimiz.
Nədənsə alınmır həmrəyliyimiz,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Yolulmuş qartaldı Azərbaycanım,
Gedən bölgələrdi ürəyim, canım.
Artıq otuz ildi, həsrət-hicranım,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Maskalı zindana çevrilib cahan,
Koronavirusa verir imtahan.
Pulsuz “evdə qal!”a zorlanan zaman,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
Erməni hay-küyü saxta deyilmi?
Qarabağ İbrahim taxtı deyilmi?
Düşməni qovmağın vaxtı deyilmi?
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?
Dünya sinirlənir türk dilimizdən,
Xalq nicat gözləyir ərlərimizdən.
Yaqub sorğulayır hər birinizdən,
Niyə susursunuz, ay ziyalılar?!
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ÇIX QARABAĞDAN
Türk-cühud-monqoldan törəyib soyun,
Dünyanı cənginə alıbdır hoyun.
Ən qədim xalqlardan biri türklərin,
Niyə başlarına açırsan oyun?
Məgər tanımırsan, bu hayları sən,
Xəbərin yoxdurmu hiylələrindən?
Bu faşist xislətli erməniləri,
Neyçün Qarabağa pərçimləyirsən?
Məgər Göyçə, Dərbənd Türkün deyilmi,
Zəngəzur, İrəvan Türkün deyilmi?
Qarabağ, Borçalı, Ahıska, Kərkük,
Bütöv Azərbaycan Türkün deyilmi?
Erməni cinlənməz, cingildətməsən,
Tez-tez şıllaq atmaz, dingildətməsən.
Barmaq eləməsən yuxa yerinə,
Türkə hürə bilməz, zingildətməsən.
Millətləri bir-birinə qatırsan,
Bunu ona, onu buna satırsan.
Vuruşdurub-barışdırmaq yoluyla,
İşğalçılıq məqsədinə çatırsan.
Qonşu ölkələrə nifaq salırsan,
Bölgələri tutub orda qalırsan.
Həyasız-həyasız istədiyin vaxt,
Hətta “sülhməramlı” ordu olursan.
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Harda gəldi hey özünü öyürsən,
Gah xaçlı, gah İslam donu geyirsən.
Ərz edib Pyotrun vəsiyyətlərin,
“Deyilib, etmişik!”-andı deyirsən.
Səndədir cahanın altıda biri,
İstismar edirsən səmanı, yeri.
O qədər sərvətlər bəs eləmirmi,
İşğal eləyirsən yad ölkələri?
Türklərə nifrətin belə çoxdursa,
Hətta qoruduğun haylar loxdursa,
Axı nə gəzirsən Azərbaycanda,
BMT mandatın, iznin yoxdursa?
Məramın sülhdürsə, nədir bu qoşun?
Nədir bu tank, raket, nə çox hərb maşın?
Haylara hər dəstək verdiyin halda,
Niyə Türk xalqından gəlməyir xoşun?
Çağır əsgərləri dərədən,dağdan,
Topla silahını bərədən, bağdan!
Axı müstəqillik haqqım var, Putin,
Yığ rus qoşununu, çıx Qarabağdan!

ŞƏHİDLƏR
Vətən dağlarında, hamarlarında,
Döyüşlə ad alan sandı Şəhidlər.
Cəsur əsgərlərin damarlarında,
Sel kimi kükrəyən qandı Şəhidlər.
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Millətin ən ağır yükün daşıyan,
Yurdumdan faşizmin kökün qaşıyan,
Qəlblərdə əbədi ruhən yaşayan,
Ölməzlik rəmzidi, candı Şəhidlər.
Adların tarixə qanıyla yazan,
Düşmənin məkrli niyyətin pozan,
Yeni xəritələr, sərhədlər cızan,
Sultandı, paşadı, xandı Şəhidlər.
Ata-anaların bir and yeridi,
Müqəddəs ocağı, iman-piridi.
Tanrı dərgahında olan diridi,
Ən ali məqamda dandı Şəhidlər.
Xalqın qəhrəmanlıq, qüdrət rəmzidi,
Vulkantək püskürən cürət nəbzidi.
Qalib ordumuzun qeyrət qəbzidi,
Şərəfdi, şöhrətdi, şandı Şəhidlər.
25.12.2020

AĞLAMA ŞƏHİD
ANASI
Balan tuş gələndə qanlı silaha,
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
Başını uca tut, sığın Allaha,
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
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Oğlun Şəhid olub yurd savaşında,
Ucalıb namərdlə mərd davasında.
Səbrlə səcdə et, hər duasında,
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
O Şəhid tək sənin övladın deyil,
Bütün Azərbaycan xalqınındı, bil!
Ona yas saxlayır hər oba, hər el,
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
Bir daha gəlməsin şər iş başına,
Hər Şəhid çevrilib bir baş daşına.
Həkk olub millətin qan yaddaşına,
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
Əsgər yola salan əlinə qurban,
Ağı-bayatılı dilinə qurban!
Gözünün dalğalı selinə qurban,
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
Allah Şəhidlərə rəhmət eləsin!
Yeni məkanını Cənnət eləsin!
Qarı düşmənlərə lənət eləsin!
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
Müzəffər orduma xalq əmin olsun!
Bu itgi həyatda son qəmin olsun!
İzn ver, Yaqub da həmqəmin olsun!
İnləyib ağlama, Şəhid Anası!
15.11.2020
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CƏNAB GENERAL
(Şəhid general P.Həşimova ithaf)
Xarici-daxili düşmənlər birgə,
Hücum edirdilər illərdi Türkə.
Sayseçmə ərləri öldürsələr də,
Ən sonda özləri batdılar çirkə.
Böhtan yağdırdılar bizə dalbadal.
Xalqımız illərlə oldu halbahal.
Nəhayət igidlər çıxdı ortaya,
Düşmən arasına saldı qalmaqal.
Polad ordumuzun mərd zabitiydi,
Müzəffər komutan, bir paşa bəydi.
Sındıra bilmədi satqınlar onu,
O isə düşməni dəmirtək əydi.
Yağı qarşısında durdu ər kimi,
Vətəni qorudu cəsur şir kimi.
Şəhid Zirvəsinə ucalmağıyla,
Əbədi yaşatdı adın Pir kimi.
Yazdı tarixlərə as ad-sanını,
Vətənə elədi fəda canını.
Onu istəməyən xain qüvvələr,
Rusun raketiylə tökdü qanını.
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Aldı qisasını qadir ordumuz,
Səsinə səs verdi o boz qurdumuz.
Satqınlar nə qədər mane olsa da,
Çıxdı azadlığa əsir yurdumuz...
Çax-çux eləsə də dəyirmanda val,
Qaldı kölgəsində Poladın, marşal.
Tanrı Dərgahında rahat uyusun,
Cəmi Şəhidlərlə cənab general!
Məğrur vurğunudur o nur zəkanın,
Güvəncli əllərə verdi sükanın.
Rəhmət oxuyuram sənə, komandir,
Daim Cənnət olsun yeni məkanın!

QAZİLƏR
Qarabağ uğrunda rus yanlarıyla,
Döyüşdə düşməni əzdi Qazilər.
Vətəni qoruyub öz canlarıyla,
Tarixə as adlar yazdı Qazilər.
Zamanın ən qanlı qurd savaşında,
Xalqım qalib çıxdı yurd savaşında.
Hayları sındırdı mərd savaşında,
Faşizmin kökünü qazdı Qazilər.
Otuz il işğalda qalan torpağı,
Tələyə salmışdı xain barmağı.
Şuşaya taxmaqla aylı bayrağı,
Məkrli planları pozdu Qazilər.
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Ordumu coşdurdu yağının qəsdi,
Sel kimi kükrədi, tufantək əsdi.
İt kimi qovladı, dillərin kəsdi,
Şəhid qisasına yozdu Qazilər.
Döyüşdə minlərlə ərən itirdi,
Dəmir yumruğuyla işi bitirdi.
Savaşı zəfərlə sona yetirdi,
Əzəl xəritəni cızdı Qazilər.
30.12.2020

DƏLİ JİRİNOVSKİYƏ
Yenə nə qızmısan, dəli Volodya,
Niyə hər yanıma ağız atırsan?
Nədən erməniyə olub dyadya,
Turana bu qədər dil uzadırsan?
Cəsur millətimə qoyun deyirsən,
Türklər yaşatmırmı insan adların?
Sarı rəngliləri nə çox öyürsən,
Ruslar daşımırmı heyvan adların?
Türkün ağır daşı düşüb başına,
Daim döşəyirsən hədyan onlara.
Vurğunsan hayların qara qaşına,
Yaman züy tutursan sırtıq yanlara.
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Deyirlər hər əmri çardan alırsan,
Bitib tükənmir də söz qalmaqalın.
Hürmək xislətinlə zurna çalırsan,
Yəqin artıq düşüb təlxəklik yalın.
Bizdə atalardan qalıb bir məsəl,
İtlər çox hürsə də, keçər karvanlar.
Yolları kəssə də səntək min dəcəl,
Döyüş meydanını seçər sarvanlar.
Burax caynağından Azərbaycanı,
Anla düz sözünü Vahabzadənin!
Amacın haqdırsa tökdürüb qanı,
Durma tərəfində xain düşmənin!
Sənə son sözüdü Yaqub Mirzənin,
İnsanı məhv edər, qəfil kor amal.
Çəkilsə zəhərli dişi gürzənin,
Çevrilib olacaq zəlil koramal.
13.08.2021

QARABAĞ-ZƏNGƏZUR
AZƏRBAYCANDIR!
Nə çox qaşınırsan, xəstə Paşinyan,
Torpaq pay verilmir, qanırsansa bil!
Bir də yekə qələt etsən başından,
Paşolyan edərik sizi, ay debil!
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Haylar ağa seçdi səntək naqqalı,
Oldun Hayıstanın tülkü-çaqqalı.
Hiyləgər olsan da, ay şələquyryq,
Güdaza vermisən, artıq saqqalı.
Bir zaman Şuşada şıllaq atırdın,
Ananı, bacını pula satırdın.
Bəzən Moskvada, bəzən Parisdə,
Ağa qucağında uyub yatırdın.
Hey öyürdün arsız-arsız özünü,
Niyə heç demirdin sözün düzünü?
Artıq Qarabağı verib əlindən,
İndi nə döyürsən qoyun gözünü?
Deyirdin Qarabağ Ermənistandır,
Məh isə deyirəm, bu şər-böhtandır.
Nəinki Qarabağ, hətta Zəngəzur,
Göyçə, İrəvan da Azərbaycandır!
Müti bir qulusan rus-fars ağanın,
Yolunu gedirsən Makron dığanın.
Heç ayaq tozu da ola bilməzsiz,
Nə bizim İlhamın, nə Ərdoğanın.
Tez-tez zəng edirsən ağan Putinə,
Xalqı döndərmisən onun itinə.
Cavab gəlməyəndə sənə, ay xoruz,
Başını toyuqtək soxursan hinə.
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Gəncəyə, Tərtərə, .., raket atırsan,
Qadını, körpəni qırıb çatırsan.
Məgər anlamırsan, ay uzunqulaq,
Evləri dağıdıb lehmə batırsan?
Nə çox iştahan var, ay haramzada,
Türklər pay vermirlər torpağı yada.
Acgöz haylar isə xəyallarının,
Qurbanı olurlar, daim dünyada.
Tikanlı qanqaltək sizi biçmişik,
Cəbrayıl, Hadrutu alıb keçmişik.
Xocalı, Zəngilan, Ağdam, Laçını,
Şuşanı, .., almağa and da içmişik.
Bütün Ermənistan aiddir bizə,
Bir qarış torpaq da vermərik sizə.
Bilərsən kim olub hay babaların,
Bir az nəzər salsan keçmişinizə.
Hara gedirsənsə, orda axır qan,
Sənə arxa durur İranla yunan.
Çünki doğulmusan, fars qızlarını,
Yunan əsgərlərin zorlamağından.
Artıq ağartmışıq örtük işini,
Hətta sındırmışıq sürtük dişini.
Məgər bilmirsən ki, niyə sevirlər,
Erməni qızları hər türk kişini?
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Əldən verməməkçün Ermənistanı,
Sülhə çağırırsan Azərbaycanı.
Meydan sulayırdın, daim ay metis,
De, o təkəbbürlü hərzə bəs hanı?
Yaqub Məğrur sözlə yenəcək səni,
Mayallaq aşdırıb çönəcək səni.
Noxta-cilovunu vurub ağzına,
Haçan dingildəsən minəcək səni.
07.10.2020

YOXDU VERƏN HAY
(Paşinyanın dilindən)
Gəncəyə raket atdım,
Tərtəri topa tutdum.
Sel kimi qan axıtdım,
Yurdlar oldu taybatay,
Mənə yoxdu verən hay.
İlham çıxdı qarşıma,
Lağ etdi göz-qaşıma,
Yumruq vurdu başıma.
Sanki tökdü qaynar çay,
Mənə yoxdu verən hay.
Söz qaytardım Putinə,
Yaman düşdüm çətinə,
56

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
Hətta döndüm itinə.
Ta vermədi yenə pay,
Mənə yoxdu verən hay.
Bir yandan da korona,
Bizi saldı toruna.
Ümid yoxdu Mak(a)rona.
Olanmır o da day-day,
Mənə yoxdu verən hay.
Üz tutdum şirboğana,
Yalvardım Ərdoğana.
Dedim hay ver dığana!
Bizi etdi ...ötə tay,
Mənə yoxdu verən hay.
Lap sonda hürkə-hürkə,
Tülkütək girdim kürkə,
Baş əydim Atatürkə.
Məzardan qopdu haray,
Mənə yoxdu verən hay.
Məğrur dedi aramla,
Paşik, öl bu durumla!
Artıq bu üz qaramla,
Tam korlanıb oldum zay,
Mənə yoxdu verən hay.
08.11.2020
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NƏ İSTƏYİRSİZ
Ey sapı bizdən olan,
Tiyəsi rus baltalar,
Saqqalı dizdən olan,
Fars əlində xaltalar,
Türkdən nə istəyirsiz?
Ey şimallı, cənublu,
Şərqli, qərbli xaçlılar,
Amerika yönümlü,
Hər tərəfli suçlular,
Türkdən nə istəyirsiz?

SUÇUMDUR MƏNİM
Vətənə özünü fəda edənlər,
Milli azadlığa qurban gedənlər,
Hətta öz yurdunda ölən-itənlər,
Yaralı ağrımdır, acımdır mənim.
Kazım, Şikar, ... kimi cəsur igidlər,
Müslüm, Fərhad, Arif, Həsən, Zahidlər,
Əziz canlarından keçən Şəhidlər,
Tanrı dərgahında tacımdır mənim.
Cəbhədə döyüşən qızlar, qadınlar,
Əskərlərə dayaq xanım-xatınlar,
Ərtək şəhid olan as Salatınlar,
Anamdır, qızımdır, bacımdır mənim.
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Erməni uydurur hey yalan-palan,
Guya ki, onundur Mehri, İrəvan.
Qubadlı, Füzuli, Ağdam, Zəngilan,
Xocalı, Cəbrayıl Həccimdir mənim.
Çəkir həsrətimi hər dağ, hər dərə,
Əl yetmir Laçına, nə Kəlbəcərə.
Xankəndi, Xocavənd, Şuşa, Ağdərə,
Azad edilməli borcumdur mənim.
Tezliklə səfərbər olmalıyıq biz,
Gedib o yurdları almalıyıq biz.
Düşməni qaçağa salmalıyıq biz,
O yerlər ucqarda ucumdur mənim.
O boyda torpağı əldən verməyim,
İyirmi beş illik didərginliyim,
Məğruramsa, susan lal gərginliyim,
Ən böyük günahım, suçumdur mənim.
23.08.2018

SÜLHƏ ÇAĞIRIŞ
Görəsən nə olub cümlə cahana,
Mizan-tərəzisi nədən pozulub?
Güclü bir yanadır, zəif bir yana,
Niyə insanlığa hörmət azalıb?
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Fitnəkar darğalar–dünya hakimi,
Xalqlar arasına fəsad salırlar.
Doğma yurdlarından didərgin kimi,
Qitədən qitəyə qovalayırlar.
Kağız üzərində donuq qalıb sülh,
Sərvətlər uğrunda vuruşur şahlar.
Dünyanı bürüyüb bir qara güruh,
Aləmi viranə qoyub silahlar.
Bir zaman Asiya ölkələrində,
Halal zəhmətiylə dolanan xalqlar,
Hazırda Avropa səltənətində
Olublar, əl açıb dilənən xalqlar.
Bu hal millətləri salıbdı çaş-baş,
Nolardı bir fikri daşıyaydılar.
Dövlətlər anlaşıb dost olaydı kaş,
Əmin-amanlıqda yaşayaydılar.
Gəzsin yer üzünü sülhə çağırış,
Yox olsun qəlblərdən fitnə- fəsadlar!
Qoy dərhal baş tutsun yurda qayıdış,
Qurulsun ellərdə toylar, büsatlar!
21.09.2016.
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HƏMRƏYLİK
GÜNÜ
(Yeni versiya)
Vətəni qoruyan cəsur oğullar,
Ən ağır el yükü daşıyan qollar,
Milləti birliyə aparan yollar,
Müstəqil yönüdür Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Yüksək səviyyədə olan görüşlər,
Həmfikir xalqlarla gediş-gəlişlər,
İxraclı, idxallı alış-verişlər,
Milyard-milyonudur Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Azər-türk adlanan hər bir elimiz,
Hətta kosmosa da yetən əlimiz,
Milləti ucaldan Ana dlimiz,
Varlığı, canıdır Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Xalqımın bölünən o tay-bu tayı,
Dünyada əlli beş milyonluq sayı,
Üçrəngli bayrağı, ulduzu, ayı,
Ürəyi, qanıdır Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
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Təbriz, Bakı, Dərbənd, Göyçə, İrəvan,
Qarabağ, Borçalı, Zəngəzur, Zəncan,
Ərdəbil, Kərküklə Mosul, Savalan,
Uzunu, enidir Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Xaricdə yaranan diasporumuz,
Ceyhana çəkilən neft-qaz borumuz,
NATO standartlı balans ordumuz
Rütbəsi, çinidir Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Bütövlük millətin arzu-məsləyi,
Məqsədə yetməkdir xalqın istəyi.
Buna Türkiyənin qardaş dəstəyi,
Milli güvənidir Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Millətim özünü dərk edən anlar,
Azadlıq uğrunda tökülən qanlar,
İyirmi altı fevral, iyirmi yanvar,
Ölməzlik günüdür Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Türklərin qanında qaynayan hisslər,
Milləti ardınca aparan kəslər,
Xalqı birləşməyə çağıran səslər,
Hayqıran ünüdür Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
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Müstəqil yoluna sadiq qalması,
Döyüşdə düşməni yenik salması,
Vətən Savaşında zəfər çalması,
Qələbə himnidir Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Xalqımın kükrəyib coşur ilhamı,
Sürəkli alqışla əl çalır hamı.
Həm Yeni il, həm də Novruz Bayramı,
İlin ilk günüdür Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.
Yaqub Məğrur Birlik-deyib çağlıyar,
Ona ilham verir ulu Şəhriyar,
Nizami, Füzuli, Xəlil, Bəxtiyar..,
Şöhrəti, şanıdır Azərbaycanın,
Həmrəylik Günüdür Azərbaycanın.

TƏBRİZİM
İki əsr öncə rus-fars şeytanı,
İki yerə bölüb Azərbaycanı.
Axır o zamandan ərlərin qanı,
Açılmır çöhrəsi-üzü, Təbrizim!
Tapılmır çarəsi-çözü, Təbrizim!
Hər yanda illərlə getdi savaşlar,
Ağalar qoymadı daş üstə daşlar.
Azadlıq uğrunda kəsildi başlar,
Sındı nər millətin özü, Təbrizim!
Söndü birliyinin közü, Təbrizim!
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Qürurlu xalqımın o tay, bu tayı,
Dünyada əlli beş milyonluq sayı,
Üçrəngli bayrağı, ulduzu, ayı,
Birliyə çağırır bizi, Təbrizizm!
Göyərdək yeni bir izi, Təbrizim!
Gözəl görünsə də hüsnü-camalın,
Həsrətin çəkirsən cəmi-şimalın.
Bir dövlət qurmaqdı arzu-amalın,
Bakının ürəyi, gözü Təbrizizm.
Dilimin ən şirin sözü Təbrizim.
Yaqub deyir, As Ər bəy xan, Aslarıq,
Haqsızlıq yoluna ayaq basmarıq.
Vətən birləşincə, daha susmarıq,
Bir olarıq geci-tezi, Təbrizim!
Gəlsə də yağının yüzü, Təbrizim!

XUDAFƏRİN KÖRPÜLƏRİ
Əsrlərə sinə gərən,
Saysız qanlı qırğın görən,
Sahilləri birləşdirən
Xudafərin körpüləri.
Yurdun qoşa qolu idi,
Xalqın nicat yolu idi,
Get-gəl ilə dolu idi,
Xudafərin körpüləri.
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Üzüyüdür Xan Arazın,
Qurbanıdır natarazın.
Yetirənmir el murazın,
Xudafərin körpüləri.
Qan qoxulu izimizdi,
Qəm-qüssəli sözümüzdü,
Yaş süzülən gözümüzdü,
Xudafərin körpüləri.
Tarixin qan yaddaşıdı,
Azərtürkün yurd daşıdı,
Millətimin sirr daşıdı,
Xudafərin körpüləri.

ƏRDOĞAN
Cəsur Türk tarixi salnaməsinə,
Adını şərəflə yazır Ərdoğan.
Söykənir xalqının iradəsinə,
Yağı niyyətini pozur Ərdoğan.
İslam dünyasına qəsd edənləri,
Türkün əleyhinə bərk gedənləri,
Arxada tor qurub təlx* güdənləri,
Şirtək nərildəyib əzir Ərdoğan.

* təlx – acı, zəhər, pis nəticə verən
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Düşməni lazımi anda vurmağa,
Qardaş ölkələrə arxa durmağa,
Ən ali məqsədi Turan qurmağa,
Həmişə hazırdır, hazır Ərdoğan.
İstər siyasətdə, istər hərbidə,
Mat edir şimalı, şərqi, qərbi də.
Aləmi titrədir hökməl zərbi də,
Yeni xəritələr cızır Ərdoğan.
Liderə çevrilib, artıq cahanda,
Başçılar baş əyir ona baxanda.
Ölkələr birləşib asi çıxanda,
Dünyanı nizama düzür Ərdoğan.
Xalqımı çəkəndə hərə bir yana,
Haylar qərq edəndə bizi al-qana,
Dərhal dayaq olur Azərbaycana,
İlhamla əl-ələ gəzir Ərdoğan.
Qətiyyən inanmır nankor ruslara,
Nə kar firənglərə, nə kor farslara.
Dur!- deyir siyasi oyunbazlara,
Hər işi Haqq ilə çözür Ərdoğan.
27.10.2020
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GƏLİRƏM, QARABAĞ
(Yeni versiya)
Keçir həyatımdan bir payız yenə,
Ömrün köçhaköçlü ili azalır.
Həyat kitabımın vərəqlərinə,
Bir xoş səhifə də belə yazılır.
Həsrətim sinəmdə dönüb yaraya,
Kədərli günlərim ötür dalbadal.
Getmək istəyirəm doğma saraya,
Ayrılıq qəlbimi edir halbahal.
Yağı şırım çəksə də dağ-düzümə,
İzimi qoruyur hər dərə, hər dağ.
Artıq gülümsəyir tale üzümə,
Döyüşlə alınır geri Qarabağ.
Qərib yaşamaqdan bezmişəm daha,
Hayların bağrını sözlə dəlirəm.
Üzümü tuturam Uca Allaha,
Gözlə Qarabağım, dönüb gəlirəm!
Yaqub, başçılıq et bu el köçünə,
Güvən, o müzəffər qalib orduna!
Düşmən hay-küyünü alma vecinə,
Qayıt, çəkinmədən ata yurduna!

67

Yaqub Məğrur

SALAM, ATA YURDUM
Salam ata yurdum, ana torpağım,
Əzəl xəritəni çızıb gəlmişəm.
Əlimdə ay-ulduz üçrəng bayrağım,
Şanlı “Zəfər Marşı” yazıb gəlmişəm.
Bağışla sən Allah, xali* vətənim,
Qoruya bilmədim varidatını.
Yollarda çox oldu ölən-itənim,
Doğrulda bilmədim etimadını.
Sinəni suvardı al-qanlarıyla,
Minlərlə qəhrəman Şəhidlərimiz.
Vətəni qoruyur ər canlarıyla,
İndi də pəhləvan igidlərimiz.
Muğanda itirdim ata-anamı,
Qanadı qırılmış qartal kimiyəm.
Əzrayıl apardı qardaş bacımı,
Qəzaya uğramış tir sal kimiyəm.
Sənin həsrətinlə qərib ellərdə,
Hicran yanğısıyla əzab çəkmişəm.
Zillət çəkə-çəkə yad bölgələrdə,
Üzü Cəbrayıla hey göz dikmişəm.
Böyük Mərcanlının hanı evləri,
Hardadı bölgənin ən böyük kəndi?
Yurdunu axtarır kənd sakinləri,
Görürlər virana çevrilib indi.
* xali – boş, tənha, adamsız, sahibsiz
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Səni tapanacan az qala azam,
Yerlə bir edilib hündür hasarım.
Nişan ver, hardadı qoşa darvazam,
Niyə gözə dəymir dükan-bazarım?
Üç on ilə çatdı ərşə harayım,
Ağlar gözlərimin yaşı qalıbdı.
Hanı dörd otaqlı o qış sarayım,
Yerində bir qalaq daşı qalıbdı.
Hanı bol qonaqlı xeyir-şər yerim,
Niyə qaynar həyat donubdu burda?
Hanı hay-haraylı gəlhagəllərim,
Sadiq dost-tanışlar hardadı, harda?
Susuzdan quruyub bostanım, ləkim,
Barlı ağaclarım, meyvə bağlarım.
Bilmirəm bu dərdi ta necə çəkim,
Yenə qayıdarmı o xoş çağlarım?
Müzəffər ordumun tam zəfəriylə,
Bil ki, düşmənləri qırıb yenmişəm.
Qərib bölgələrdən son səfərimlə,
Artıq şair kimi geri dönmüşəm.
Vətən, qəbul elə Yaqub Məğruru,
Qoy bərpa eləyim evi-eşiyi!
Bir daha sınmasın xalqın qururu,
Çəkim igidlərlə elin keşiyin!..
23.08.2021-ci il
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GÖZÜNÜZ AYDIN
Zəfər Zəngi çalınır,
Ellər, gözünüz aydın!
Haylar tora salınır,
Türklər, gözünüz aydın!
Alınıb həm Ağoğlan*,
Həm Cəbrayıl, Zəngilan.
Dalbadal zəfər çalan,
Ərlər, gözünüz aydın!
Alarıq Xocavəndi,
Hədəf Laçın, Xankəndi.
Şuşa olan baş kəndi,
Mərdlər, gözünüz aydın!
Azad olar Ağdərə,
Gedərik Kəlbəcərə.
Yol açan zirvələrə,
Nərlər, gözünüz aydın!
Xocalı dərdli, qəmli,
Ağdam, Qubadlı çənli,
Türkün rəmzi Boz rəngli
Qurdlar, gözünüz aydın!
Yaqub yurda alışar,
Xalqla birgə çalışar.
* Ağoğlan – Hadrutun əsas adı
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Ey ləzgilər, talışlar,
Cühud, avar, kumıklar,
Kürdlər, gözünüz aydın!
Tatlar gözünüz aydın!
Dostlar, gözünüz aydın!
Aslar, gözünüz aydın!
22.10.2020

ZƏFƏR MARŞI
Yüz illərdir qəsb edir,
Haylar Türkün yurdunu.
Humanistlik bəs edir,
Qaldırmışıq ordunu.
Nəqarat (2)
Vur, qəhrəman əsgərim,
Azad olsun məskənim!
Düşmən tora salınır,
Dəf edilir nasistlər.
Zəfər Zəngi çalınır,
Məhv edilir faşistlər.
Nəqarat (2)
Döyüşdə ölən, itən,
Yaşayır ad-sanıyla.
Dirçəlir Ana Vətən,
Şəhidlərin qanıyla.
Nəqarat (2)
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Alındıqca torpaqlar,
Yağı yanıb yaxılır.
Ay-ulduzlu bayraqlar,
Zirvələrə taxılır!
Nəqarat (2)
Yaşa, doğma Qarabağ,
Yetək sənin dadına!
Sağalsın hər yara, dağ,
Dastan yazaq adına!
Nəqarat (2)
Güney-quzey bir olsun,
Yaransın böyük ölkəm!
Azərbaycan var olsun,
Bütövləşsin hər bölgəm!
Nəqarat (2)
Laçın dəhlizindən öt,
Tanrı Türkə yar olsun!
Zəngəzuru azad et,
Böyük Turan var olsun!
Nəqarat (2)
23.10.2020
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MASKALI DÜNYA

Ey ağız-burunu maskalı dünya,
Sahibsiz, papaqsız, kaskalı dünya,
Bəs haçan qəflətdən oyanacaqsız,
Evlərdə uyuyan soskalı dünya?

73

Yaqub Məğrur

MASKALI DÜNYA
Görən bu nə dövran, necə halətdi,
Sanki yaxınlaşır dünyanın sonu.
Koronavirus da əldə alətdi,
Tədricən dəyişir həyatın donu.
Adamlar ətrafdan təcrid edilir,
Sanki çevrilirlər ev dustağına.
Hətta ac qalmağa təhdid edilir,
Yanğısı işləyir lap cızdağına.
Maska taxdırırlar ağız-buruna,
Guya, xəstəliyə faydası çoxdu.
Ancaq salsalar da qanun zoruna,
Vaksin yaratmağın qaydası yoxdu.
Ən iri şəhərlər, ən iri kəndlər,
Hər yanda çevrilir böyük zindana.
Yollarda qapanır keçidlər, bəndlər,
Polislər məcburən uyur şeytana.
Evdən icazəsiz çıxan insana,
Cərimə yazırlar güzəşt etmədən.
Üz tutsan dost-tanış olan ünvana,
Həbsə də atırlar, ora yetmədən.
Nədir bu karantin rejimi belə,
Acı bağırsaqtək uzanıb gedir.
Natəmiz siyasət güc gəlir dilə,
Deyirlər yenilik qazanıb gedir.
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Başlayıb üçüncü cahan savaşı,
Yuyulur hər kəsin beyin lövhəsi.
Gedir düşüncədə güman davası,
Gözlənir həyatın yeni “töhvə”si.
Ey ağız-burunu maskalı dünya,
Bax gör çevrilirsən kimin quluna!
Qəfəsdə uyuyan soskalı dünya,
Gəl düşmə iblisin, cinin yoluna!
Yer üzü kovidin olub əsiri,
Guya pandemiya çıxıb rastına.
Koronavirusun yoxdu təsiri,
Nə Yaqub Məğrura, nə də dostuna.

KORONAVİRUS
Artıq hər tərəfdən gəlir sorağın,
Ölümcül silahdır, deyir yarağın.
İnsan ölümündə nədir marağın,
Nə çox can alırsan, koronavirus?
Tez-tez baş vurursan əcəl zənginə,
Xalqı bürüyürsən qara rənginə.
Nədən dünyamızı alıb cənginə,
Pis hala salırsan, koronavirus?
Bəd əməldə bənzərin var Karenə,
Zəbt etməkdə oxşayırsan Xorenə.
Yəqin ki, onunçün cəllad Çarenə,
Güzəştli qalırsan, koronavirus!
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Uşaqları salma ağır duruma,
Gəl basma kösövü köhnə yarama!
Halalı edirsən möhtac harama,
Quyuya salırsan, koronavirus!
Yapış boğazından qara yaxanın,
Xalqa torba tikib tərs-tərs baxanın!
Niyə haqsıza yox, haqlı çıxanın,
Qəlbinə dolursan, koronavirus?
Yağışdan çıxmamış düşdük yağmura,
Harınlar batırdı xalqı çamura.
Bir “qulaqburması” versən məmura,
Son əlac qılarsan, koronavirus!
Saxta deputata qənim ol, qənim,
Qoy ağ günə çıxsın millətim mənim!
Alsam Qarabağı, olsa məskənim,
Həmdəmim olarsan, koronavirus!

BİZİM OLSUN
(Məmurlardan məzlumlara)
Ölüm-itimlidi həyatın sonu,
Gedənlər geyinir ağ kəfən donu.
Hər gün xalqımızdan qırılsa onu,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
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Satdıq erməniyə biz Qarabağı,
Sizə ev paylayıb göstərdik qayğı.
Daha neyniyirsiz viran torpağı?
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
Bu nə müharibə, nə qalmaqaldı,
Çoxu nakam getdi, yurdları qaldı.
Yeraltı, yerüstü bizə halaldı,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
Niyə doğrulmadı sizin andınız,
Bu qədər döyüşüb nə qazandınız?
Quru təbliğata uyub yandınız,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
Axı nəyə lazım bu canfəşanlıq,
Susun ki, problem olsun bir yanlıq.
Gəlin razılaşaq, olmaz “ziyanlıq”,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
Taledən yazılıb bəxtiniz belə,
Otuz min insanı verdiniz yelə.
Kifayət deyilmi, “verək əl-ələ”,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
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Əşi, lap cəhənnəm olsun ölənlər,
Bizə nə, girovdu qızlar - gəlinlər.
Siz ey qisməti kor dərd bələyənlər,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
İflasa uğrasa fitnə - felimiz,
Ölərik sərvətdən çıxsa əlimiz.
Hətta məhv olsa da ana dilimiz,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
Məzluma nə lazım nə sərvət, nə pul,
Ağanın hökmüylə olubsunuz qul.
Qalıb qarşınızda yalnız bircə yol,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!
Hər şeyi yerbəyer etsə də zaman,
Əzəldən qurulub belə bu cahan.
Lüzum yox, olmağa daha bədgüman,
Şəhidlik Zirvəsi qoy sizin olsun!
Təki bu var-dövlət hey bizim olsun!

“MEHRİBAN” DÜŞMƏHLƏR
Harada çıxırsa yaltaq qarşıma,
Nifrət duyğuları dolur başıma.
Yəni belələri gəlmir xoşuma,
Yalanla qazanır, çünki qisməti,
Dəyişkən sifətli olur xisləti.
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Daim söz gəzdirib ara vuranlar,
Üzdə gülüb dalda tələ quranlar,
Haqsızların tərəfində duranlar,
Haqqa rişxənd edib alçaqlanırlar,
Şit-şit hırıldayıb yaltaqlanırlar.
Əlində aftafa, qolunda dəsmal,
Ağa qulluğunda duran qırışmal,
Kişi formasında mənəvi hambal
Min cür dil tökərək girir qılığa,
Anqırıb oxşayır uzunqulağa.
Bicbala başına sabun sürtənin,
Boş qafasın ora-bura dürtənin,
Bu xisləti maskalanıb örtənin
İmkanlı görəndə qalxır nəşəsi,
Quyruq bulamaqdı, çünki peşəsi.
Yaltaq azğınlaşıb yolun azırsa,
Yaxşını qəsd ilə pisə yozursa,
Haqlıya gizlində quyu qazırsa,
Yüz faiz ortaqdır, o da Şeytana,
Müşküldü yaltaqlar kimliyin dana.
Min bir fırıldaqla xalqa atanlar,
Dostu keçi qiymətinə satanlar,
Xirtdəyəcən üfunətə batanlar
Bu duruma adi haltək baxırlar,
Nəslinə-kökünə ləkə yaxırlar.
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Oxşarının nəzərində öyülən,
Mənliyini xırdalayıb əyilən,
Xalq içində ikrah ilə söyülən
Kəslər xidmət edir hey müxənnətə,
Gəlib, gələcəklər yenə lənətə.
Ağasına Allah kimi baxanı,
Çoxlarının evlərini yıxanı,
Dost-tanışın axırına çıxanı
Tanrı dərgahında qandıracaqlar,
Qaynar qır qazanda yandıracaqlar.
Danışanda tülkü sayaq ulayan,
Məmur qarşısında quyruq bulayan,
Süfrədən kənarda sümük yalayan
Dərdini çəkərmi elin, obanın,
Qədrini bilərmi dədə-babanın?
Şəxsiyyəti yağlı dilə çəkənlər,
Çoxunu bezdirib zəhlə tökənlər,
Bəzən şeytana da papış tikənlər
Dar ayaqda girsələr də dəliyə,
Guya ki, sığmırlar yerə və göyə.
İt kimi hürəndə tula payına,
Tuş olub tən gəlir taylı-tayına.
Burnunu da soxur hər cür oyuna,
Hərraca çıxarır özün heyvərə,
Utanmır, söyüşü vurur peysərə.

80

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
Satqına çevrilir yaltaqlar sonda,
Xəyanət edirlər xalqa bir anda.
Genetik xainlik var qanlarında,
“Mehriban” düşməndi elə bil onlar,
Əzabların çəkir heyif milyonlar.

KİŞİ DEYİRLƏR
Bu nə tamaşadı, nə sirdi görən,
Yoluğa, sarsağa kişi deyirlər.
Əlində aftafa, sabun gəzdirən,
Yalağa, yaltağa kişi deyirlər.
Ədalət ilişib çəndə, dumanda,
İnsanlar yaşayır ümid-gümanda.
Xalqı girinc edən çətin zamanda,
Alağa, alçağa kişi deyirlər.
Mərdlik-kişiliyi olmayan kəsə,
El-oba qeydinə qalmayan kəsə,
Ağlı topuğunda olan nakəsə,
Şuluğa, şıltağa kişi deyirlər.
Ata-anasından bixəbər olan,
Abıra, həyaya biganə qalan,
Zənəni tovlayıb tələyə salan,
Calağa, sırtığa kişi deyirlər.
Gündə müştəriyə atan baqqala,
Ana-bacısını satan naqqala,
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Toyuğa zülm edən tülkü-çaqqala,
Tulaya, buldoğa kişi deyirlər.
Xain düşmənlərə qucaq açana,
Ana-bacısını qoyub qaçana,
Bircəcə “sağ ol!”-a quştək uçana,
Xoruza, qoduğa kişi deyirlər.
Hər yerdə marığa girib yatana,
Vətəni sərvətə, vara satana,
Milli heysiyyəti çirkə batana,
Qeyrəti yırtığa kişi deyirlər.
Dildə lovğalıqla haqdan dəm vuran,
Hər işi haramla, rüşvətlə quran,
Başçı qarşısında kölətək duran,
Məmur-fırıldağa kişi deyirlər.
Tabe olduğuna quyruq bulayan,
Yoxsul təbəqəyə meydan sulayan,
Xalqın sərvətini çapıb talayan,
Qudurğan porsuğa kişi deyirlər.
Haqsızlıq görəndə gəlirəm dilə,
Haqqı qorumağa qalxıram zilə.
Yaqubam, ha irad tutsam da belə,
Qırığa, qırtığa kişi deyirlər.

82

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!

NAKƏSLƏRƏ
Neyləyim, azalmır söz qalmaqalım,
Nakəs danışanda pisləşir halım.
Eşitdim arxamca qeybət qırırmış,
Bəlkə kimliyimi yadına salım.
Dağlardan güc alıb kükrəyən çayam,
Tarıma çəkilən kamanam, yayam.
Nakəsi zəhmimlə bağlayıram mən,
Püskürən vulkanla qoşa həmtayam.
Paxıla xoş gəlmir şeir var-yoxum,
Hədəf-nişangahdan yayınmır oxum.
İstərəm arxamca hədyan deyənin,
Qoşa barmağımı gözünə soxum.
Qoymaram susuzdan qurusun ləkim,
Xoşlaram məhsulun qayğısın çəkim.
Şeir bostanıma daş atan kəsin,
Yağı dağ eləyib ağzına töküm.
Ey keçəl Həmzənin yoluq nəvəsi,
Kişini ucaltmır yaltaq həvəsi.
Bil ki, gücü çatmaz Yaqub Məğrura,
Yüzlərlə alçağın qalaq qüvvəsi.
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KİMDİ KİM
Hər yazar xalqının yazarı deyil,
Şairlik çoxunun güzarı deyil.
AYB məddahlar bazarıdı, bil!
Görən görür, bilən bilir, kimdi kim,
Nəyə lazım, ayrı-ayrı ad çəkim?
Heyf ki, hər kişi ər kişi deyil,
Kişilik çoxunun vərdişi deyil.
Yaltaqlıq, satqınlıq mərd işi deyil,
Baxan görür, görən bilir, kimdi kim,
Nəyə lazım, ayrı-ayrı ad çəkim?

TƏƏSSÜF
(Bir nankora)
Yüz qram arağa əyirsən boyun,
İçib çıxardırsan min cürə oyun.
Gördüyün hər küçə qadınlarıyla,
Öpüşüb olursan, hətta qol-boyun.
Edirsən avara hərəkətləri,
Hətta unudursan mərifətləri.
Hər dəfə bu halda səni görəndə,
Utanıb tökürəm xəcalət təri.
Başın lap oxşayır pırpız kələmə,
Qurşandın elmə yox, saxta qələmə.
Başqası yazdığı çox kitablara,
“Müəllif” olmaqla düşdün tələmə.
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Təəssüf ki, səni gec tanımışam,
Üstəlik bir yaxın dostum sanmışam.
Hətta hər yaramaz əməllərinin,
Odunda alışıb mən də yanmışam.
Allah lənət etsin şeytana, cinə,
Necə fırlatdı ki, inandım sənə?
Deyirəm bir qara daş düşəydi kaş,
Sənə tuş gəldiyim bax o ilk günə.
Kişi qiymət verər dosta köməyə,
Hörməti güdaza verməz yeməyə.
Demək istəmirdim, sənintək nankor,
Məni məcbur etdi bunu deməyə.
Yoluna pul-para sərdirmişəm mən,
Çətin işlərini gördürmüşəm mən.
Plagiat müəllif kitablarına,
Hətta mükafat da verdirmişəm mən.
Arxamda sən mənə rəqib deyirdin,
Üzdə yaltaqlanıb tərif deyirdin.
Hərçənd indi-indi anlayıram ki,
Məni tərifləmir, hərifləyirdin.
Üstündə yarpaqtək daim əsmişəm,
Halal çörəyimi sənlə kəsmişəm.
Ancaq sənə urcah olandan sonra,
Anladım nə qədər passivləşmişəm.
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Unutma “quş südü” soruşmağını,
Qapımın ağzında buruşmağını!
Vicdanın oyansa düşün, xatırla,
Süfrəmə ac qurdtək darışmağını!
Yada sal, süfrəyə nəsə almısan?
Dostun qayğısına necə, qalmısan?
De görüm, mənimlə yeyib-içəndə,
Əlini cibinə haçan salmısan?
Heyf ki, mən sənə mahir demişəm,
Hərdən tərifləyib şair demişəm.
Ziyalı, müəllim adlandırsam da,
Bil ki, keçmiş xətrə dair demişəm.

QOCA
(AYB katibi F.Qocaya)
Gör kimləri toplamısan başına,
Meydan oxuyursan söz yoldaşına.
İşdir, bir qurd şair çıxsa qarşına,
Neylərsən üstünə cumana, Qoca?
Vardır “şair”lərin məddah vərdişi,
Yazara eyibdir yaltaq gərdişi.
Bilirəm, bəyənmir paxıl mərd işi,
İgid sarılanda kamana, Qoca!
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Yazarda yoxdursa sözün kəsəri,
Onda nəyə gərək hər cür əsəri?
Şair sağaltmırsa sözlə xəsəri,
Deməli xılt* dolub zamana, Qoca!
Hər yazar xalqının yazarı deyil,
Şairlik çoxunun güzarı deyil.
AYB kolxozçu bazarı deyil,
Yabanı taxasan samana, Qoca!
Görünür bu gediş söykənib vara,
Gərək ilham versin yazar yazara.
Xalqda inam yoxsa ziyalılara,
Həyat da bürünər dumana, Qoca!
Çoxu dala girib olur tacidar,
Hər şeyin zamana ehtiyacı var.
Vaxt sürətlə ötür, bil ki, macal dar,
Artıq gəlmək gərək imana, Qoca!
Yanına toplanıb plagiatlar,
Birliyin içində yaradıb çatlar.
Məğrura yer vermir nataraz zatlar,
Bəlkə son qoyasan yamana, Qoca!
2017-ci il

* xılt – lazımsız, faydasız çöküntü
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İSTƏMİRƏM
Riyakar bir cəmiyyətin,
Üzvü olmaq istəmirəm.
Azad ictimaiyyətin,
Gözü olmaq istəyirəm.
İstəmirəm bezar olam,
Əl yalayam, əyiləm mən.
Yaltaq şair-yazar olam,
Ayaq yuyam, söyüləm mən.
Çalışıram haqq söz deyəm,
Nahaqları heç eləyəm.
Əməlimlə xoş iz qoyam,
Bu dünyadan köç eləyəm.
Yaqub Məğrur heyrət edir,
Yazıçı namərdliyinə.
Çəkinmədən nifrət edir,
Bu məddahlar birliyinə.

DÜNYA
Gedir həyatımın ömür karvanı,
Çalışdım çox gedə bilməyə, dünya!
Heyif ki, haqsızlıq alıb hər yanı,
Peşmanam həyata gəlməyə, dünya!
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Sevdim bir gözəli, aldın əlimdən,
Ayırdın məni də sevən gülümdən.
İndi də düşməyir adı dilimdən,
Çalış, günahını silməyə, dünya!
Leylini Məcnuna neçün qıymadın,
Əslini Kərəmdən aldın, doymadın?
Axı sevənləri niyə qoymadın,
Birgə sevinməyə, gülməyə, dünya?
Bütövlük yolundan hədər sapmışam,
Yurdumu itirib kədər tapmışam.
Təbimi dörd nala qədər çapmışam,
Yağının səddini bölməyə, dünya!
Kim nə desə, hamı ona can deyir,
Haqq sözümə çoxu nahaqsan deyir.
Hətta sözləşəndə dalaşqan deyir,
Möhtacam xoş sözə, kəlməyə, dünya!
Yaqub, Tanrı qoyan qayda belədi,
Biz gəldi-gedərik, dünya əbədi.
Həyat kainatda bir mərtəbədi,
Məkandı, yaşayıb ölməyə dünya.
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PUL
(Yeni versiya)
Bir tikə çörəyə həsrət yoxsulun,
Yeməyi, içməyi, havasıdı pul.
Çarəsi olmayan xəstə insanın,
Dərdinin dərmanı, şəfasıdı pul.
Ona fətva verib şeytan əməli,
Ondan zədə alıb yerin təməli.
Onsuz reallaşmır heç nə deməli,
Qarşı tərəflərin davasıdı pul.
Alçağı qaldırıb başqan eyləyir,
Qardaşı qardaşa düşman eyləyir.
Atanı, ananı peşman eyləyir,
Qovğalı sərvətin qafasıdı pul.
Pulla şeşəllənir çox quru kəllə,
Alimə dərs deyir qüsurlu dillə.
Aləmi fırladır əməllə-fellə,
Çünki həyatın da libasıdı pul.
Göz yaşı tökülür gözündən acın,
Çarəsiz qalaraq tapmır əlacın.
Üzü qara olsun bu ehtiyacın,
Dilənçinin qəmli “ifa”sıdı pul.
Yaqub ərz eləyir, dil yana-yana,
Nif-nalə yaraşır belə zamana.
Bezib kasıblıqdan pərişan ana,
Onun da kədərli cəfasıdı pul.
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DOST
Bilsək yaxşı olar dost dəyərini,
Dostların qəbləri gen olsun gərək.
Qara gün salanda dara birini,
Əhdi-peymanları çin olsun gərək.
Dostun ehtiyacı olur sirdaşa,
Bərabər sayılır, hətta qardaşa.
Dayağa zərurət olsa birbaşa,
Dostu tez köməyə yön alsın gərək.
Əsil dost odur ki, darda tanına,
Namusda, qeyrətdə, arda tanına.
Harda lazım olsa, orda tanına,
İki vücudda bir can olsun gərək.
Yaqub deyir, saxta dostluq ucalmaz,
Hər yoldan ötənə dost demək olmaz,
Var-dövlət dostluğu sonadək qalmaz.
Dostluq eləyənlər tən olsun gərək.
Olmasa, dostluğa son olsun gərək.

QORU!
Uca Tanrı, qoru məğrur bəndəni,
Söz gəzdirib ortalığı qatandan!
İmkanlı çağımda “qardaşıq!”-deyən,
Çətin günlərimdə böhtan atandan.
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Axmaqlar baş əyir vara, dövlətə,
Şeytani hissləri uyur şəhvətə.
Qoru, saf dostunu hər müxənnətə*,
Keçi qiymətinə alıb-satandan!
Yeriməz, ayağa dursa da yalan,
Yaraşmaz eşşəyə nə çul, nə palan.
Qoru, sadiq dostu bəlaya salan,
Hiylə-fırıldaqla çirkə batandan!
Bir zaman əlaltım olanda mənim,
O saxta dindara yanılıb zənnim.
İndisə o, mənə kəsilib qənim,
Qoru, məqsədinə şərlə çatandan!
İlahi, dayandır dosta nankoru,
Çünki o, şərləyir Yaqub Məğruru!
Təmiz şəxsiyyəti sən özün qoru,
Saxta “hacı” olan hər şarlatandan!

VƏFALI DOST
AXTARIRAM
Dost tanınır sınaqlarda,
Namusda, qeyrətdə, arda.
Sədaqətdə, etibarda,
Vəfalı dost axtarıram.
* müxənnət – xain, satqın, namərd
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Qane olan çoxa, aza,
Baş əyən çörəyə, duza,
Çarə tapan əlacsıza,
Vəfalı dost axtarıram.
Riyakarlara uymayan,
Dostunu darda qoymayan,
Onun sirrini yaymayan,
Vəfalı dost axtarıram.
Allahsıza zərbə vuran,
Arxasıza arxa duran,
Ürəklərdə heykəl quran,
Vəfalı dost axtarıram.
Dost yolunda külüng çalan,
Dərdlərinə məlhəm olan,
Öz əhdinə sadiq qalan,
Vəfalı dost axtarıram.
Keçmişini unutmayan,
Yarı yoldan qayıtmayan,
Get-gəlişi soyutmayan,
Vəfalı dost axtarıram.
Çox gəzirəm ora-bura,
Bir dost tapam, arxa dura.
Nə vaxtdı Yaqub Məğrura,
Vəfalı dost axtarıram.
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OLA BİLMƏZ
Yalan düzü tez-tez çəkir çarmıxa,
Çoxları şeytana “tikirlər çuxa”.
İmkanlı olsa da xəsis adamlar,
Paxıllıq hissiylə baxırlar toxa.
Nədir dövran edən insan qanında,
Xəbislik nə üçün gəzir canında?
Niyə ədalətli, mərd adamlara,
Şər-böhtan atırlar elin yanında?
Oğurluq edirlər çirklənmiş əllə,
Niyə yaşamırlar yaxşı əməllə?
Anlaya bilmirəm, hansı ağılnan,
Alimə dərs deyir içi boş kəllə?
Ərənlər qalxanda xalqın hayına,
Zor olar tən gəlsə taylı tayına.
Yaltaqlıq yox olsa, hörmət yaransa,
Haqsız da göz dikməz haqlı payına.
Xainlər hay vermir ötkəm hayıma,
Çəkisi tən gəlmir, çünki tayıma.
Onları vurmuram, hörmət edirəm,
Ziyalı adıma, köklü soyuma.
Bil ki, hər sulu arx çay ola bilməz,
Qış yazsız çevrilib yay ola bilməz.
Özgə kölgəsində ağalananlar,
Mərd Yaqub Məğrura tay ola bilməz.
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AZƏRBAYCAN NƏŞRİYYATI
Ay həzərat, tüğyan edir,
Cəmiyyətdə haqsızlıqlar.
Hər tərəfdə boyun əyir,
Zalımlara hüquqsuzlar.
Sözlərimi misralayıb,
Ərz etməyə başlayıram.
Faktı bir-bir sıralayıb,
Hədəfinə tuşlayıram.
Bədnam adla düşüb dilə,
“Azərbaycan” nəşriyyatı.
Bəhanəli şərlərilə,
Sıxışdırır mətbuatı.
Doqquz qatlı bu binada,
Nələr olmur, bilsən nələr?
Otaqların hər yanında,
At oynadır məşuqələr.
Ofisində yeyib-içir,
Kef eləyir bir “bəy-ağa”.
Fakt bilənə cəbhə açır,
Girişə qoyur qadağa.
Məcbur edir məddahlığa,
Tənqid yazan jurnalisti.
Önəm verir bədxahlığa,
Alqışlayır zurnalisti.
95

Yaqub Məğrur
“Bəy”ə irad tuta bilmir,
Heç bir qəzet redaktoru.
Hikkəsinə bata bilmir,
Mədh eləyir direktoru.
Artıq nəhəng nəşriyyatı,
“Ağa” çevirib bazara.
Hörmət-izzət qoymur qəti,
Nə şairə, nə yazara.
Acgöz “ağa” baha satır,
Tacirlərə otaqları.
Gəlir gündən-günə artır,
Razı qalır ortaqları.
Verilibdi geniş meydan,
Ticarət obyektlərinə.
Qəzet-jurnal nə çifayda,
Heç də deyil veclərinə.
Ofisdə dövlət dilinə,
Çox biganə yanaşırlar.
Rəhbərlikdə bir-biriylə,
Rus dilində danışırlar.
Mütidir rus ağasına,
İngilis-fars qağasına.
Meyl edir hay dığasına,
Azərbaycan nəşriyyatı.
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Bir müavin qadın da var,
Şər-böhtanla edir qəsdi.
Çalışsa da redaktorlar,
Razılığa cəhd əbəsdi.
Hamını gətirir zara,
Təsərrüfat müdiri də.
Günlərini edir qara,
Bezir qəzet müxbiri də.
Mühafizə icra edir,
“Ərəbzəngi” nağılını.
Pul görəndə duza gedir,
Hətta itirir ağlını.
Sevilmir düz söz deyənlər,
Əzizlənir dələduzlar.
Tumarlanır lüt gəzənlər,
Para yığır kölə qızlar.
Cinayətkar sığnağıdı,
Azərbaycan nəşriyyatı.
Reketlərin yığnağıdı,
Bu binanın hər bir qatı.
2017-ci il

ASLANIN
(Bəzi “jurnalist”lərə ithaf)
Gecə-gündüz böhtan atır, şər yazır,
Gözləri götürmür düzü Aslanın.
Məmurlardan rüşvət alır hal-hazır,
Doymur pul yığmaqdan gözü Aslanın.
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İşə yollananda evdən hər səhər,
Gəzir küçələri şəhərbəşəhər.
Pul-para yığsa da hər gün birtəhər,
Yenə tüstülənir közü Aslanın.
Hərif tapsa, ciblərini eşəndi.
Güclü görsə, dizi üstə düşəndi.
Davranışı, sanki bir goreşəndi,
Yaman çox üz görüb üzü Aslanın.
Sifətinə niqab çəkib bələnmək,
Müdir qapısında durub sülənmək,
Əlini boğaza atıb dilənmək,
Olub peşəsinin məğzi Aslanın.
Hər yanda yaradıb müxbir postları,
Zurnalist deyirlər ona dostları.
Onu dingildədir “ehtiras”ları,
Özün rüsvay edir özü Aslanın.
Boyu uzun, gözü mavi, dili key,
İnanmıram müxbir ola belə səy.
Hansı nazir verib ona ölü rəy?
Bilinmir əyrisi, düzü Aslanın.
Addımbaşı Haqq yolunu azandı,
Şəxsə torba tikən, çala qazandı.
Ağı qara, göyü sarı yazandı,
Mənasız yığnaqdı sözü Aslanın.
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Bilinmir aslandı, yoxsa pişikdi,
Sözü, hərəkəti düşük-düşükdü,
Kişi şəxsiyyəti deşik-deşikdi,
Qara bir ləkədi izi Aslanın.
Vaxt gələcək, səhvlərini qanacaq,
Buraxdığı nöqsanlarda donacaq.
Xətaların alovunda yanacaq,
Dirənəcək yerə dizi Aslanın.

BİR QADINA
(Ünvanlı)
Ey abırsız, qazlı qadın,
Beş qəpiyə dəyməz dərin.
Var hər qeylü-qalda adın,
Gör nə çəkir yazıq ərin.
Özünü hey öyə-öyə,
Söz atırsan ona-buna.
Sığışmırsan yerə-göyə,
Doydurursan xalqı cana.
Ələ salıb çoxlarını,
Barmağına dolayırsan.
Qarışdırıb ortalığı,
Sanki ocaq qalayırsan.
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Gah paxıllıq eləməklə,
Ona-buna şər atırsan.
Gah çuğulluq eləməklə,
Yuxarılara satırsan.
Gah deyirsən müğənniyəm,
Gah da deyirsən bərbərəm.
Məkanın müf yeyəniyəm,
Hər işimdə yek “sərvər”əm.
Hamı deyir, sən qadın yox,
Küpəgirən bir qarısan.
Kriminal, mədəsi tox,
Lotuların simsarısan.

NƏYƏ LAZIM
Əgər xərcləməyə tapılmırsa pul,
Barmağı-barmağa sürt nəyə lazım?
Cahanın çox xalqı olubdursa qul,
Qəmgin könüllərlə dərd nəyə lazım
Bir söz ki, boğazdan keçib ötmürsə,
Qonşu qonşusuyla yola getmirsə,
Tülkü canavara səcdə etmirsə,
Daha təbiətdə qurd nəyə lazım?
Ac toyuq görürsə darı yatanda,
Kasıb çörək tapır karı çatanda.
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Şeş qoşa düşmürsə zəri atanda,
Oyun nəyə lazım, nərd nəyə lazım?
Dünyanın dərdini çəkən yoxdursa,
Yüz nəfərdən yalnız onu onu toxdursa,
Heyvanlara hörmət daha çoxdursa,
İnsan nəyə lazım, fərd nəyə lazım?
Türkə qənim çıxıb haylar, həmdərdlər,
Onlara arxadır super namərdlər.
Birini vuranda qalxırsa dördlər,
Daha bu dünyada mərd nəyə lazım?
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NİZAMİ GƏNCƏVİ-880

Yazıb bəxş elədin aləmə “Xəmsə”,
Onunla səmada çevrildin Şəmsə.
Doqquz əsrə yaxın zaman ötsə də,
Səni təkrar edə bilmədi kimsə.
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NİZAMİ
(Dahi N.Gəncəvinin 880 illiyinə)
Nizami ilidir bu il cahanın,
Dahilər dahisi böyük dühanın.
Yüz illər ötsə də, əvəzi yoxdur,
Onun yaratdığı zəngin “Divan”ın.
Sən ey Yusif oğlu İlyas Nizami,
Minlərlə şairə olmusan hami.
Poetik aləmin müəllimisən,
Adın şahə qalxıb, sanki sunami.
Sözlərin nur saçır şeirdə dən-dən,
Şairlər ruh alır kəlmələrindən.
Dünya yazarları bəhrələnirlər,
Hər bir kəlamının zərrələrindən.
Ey bəşəriyyətin şair sultanı,
Şöhrətin bürüyüb bütün dünyanı.
Sultan Səncərlərlə mübarizədə,
Şeirlə fəth etdin, cümlə-insanı.
Sən bir bənzərisən Günəşin, Ayın,
Zirvədən güc alıb kükrəyən çayın.
Tanrının lütfüylə Azərbaycana,
Hədiyyə edilib şe(i)riyyat payın.
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Dağlar arasında ən uca dağsan,
Çiçəkli,çəmənli bağçasan, bağsan.
Səkkiz yüz səksən il o yandan bəri,
İndiki zamana uzanan tağsan.
Yazıb bəxş elədin aləmə “Xəmsə”,
Onunla səmada çevrildin Şəmsə.
Doqquz əsrə yaxın zaman ötsə də,
Səni təkrar edə bilmədi, kimsə.
Ey Yaqub Məğrurun ustad sələfi,
Səndən ilham alıb, oldum xələfin.
Gəncəni ucaltdın təxəllüsündə,
Açdın Əlahəzrət Sözün kələfin.
05.02.2021

QƏLƏM

		
İllərdir özümdən üzgün düşmüşəm,
Tale oyunundan küskün düşmüşəm,
Elə bil torpağa çiskin düşmüşəm.
Tənha əlləşmişəm kədər şələmlə,
Təskinlik tapmışam ötə* qələmlə.
Mənim sadiq dostum qələmdir, bilin,
Yazır tarixini hər ayın, ilin.
Qapalı bəndləri, kükrəyən selin
Coşqun dalğasıtək açandır qələm,
Zülmətə gur işıq saçandır qələm.
* ötə - üstün, artıq, ötkün
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Təblə xəyallarda süzən bir kəsəm,
Sözləri sıraya düzən bir kəsəm,		
Bəzən tək özüməm, bəzən hər kəsəm.
Hər kiməm, xalqımın mahir oğluyam,
Qələmlə yol gedən şair oğluyam.
Kəlmələr birbəbir verilir Haqdan,
Şeirlər süzülüb gəlir uzaqdan.
Qələmin ucuyla keçir yazmaqdan,
Vərəqlər içində yatab olurlar,		
İrili-xırdalı kitab olurlar.
Daim fəxr edirəm doğma elimlə,
Canımdan da əziz Ana dilimlə.
Şeir yaza-yaza “Qızıl Qələm”lə		
Yaqub Məğrur söz aləmı qurmuşam,
Keşiyində alnı açıq durmuşam.

YAŞA, DİLİM
Ana dilim bir tamaşa,
Bürünübdür al-qumaşa.
Nəğmə qoşur gözə, qaşa,
Həkk edilib huşa dilim,
Əbədiyyən yaşa, dilim!
Yağı bir vaxt əydi səni,
İstehzayla söydü səni.
Azadlığın öydü səni,
Keçirdi lap başa, dilim!
Əbədiyyən yaşa, dilim!
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Doğma dilin ünsiyyəti,
Zənginlədir şeiriyyəti.
Düşünəndə irsiyyəti,
Hey gəlirəm cuşa, dilim!
Əbədiyyən yaşa, dilim!
Anaların laylasısan,
İlahinin ceylasısan*.
Çoxlarının xülyasısan,
Türk ləhcəli qoşa dilim,
Əbədiyyən yaşa, dilim!
Məlhəmisən illətimin**,
Həmqəmisən zillətimin.
Kimliyisən millətimin,
Dillər içrə paşa dilim,
Əbədiyyən yaşa, dilim!
Yaqub qalsa da ah-zarda,
Bil ki, səni qoymaz darda.
Hətta ən çətin qubarda,
Dəyməyəsən daşa, dilim!
Əbədiyyən yaşa, dilim!

* ceyla – bağışlanmış, bəxşeyiş
** illət – azar, nöqsan, qüsur
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MÜƏLLİM
Bizi insan kimi formalaşdırıb,
Əlifba öyrədib, sədlər aşdırıb.
Ülvi arzulara çulğalaşdırıb,
Müstəqil, düz yola salıb müəllim.
Mələk çöhrəsilə, nurlu üzüylə,
İnci saflığıyla, sirli gözüylə,
Şirin ləhcəsilə, dürlü sözüylə,
Qəlbimdə əbədi qalıb müəllim.

MƏKTƏB
Uşağı təhsillə formalaşdıran,
Ülvi arzulara çulğalaşdıran,
Əlifba öyrədib yollar aşdıran,
Pir kimi müqəddəs məkandı məktəb.
Şagirdi himayə altına alan,
On bir il öyrədib qeydinə qalan,
Həyatda müstəqil cığıra salan,
Haqqa yönləndirən sükandı məktəb.
Əxlaq mənbəyilə, dil mənbəyilə,
Ağılın süzgəcdə ələnməyilə,
Beyinin biliklə bələnməyilə,
Parlaq gələcəyə təkandı məktəb.
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Uca zirvələrə geniş yol açan,
Tədrisə məşəltək işıq, nur saçan,
Hüdudu torpaqdan asimanacan,
Ən zəngin bir elmi dükandı məktəb.

SON ZƏNG
Bu gün zəka məktəbinə,
Nidasını qoydu son zəng.
Daha sonra üz tutulan,
Özəl yollu həyat nəhəng.
On bir ilin bu akkordu,
Məktəbdə son fasilədi.
Zəngin adı son olsa da,
İlk müstəqil vəsilədi*.
Şagirdlərin qazancları,
Bilik adlı yol işığı.
Gələcəkdə olacaqdır,
Ömür-günün yaraşığı.
Ay məzunlar, həyatınız,
Sona qədər nurlu olsun!
Haralara üz tutsanız,
Məkanınız barlı olsun!
Yaqub Məğrur arzulayır,
Rənglərə rəng qatasınız!
Xüsusilə vurğulayır,
Zirvələrə çatasınız!
* vəsilə - vasitə, yol, üsul, fürsət
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SALAM OLSUN
Dosta qucaq açıb gələn,
Xoş günündə qaçıb gələn,
Dar macalda uçub gələn,
Hər dostlara salam olsun!
El-obaya dəyər verən,
Dostu qardaş kimi görən,
Çətinliyə sinə gərən,
Ər dostlara salam olsun!
Riyakarlara uymayan,
Dostunu darda qoymayan,
Onun sirrini yaymayan,
Fər* dostlara salam olsun!
Xeyir-şəri unutmayan,
Yarı yoldan qayıtmayan,
Get-gəlişi soyutmayan,
Nər dostlara salam olsun!
Hər işində dağ vüqarlı,
Namuslu, qeyrətli, arlı,
Sədaqətli, etibarlı,
Mərd dostlara salam olsun!
Haqlılara arxa duran,
Haqsızlara zərbə vuran,
* fər – fərli, qol-budaqlı
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El qəlbində heykəl quran,
Sərt dostlara salam olsun!
Çox yazıram ordan-burdan,
Yurd uğrunda vurhavurdan.
Nəhayət Yaqub Məğrurdan,
Tər* dostlara salam olsun!

DODAQDƏYMƏZ
Dağ düşər qar eşqinə,
Yar yaşar yar eşqinə.
Oda atar özünü,
Öldürər ar eşqinə.
Dil-dilə söz toxuyar,
Ürəyi göz oxuyar.
Könül verər könülə,
Ətrilə həzz qoxuyar.
İş görülər ağılla,
Yuxu gələr nağılla.
Olayların sonluğu,
Yekunlaşar sağ olla.
Yel güclənər əsəndə,
Saç qısalar kəsəndə.
Dostluğa son qoyular,
Dostu dostdan küsəndə.
* tər – təzə, yeni, təravətli
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Şair dözər həsrətə,
Şeir yazar qeyrətə.
Könülləri oxşayar,
Sözlə salar heyrətə.

İKİNCİ YARADAN
“Qurani-Kərim”də vurğulanır ki,
Kişi, torpağındı qadının sənin!
Əkib becərməyə çağrılanır ki,
Barını yetişdir, olsun həmdəmin!
Həyat möcüzədi, canlı, füsünkar,
Sirli tapmacadır, yoxdur açması.
Xanımı yaradıb Allah ecazkar,
Kişini fəth edir yarın siması.
Gənclik illərində gözəl cananlar,
Çəməndə çiçəyə, yarpağa bənzər.
Bəhəri tükənən ahıl zənənlər,
Ta dincə qoyulan torpağa bənzər.
Gəlinlər məxsusi gözəlliyiylə,
Meydan oxuyurlar Günəşə, Aya.
Kişidən aldığı özəlliyiylə,
Onu yetirirlər ən şirin paya.
Məhəbbət biçilir qızın boyuna,
Çevrilir sehirli qoxu-ətirə.
Davamçı gətirir nəsil soyuna,
Ana övlad üstə dönür çətirə.
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Nəyi bəxş edirsə Tanrı qadına,
Könül sevdasıyla verir kişiyə.
Ömrü fəda edir hər övladına,
Şam kimi əridib yaxır beşiyə.
Qadının ən çətin, ağır günündə,
Mərd kişi uzadır kömək əlini,
Namərd kişi isə küçə tinində,
Tez-tez işə salır qeybət dilini...
Yaqub, Xuda həyat verir insana,
Ömür yaşamına qalmır biganə.
İkinci yaradan seçilir Ana,
İlahi varlıqtək olur yeganə.

NOVRUZ ÇƏLƏNGİ
SU ÇƏRŞƏNBƏSİ
Baharın su ilə gəlir ilk dəmi,
Qəlblərdə yox edir kədəri, qəmi.
Novruzun birinci çərşənbəsində,
Bütün sevənlərin olur həmdəmi.
OD ÇƏRŞƏNBƏSİ
İkinci çərşənbə bələnir oda,
Tonqala tökülür ağırlıq, qada.
Təbiət oyanır, həyat canlanır,
Hər yan çəmənzara dönür dünyada.
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YEL ÇƏRŞƏNBƏSİ
Üçüncü çərşənbə qoşulur yelə,
Havanı fırlayıb qaldırır zilə.
Külək toxumları mayalandırır,
Bülbül açıl!-deyə yalvarır gülə.
TORPAQ ÇƏRŞƏNBƏSİ
Axır çərşənbə də xoş gəlir yerə,
Nübar yetişdirir torpaq hər cürə.
Bahar yağışıyla, Günəş nuruyla,
Gülzara çevrilir hər dağ, hər dərə.
SÖZ XONÇASI
Novruz Bayramında hamı cəmləşir,
Tonqal ətrafında tam həmrəyləşir.
Bu haldan sevinir ana təbiət,
Gecə ilə gündüz bərabərləşir.

ATA
(Cocuqların dilindən)
Ay ömrümün bəzəyi,
Şanım, şöhrətim ata!
Həyatımın özəyi,
Varım, sərvətim ata!
Sən başımın tacısan,
Dərdimin əlacısan.
Hətta ailəmizin,
Ruzi ehtiyacısan.
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Qanın axır qanımda,
Qeyrətin var canımda.
Təpərin qərar tutub,
Mənim qəlb məkanımda.
Qalamsan, sipərimsən,
Ocağımsan, pirimsən.
Ən çətin anlarımda,
Ümid, güvənc yerimsən.
Dirçəldirsən bölgəni,
Qoruyursan ölkəni.
Allah əskik etməsin,
Üstümüzdən kölgəni!

ÖZ YERİ
Demə fəsillərdə bahar yaxşıdı,
Payızın öz yeri, Yazın öz yeri.
Bar-bəhər ağacın zinət-naxşıdı,
Əriyin öz yeri, qozun öz yeri.
Kaman da uludu,saz da uludu,
Onlar dağ çayının qoşa qoludu.
Səslər, şırıltılar xoş duyğuludu,
Kamanın öz yeri, sazın öz yeri.
Sevgidə əda da, naz da şirindi,
Məclisə yar verən duz da şirindi.
Övladda oğlan da, qız da şirindi,
Oğlanın öz yeri, qızın öz yeri.
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Müdrik adamlarda daz da gözəldi,
Yaşılbaş sona da, qaz da gözəldi.
Muğam da gözəldi, caz da gözəldi,
Muğamın öz yeri, cazın öz yeri.
Bolluq olmayanda az da gərəkdi,
İsti də, soyuq da, buz da gərəkdi.
Yaşıl da, sarı da, boz da gərəkdi,
Yaşılın öz yeri, bozun öz yeri.

QARŞIDADI HƏYAT HƏLƏ
(Günəş Qarabağlının “A DÜNYA” şeirinə nəzirə)
Təbim deyir, cavab yazım dünyamıza ithafına,
Bu nə sima, bu nə baxış, nur yayırsan ətrafına.
O şəfəqli gözlərinə bu lal qüssə qonub hardan,
Niyə sözlər bal dilində sıralanır ahu-zardan?
Hiss edilir qara daşa dəyibsə də məhəbbətin,
Nakəslərin qarşısında əyilməyib qətiyyətin.
Əzmli ol, ruhdan düşüb taleyindən gileylənmə,
Səmadakı taxt-tacını itirməyi heç düşünmə!
Mübarizə üçün bizlər atılmışıq bu cahana,
Hər bir dərdin həllinin də ehtiyacı var zamana.
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Bizə diqtə edən həyat həm çətindi, həm də asan,
Həm kədəri, həm sevinci gərək məğrur yaşayasan.
Şeytan huri-mələkdisə, nə günahı var dünyanın?
Əgər həyat acıdırsa, bu, suçudur hər insanın.
Sən Qarabağ günəşisən, mənsə köhnə qarabağlı,
Qandallanmış əllərimiz on illərdi qalıb bağlı.
Torpağımız əldən gedib, yaşayırıq sürgündə biz,
Qəlbimizdə qubarlanır hər gün acı yurd dərdimiz.
Şair qızım, əvvəl-axır biz səfərbər olacağıq,
İn şə Allah, zəfər çalıb Qarabağı alacağıq.
Çağla Günəş Qarabağlı, elə parla, yandırıb yax,
Külə dönsün qarı düşmən, azad olsun ana torpaq!
Arzuların qoy çin olsun, qarşıdadır həyat hələ,
Ömrə-günə nur çiləsin gözəl-göyçək qızın Şölə!
Yaqub Məğrur şeirilə ruh verir sənə tər-təmiz,
Ki, zirvələr fəth eləsin gözəl-göyçək şairəmiz.

ƏL ÇALSIN CAHAN
(Müğənni Şahin Türksəsə)
İlahi, bu nə səs, necə sədadı,
Yəqin Haqq ucaldır bu istedadı.
Qəlbləri riqqətə gətirir hər an,
Şahin Salyanlının Türksəs üst adı.
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Zildə oxuyanda titrəyir zallar,
Zəngulə vuranda açılır qollar.
Mahnının sonunda qulaqbatıran,
Sürəkli alqışla gəlir sağollar.
Səsində nə qədər incə yanıq var,
Sanki qaynar gündə əsir gilavar.
Bəzən də sel kimi kükrəyən zaman,
Hayına hay verir dərələr, dağlar.
O, Türksəs oğludu Milin, Muğanın,
Yeni İbosudu böyük Turanın.
Hayqırıb güc alır Kürdən, Arazdan,
Adını ucaldır Azərbaycanın.
Dünya orbitinə haçan çıxanda,
Arzumdur parlasın orden yaxanda.
Misilsiz səsinə əl çalsın cahan,
Məğrur da fəxr etsin sənə baxanda.

QURBAN BAYRAMI
Allah elçisinə göndərib fərman,
Övladı İsmayıl kəsilsin qurban!
Peyğəmbər bu vəhyi alıb Tanrıdan,
Uca Yaradana iman gətirib,
Həmin göstərişi sona yetirib,
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Həzrəti İbrahim çəkib bıçağı,
Kəsməyə çalışıb yetkin uşağı.
Bıçaqsa kəsməyib boyun-bucağı,
Möcüzə yaradıb tale oyunu,
Qurbanlıq göndərib erkək qoyunu.
Yeni buyruq gəlib uca səmadan:
Şərəflə çıxmısan ağır sınaqdan.
Odur ki, bu ala qoçu kəs qurban,
Fəqir-füqəraya payla ətini,
Azaltmağa çalış rəzalətini!
Qurban kəsimini, o ulu öndər,
O vaxtdan eləyib adəti-ləngər*.
Cahana yayılıb bu müşki-ənbər**,
Aləm İsmayılın olub heyranı,
O gündən yaranıb Qurban Bayramı.
Bu adət dünyanın hər tərəfində,
Hər il təkrar olur el gərəyində.
Əsil müsəlmanın pak ürəyində,
Allaha inamdı Qurban Bayramı,
Məzluma ənamdı Qurban Bayramı.

* adəti-ləngər – ləngərli izdiham adət-ənənəsi
** müşki-ənbər - ən xoş qoxulu ətriyyat maddəsi
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NAR
Başında var şahlıq tacı,
Dirəyidir nar ağacı.
Əla Cənnət meyvəsidir,
Tərifə yox ehtiyacı.
Bənzəyir yer kürəsinə,
Malikdir dağ-dərəsinə.
Harda olsa yaraşıqdır,
Cahanın yan-yörəsinə.
Onun adı mələs nardır,
İçindəki sirli bardır.
Dənələyəndə saydım ki,
Beş yüz on beş dənə vardır.
Onu kəsir, yalnız tiyə,
Açsan dönür bal pətəyə.
İç dünyası bölünmüşdür,
Pərdələrlə beş qitəyə.
Dənələrin xırmanıdır,
Nar-şərabı bar qanıdır.
Turşo-şirin şərbəti də,
Min bir dərdin dərmanıdır.
Fərqli-fərqli şirələri,
Ləzzət verir sərin-sərin.
Yaqub Məğrur deyir ki, o,
Sultanıdır meyvələrin.
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RÜBAİLƏR

Yaqub deyir, Az ər bəy-xan aslarıq,
Vətən birləşincə heç vaxt susmarıq.
Qoymarıq bölünsün Vətən bir daha,
Nə qədər ki, bu dünyada biz varıq!
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Vardır atalardan gözəl bir misal,
Hicranın sonunda yetişər vüsal.
Əhdinə vəfasız çıxmayanların,
Ömür yollarında olmaz bir pis hal.
***
Əsl eşqi məhv etməz uzun ayrılıq,
Əridər həsrətin buzun ayrılıq
Hicranın sonunda qovuşanların,
Artırar məhəbbət duzun ayrılıq.
			
***
Sevişmək bənzəyir şirin savaşa,
Qəlbləri eşq ilə salır təlaşa.
Nəhayət aşiqlər qovuşan zaman,
Aşkarda yaradır sirli tamaşa.
			
***
Eşqin alovunda yanmayan aşiq,
Uçub yar könlünə qonmayan aşiq,
Sevdiyi gözəli anlaya bilməz,
Onu öz yarısı sanmayan aşiq.
			
***
Yarına qovuşmaq çətindən çətin,
Gərəkdir həyatda olasan mətin.
Eşqi bəd nəzərdən qoruya bilsən,
Ömrünü bəzəyər saf məhəbbətin.
			
***
Sevgi rəvac verir işvəyə, naza,
Gəncləri çevirir aya, ulduza.
Qəlbən sevənləri xoşbəxt eləyir,
Yalnız əğyarları verir güdaza.
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***
Məhəbbət təravət verir nəfəsə,
Qəlbləri gətirir sirli həvəsə.
Hədəfə götürür sevən gəncləri,
Bir oxla ovlayıb salır “qəfəs”ə.
			
***
Qadın zəif deyil, zərifdi zərif,
Ən böyük istəyi qayğılı tərif.
Ən güclü silahı mülayimliyi,
Ən zəif tərəfi olmağı hərif.
			
***
Qarşı boylananda dönür gülzara,
Bəzizisi aladır, bəzisi qara.
Cüt gözlər çevirir bircə baxışla,
Sevən könülləri ömürlük yara.
			
***
Məhəbbət həyatdı, təzadı çoxdu,
Sevən könüllərə tuşlanan oxdu.
Biri ov, digəri ovçu olanda,
Yar-yara məlhəmdi, əvəzi yoxdu.
			
***
Könüllər hicrandan sovuşa bilsə,
İki gənc sevgili yovuşa bilsə,
Yaramaz rəqiblər sıradan çıxar,
Sevib-sevilənlər qovuşa bilsə.
			
***
Cütlüklər birliyə tuşlana bilər,
Şahid olanlar da xoşlana bilər.
Nigahı bağlansa bəylə gəlinin,
Müstəqil həyata başlana bilər.
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***
Kişi arvadağız olarsa əgər,
Ailə başçısı olarmı məgər?
Ataya, anaya oğul verdiyi,
Dəyəri gəlin də təkrar eləyər.
			
***
Təbim haçalandı bir ahu-zardan,
Vəsf ilə çıxardım onu bezardan.
Leysantək yaş axan qəmli gözləri,
Sevgimlə qurtardım cəmi azardan.
			
***
İlahi, qaynayan gözə bax, gözə,
Sanki nəqş edilib ay kimi üzə.
Elə bil məst olub yar baxışından,
Möhtacdır eşqindən umduğu sözə.
			
***
Eşqin yollarında çıxmağa dardan,
Dərhal dəstək gələr sevgili yardan.
Zərurət yaransa candan keçməyə,
Yar-yara eləyər canını qurban.
			
***
Nə çoxdur həyatda zayıl adamlar,
Əndamla cəlb edir tayın madamlar.
Bircə gülüşünə hər gözəlçənin,
Milyonlar sərf edir cahil nadanlar.
			
***
Anbaan çoxalır mamlı matanlar,
Abır-həyasını çölə atanlar.
Nə ağsaqqal sayır, nə ata-ana,
Namus-qeyrətini pula satanlar.
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***
Bu nə “Sevgililər Günü”dür belə,
Vətəni sevməyən gətirir dilə.
Türkün sevgi günü anılmalıdır,
Yurda fəda olan Şəhidlərilə.
			
***
Gör həyat nə qədər dərindir dərin,
Çəkir qayğısını hər bir fərdlərin.
Uca Yaradanın möcüzəsilə,
Çarəsi tapılır bütün dərdlərin.
			
***
Yadlar parçalayıb Azərbaycanı,
İki əsrdir ki, tökülür qanı.
Yeganə dövlətdir, öz torpağıyla,
Həmsərhəd edilib onun hər yanı.
			
***
Artıq bir qərinə keçir aradan,
Qurtula bilmirik üzü qaradan.
Filin qulağında yatan xalqıma,
Sən özün kömək ol, ali Yaradan!
			
***
Sirr vermə nə dosta, nəbadə yada,
Çalış görməyəsən saflıqdan qada!
Üzə gülə-gülə salar tələyə,
Özün də bilmədən gedərsən bada.
			
***
Doludur səmimi sözlə ürəyim,
Dəyərli yazıya yönəlir rəyim.
Feys.-də yaydığım paylaşımlara,
Minnətli təriflər deyil gərəyim.
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***
İnkişaf yaranmır zehiniyyatda,
Yenilik görünmür şeiriyyatda.
Qafiyə bilməyən şairciyəzlər,
Meydan sulayırlar ədəbiyyatda.
			
***
İlhamla yazıram şeirlər mən də,
Uğurum salınır, sanki kəməndə.
Nədən yapışıram, qaçır əlimdən,
İlişib qalıram dumanda, çəndə.
			
***
Sözün keşiyində ayıq durmuşam,
Yaltaq yazarların qolun burmuşam.
Həyasız məddahlar bəyənməsə də,
Oxucu qəlbində heykəl qurmuşam.
			
***
Şairin ilhamı, özəl təbi var,
Poetik düsturu, söz məktəbi var.
Şeirin çox vəzni, çox qafiyəsi,
Rəngarəng qələmi, mürəkkəbi var.
			
***
İblis xarakterli insanlarıyla,
Aləmi çaşdıran şeytanlarıyla,
Görən, hara gedir bu fani dünya,
Cahanı bürüyən yalanlarıyla?
			
***
Əməlimiz ya xəcalət, ya hörmətdir,
Haqq yolunu nişan verən dəlalətdir.
Qonaq kimi bir ömürlük dünyamızda,
Etdiyimiz gələcəyə zəmanətdir.
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***
İnanma, hər yaltaq yola gələnə,
Sirr vermə, dost deyib üzə gülənə!
Qapı-qapı gəzər, elə car çəkər,
Düşərsən qırx arşın çirkab gölünə.
			
***
Haqqa şər atdılar, böhtan dedilər,
Halalı unudub haram yedilər.
Ya Rəbbim, onları dayandırmasan,
Dünyanı məhv edər lotu-petilər.
			
***
Aləmi bürüyüb haqsızlıq seli,
Millətin qanını hey sorur zəli.
Dinənin canını alır zalımlar,
Qorxudan tutulur insanın dili.
			
***
Xalqın xidmətçisi olmalı məmur,
Sərvət daşımaqdan gözləri doymur.
Vicdanı olmayan acgöz harınlar,
Normal yaşamağa milləti qoymur.
			
***
Ey Keçəl Həmzənin daz nəvələri,
Qumara qurşanan baz nəvələri,
Nə üçün əzirsiz xalqı bu qədər,
Olursuz zalimin paz nəvələri?
			
***
Zalıma yerini bildirmək gərək,
Sındırıb ayağa gəldirmək gərək.
Alıb Qarabağı düşmən əlindən,
Ölmədən, yağını öldürmək gərək.
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***
Artıq ərşə çıxıb haqsızlıq daha,
Ümid də görünmür bu gün-sabaha.
Qoy bilsin hikkəli harınlayanlar,
Hakimlik məxsusdur, yalnız Allaha!
			
***
Yurdu itirmişəm, açılmır eynim,
Fikirlər qarışıb, yozanmır beynim.
Nə tapa bilmirəm bir çıxış yolu,
Nə də qəm yükünü çəkənmir çiynim.
			
***
Ucalıram zaman keçhakeçində,
Qocalıram xalqın köçhaköçündə.
Çalınır qəlbimin son səfər zəngi,
Üzülürəm ömrün seçhaseçində.
			
***
Yaltaqlar nə desə, hamı can deyir,
Haqlı sözlərimə nahaqsan deyir.
Bİrcə xoş kəlməyə, sözə möhtacam,
Millətim təlxəyə ağa, xan deyir.
			
***
Lənətdir insana elin töhməti,
Halallıqla çəkmək gərək zəhməti.
Tanrı dərgahına qayıdanadək,
Çalış, düz əməllə qazan rəhməti.
			
***
İlahi bəxş edib həyat insana,
Qəlbində yer verib tuği-şeytana.
Çəkişə-çəkişə yol gedir onlar,
Qiyamət günündə son imtahana.
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***
İllərdi xalq qalıb yurdsuz, yuvasız,
Sayır günlərini təmiz havasız.
Eşitsin sözümü siyasətbazlar,
Düşmən Qarabağı verməz davasız!
			
***
Bilinmir əmrlər gəlir haradan,
Nurla fərqləndirir ağı qaradan.
Bir yolu bağlayır, açır digərin,
Aləmi nizama düzür Yaradan.
			
***
Halallıq olmasa ruhun mayası,
Ürəkdə yaranmaz vicdan qayası.
İnsan çata bilməz xeyirxahlığa,
Ya Allah!-olmasa dilin duası.
			
***
Uyma bu dünyada mala, dövlətə,
Satma vicdanını pula, sərvətə!
Bil ki, cəmiyyətdə hər bir insanın,
Daim ehtiyacı var səxavətə!
		
***
Könlü sərf etməsən qəmə, kədərə,
Eşqinlə çağlayar hər dağ, hər dərə.
Paxıllıq qəlbinə hakim olmasa,
Bil ki, xərcləməzsən ömrü hədərə!
			
***
Qədrini bilməli hər ayın, ilin,
Gərək tez tapasan zamanın dilin.
Ömür çox qısadı, dünya əbədi,
Həyatın son ucu ölümdü, bilin!
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***
Ölməzlik yaranır yalnız bir halda,
Gərək mərd olasan hər dar macalda.
Əbədi yaşarsan ürəklərdə sən,
Şan-şöhrət qazansan ağıl-kamalda.
		
***
Kövrək duyğularım gəlir bəm üstə,
Ancaq ovundurmur məni dəm üstə.
İllərdir yurduma həsrət qalmağım,
Qəlbimə yükləyir qəmi qəm üstə.
			
***
İlhamım gələndə çağlayıram mən,
Haqsızı düz sözlə bağlayıram mən.
Süngüyə çevirib kağız-qələmi,
Yağını şeirlə dağlayıram mən.
			
***
Gəzirəm Vətəni dolambadolam,
İstərəm ad-sanı qələmlə alam.
Xalqın istəyinə tərs gedənlərin,
Əzmini qırmaqla qələbə çalam.
			
***
Xeyiri nataraz şər qova-qova,
İllərdi yurdumu bürüyüb dava.
Külək də buluda güc gələ-gələ,
Havanın başına gətirir hava.
			
***
Yurdu itirəndən belim sınıbdı,
Haylar özlərini qalib sanıbdı.
Gah isti, gah şaxta tüğyan eləyir,
Deyəsən hava da havalanıbdı.
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***
İllərdi el-obam gərgindi, gərgin,
Xalqım Qarabağdan düşüb didərgin.
Qərib bölgələrdə həsrət çəkirlər,
Yurdumun sərvəti talanır hər gün.
			
***
Ölü bir şəhərə çevrilib Ağdam,
Şəhidlər inləyir elə o çağdan.
“Qisas qiyamətə qalmaz!”-deyirlər,
Yağı qovulmalı tam Qarabağdan!
			
***
Keşkə ürəklərdə oyana qeyrət,
Qəlblərdə püskürə təpərlə cürət.
Yurdu işğalçıdan azad etməyə,
Xalqımın qoluna gələydi qüvvət.
			
***
Yalan düzü daim çəkir çarmıxa,
Haqsızlar haqlıya tikirlər çuxa.
İmkanlı olsa da xəsis adamlar,
Paxıllıq hissiylə baxırlar toxa.
			
***
Nədir cövlan edən insan qanında,
Xəbislik nə gəzir onun canında?
Niyə ədalətli haqsevərlərin,
Sözünü kəsirlər xalqın yanında?
			
***
Vacibdir danışmaq xoş-şirin dillə,
Nəyə gərəkdir ki, düz yerdə pillə.
Anlaya bilmirəm, hansı savadla,
Alimə dərs deyir, hər quru kəllə.
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***
Haqsız dəstək olmur haqlı haraya,
Həmişə səs verir üzü qaraya.
Yalnız dirənəndə bıçaq sümüyə,
Haqlı məlhəm olur kəskin yaraya.
			
***
Hər axan kiçik su çay ola bilməz,
Qış yazdan keçməsə yay ola bilməz.
İstəyə çatmaqçün yaltaqlananlar,
Tək cəsur kişiyə tay ola bilməz.
			
***
Bir ömür yaşamaq insan haqqıdı,
Talelər həyatın taqqataqqıdı.
İmzalar içində Ana dilimdə,
Yaşayıb yaratmaq Türkün haqqıdı.
			
***
Xainlər əlindən qoy qübar olsun,
Bəyənən dostların bəxtiyar olsun!
Nə gözəl söz dedin, şair əfəndim,
Kəsərli qələmin daim var olsun!
			
***
Bişib manqalında hər cürə şeir,
Satira, şəbədə, təcnis və sair.
Unutmaq olarmı dahi Sabiri,
Ruhuna rəhmətlə eşq olsun, şair!
			
***
Bir el şairiyəm, xalqa sözüm çox,
Millət aşiqiyəm, könlüm, gözüm tox.
Satqına, paxıla, nankor-yaltağa,
Qəlbimdə nə səbr, nə də dözüm yox.
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***
Axirət yolunu ümdə seçəcəm,
Ölüm şərbətini öndə içəcəm.
Əlvida söyləyib sevənlərimə,
Bir gün bu aləmdən mən də köçəcəm.
			
***
Məkanı Cənnətdi səbr edənlərin,
Yeri Cəhənnəmdi küfr edənlərin.
Dünya həyatının sonu ölümdü,
Halalla, haramla ömr edənlərin.
			
***
Həyat bir ümmandı dərindən dərin,
Ömür qısa, yaşam gözəl, can şirin.
Bədniyyət kəslərin izləri qalmaz,
Əməli yaşayar Haqq sevənlərin.
			
***
Gəncliyin qiymətini ahıl qocalar bilər,
Sağlığın dəyərini xəstə xocalar bilər.
Rahatlığın qədrini narahat yaşayanlar,
Həyatın nə olduğun ölən şüca*lar bilər.
			
***
Əgər düz gəlmirsə hər hansı işin,
Onu tərsinə gör, alınsın işin!
Bu şərti qulağa sırğa elə ki,
Həyatda həmişə olsun vərdişin!
			
***
Qəssab nə haydadı, keçi nə hayda,
Yekə-yekə öyünməkdən nə fayda?
Deyirlər cahanda qanun-qayda var,
Doğru deyil, nə qanun var, nə qayda.
* şüca - igid, qorxmaz, qəhrəman və s.
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***
Tv kanalları açdığım zaman,
Rəqs ifa eləyir dərdli saz-kaman.
Artıq unudulan Şəhid ruhları,
Səmada inləyir, ay dad, ay aman!
			
***
Eşq olsun Vətəni qoruyan mərdə,
Xalqımız bir daha düşməsin dərdə!
Məmurlar yurdumu çapıb talayır,
Ar olsun milləti soyan namərdə!
			
***
Şarlatan sürüsü alıb hər yanı,
Alətə çevirib əldə maskanı.
“Covid-19”la təhdid eləyir,
Nəfəslə sınağa çəkir insanı.
			
***
Ey ağız-burunu maskalı dünya,
Sahibsiz, papaqsız, kaskalı dünya,
Bəs haçan qəflətdən oyanacaqsız,
Evlərdə uyuyan soskalı dünya!
			
***
Donub müxalifət Azərbaycanda,
Ağalar zülm edir xalqa hər yanda.
Ac-susuz inləyir zavallı millət,
Hələ də səb(i)rlə dərd çəkir canda.
			
***
Sanki müxalifət ölüdür ölü,
Elə bil millətin deyil öncülü.
Zillət ocağında qıvrılan xalqın,
Belə davam etsə, qalacaq külü.
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***
Bu gün iqtidarla müxalifətin,
Dil tapa bilməsi olub lap çətin.
Xalqın bu durumda qurtuluş yolu,
Haqqını almaqda olmaqdır mətin.
			
***
Bircə sualım var ulu millətə,
Nə qədər dözəcək ağır zillətə?
Artıq son qoymağın vaxtı deyilmi,
Mübtəla olduğu müti illətə?
			
***
Deyəsən dəccalın çatıbdır sonu,
Devrilmək qorxusu bürüyüb onu.
Bütün dünya-aləm qalxıb ayağa,
Gözdən yayınmağa dəyişir donu.
			
***
“Nizam itib, tərəzilər səhv çəkir”,
Abırsızlar, binamuslar “kef çəkir.
Dünyamızın əyrisi çox, düzü az”,
Əyri düzün haqqın yeyir, nəf çəkir.
			
***
Ər odur ki, yurd itirsə pərt ola,
Yurdu azad etmək ona şərt ola.
İşğalçını torpağından qovanda,
Yağıya amansız, daha sərt ola.
			
***
Torpaq nəfəs alır vulkanlarıyla,
Təbiət bəzənir bol canlarıyla.
İgidlər qoruyur yurd-yuvasını,
Torpağı suvarır al qanlarıyla.
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***
“Covid” dövrü kasıblarda nəf nədir,
Məmurlarda toy-büsatlı kef nədir?
Əgər müstəqillik qazanmışıqsa,
Soyadlarda zadə nədir, yev nədir?
			
***
Ey uyuyan xalqım, ayıl, şux duraq,
Xain-satqınlara zərbələr vuraq!
Qovaq Qarabağdan işğalçıları,
Milli hökuməti yenidən quraq!
			
***
Torpaq suvarılır Şəhid qanıyla,
Vətənə çevrilir igid sanıyla.
Düşməndən qoruyur ordu ölkəni,
Cahanda tanıdır şöhrət-şanıyla.
			
***
Bu sirr məni salır bəzən çətinə,
Vergi verilibdir, sanki Putinə.
Yoxsa ki, hiyləgər tülkü hayları,
O, necə çevirir rusun itinə?
			
***
Putin harda gəldi özünü öyür,
Gah xaçlı, gah islam donunu geyir.
Babası Pyotrun vəsiyyətlərin,
Göstərir, “deyilib, etmişik”-deyir.
			
***
Nə çox sevilirmiş bizlərdə Putin,
Onu tənqid etmək o qədər çətin.
Şeirlə yazıram, çoxu bəyənmir,
Çarın ünvanına şair hiddətin.
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***
Düşmənimin dostu düşmənimdi, bil,
Dost ola bilməz ki, Türkə hər debil.
Erməniyə dəstək “sülhməramlı”lar,
Hayıstanla birgə olacaq zibil.
			
***
Xarici, daxili düşmənlər birgə,
Böhtan yağdırırlar cahanda Türkə.
Min tələ qursa da zatıqırıqlar,
Batırlar özləri yapdığı çirkə.
			
***
Ey sapı türk, tiyəsi rus baltalar,
Yala hürən, yiyəsi fars xaltalar,
Türkü yenmək istəyiniz alınmaz,
Sizi içdən məhv eləyən xılt* olar.
			
***
Bu “sülhməramlılar” salıb sülhə dəb,
Nə ərkan gözləyir, nə də ki , ədəb.
Yığır Qarabağa hayları qəsdən,
Türkləri onlara eləyir hədəf.
			
***
Erməninin gözü qandan doymayıb,
Qarabağda bircə sağ ev qoymayıb.
Özünü “ən qədim millət” sayanlar,
İnsanlıq nədirsə, hələ duymayıb.
			
***
Razı salmaq olmur rus-fars ağanı,
Başa çıxarıblar metis dığanı.
Otuz il gözlədik, gəldi köməyə,
Qapıdan qovladıq Lazım qağanı.
* xılt - mayenin dibinə çökən lazımsız çöküntü
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***
Qaniçən işğalçı zorsuz çəkilməz,
Başını əzməsən qolu bükülməz.
Qovsaq birdəfəlik xain düşməni,
Bir daha türklərin qanı tökülməz.
			
***
Həyəcan içində keçir hər anım,
Talanmış yurdumla sıxılır canım.
Xarici, daxili düşmənlərimdən,
Zülümlə qorunur Azərbaycanım.
			
***
Azərbaycançılıq qürur mənbəyim,
Bütöv turançılıq arzum, məsləyim.
Durum tələb edir, hərb meydanında
Türkdilli ölkələr olsun dəstəyim.
			
***
Ulu Türküm, həmrəyləşək, dərdləşək,
Səfərbərlik elan edib birləşək!
Üç qitədə bərpa edək Turanı,
Bütövləşib bir ölkədə yerləşək!
			
***
Ey Türk oğlu, gəlin qalxaq ayağa,
Cahanı boyayaq bəyaz boyağa!
Artıq super güclər azğınlaşıblar,
Xalqlar möhtac qalıb böyük dayağa.
			
***
Yaqub deyir Az ər bəy-xan aslarıq,
Xalqım birləşincə heç vaxt susmarıq.
Qoymarıq bölünsün Vətən bir daha,
Nə qədər ki, bu dünyada biz varıq!
137

Yaqub Məğrur

POETİK DUYĞULAR

Ayaqlar altında qalan otların,
Gövdəsi sınsa da, kökü qalacaq.
Həyatdan köç edən zülmkarların,
Məzarı üstündə məskən salacaq!

138

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
İgidlik əsgərə nazil olub ki,
Vətənə, millətə xidməti olsun!
Minlərlə qəhrəman qazi olub ki,
Azadlıq xalqının qisməti olsun!
			
***
Əgər Qarabağın açarlarını,
Ruslara könüllü bəxş ediriksə,
Problem bizdədir, qıfıllarını
Dəyişməyib müti yol gediriksə.
			
***
Dağlıq Qarabağı keçirib ələ,
Tamaşa göstərir “sülhməramlılar”
Qondarma rejimə tam dəstəyilə,
Daha nə istəyir “sülhməramlılar”?
			
***
Üç min civarında ən cəsur əsgər,
Canını Vətənə fəda eylədi.
Belə qəhrəmanlıq görməyib rüzgar,
Şəhidlər Zirvədən vida söylədi.
			
***
Kimlər anlamırsa, Şəhidlik nədir,
Şəhidi olmasa, o yenə qanmaz.
Şəhid anaları gör nə gündədir,
O hala düşməyən dərdinə yanmaz.
			
***
İndi məhəbbətdən yazma, a şair,
Şəhid anaları gözü yaşlıdır.
Mental dəyərləri pozma, a şair,
Hamı yas içində çox təlaşlıdır.
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***
Artıq hər tərəfdə tülkü-çaqqallar,
Eninə, boyuna meydan sulayır.
Hərgah təmənnası olan naqqallar,
Qul kimi əyilib quyruq bulayır.
			
***
Hirslənmə arxadan zərbə vurana,
Ona kürəyini çevirən sənsən.
Arxanca danışıb tələ qurana,
İnanıb imkanı verən özünsən.
			
***
Elə sirlər var ki, gərgin həyatda,
Onu açmamağın özü savabdır.
Xeyir-şər cildində gedən savaşda,
Haqqın bircə kəlmə sözü savabdır.
			
***
Tam haqq-ədaləti tapmaq istəsən,
Hər şeyə şübhəylə yanaşmaq gərək.
Dəqiq araşdırma aparıb həmən,
Yalnız həqiqəti danışmaq gərək.
			
***
Dövlətdə yoxdursa ali ədalət,
Ona vətəndaşın olmur vəfası.
Yurdu bürüyürsə külli-səfalət,
Cəmi əhaliyə olur cəfası.
			
***
Büdcəni talayıb məmnun olanlar,
Xalqı düçar edir hər zəlalətə.
Bir tikə çörəyə möhtac qalanlar,
Axı necə dözür bu rəzalətə?
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***
Əgər məmurlarda vicdan olsaydı,
Bu qədər insanın qəlbi sınmazdı.
Cəmiyyət özünə sadiq qalsaydı,
Kimsə, dərd içində belə yanmazdı.
		
***
Qalmısan od ilə su arasında,
Topuqdan yuxarı diz çıxış yolun.
Qurtuluş anının say sırasında,
Ağılın, qüdrətin düz çıxış yolun.
			
***
Qarlı zirvələrə qəsdən söz atma,
İstəyin baş tutmaz, xəta edərsən!
Köklü çinarlara heç əl uzatma,
Barmağın ilişməz, bada gedərsən!
			
***
Sözlərin heç kimə fayda vermirsə,
Susmağa riayət etmək yaxşıdır.
Kimsə, qalmağından xeyir görmürsə,
Oranı tərk edib getmək yaxşıdır.
			
***
Etibar qalmayıb daha heç kimə,
Qəlbən inandığın qəfil zay çıxır.
Səni beş qəpiyə satır zalimə,
Uca palıd kimi kökündən yıxır.
			
***
Qanlar bağlayardı bircə “sən öl!”ə
Əsil-nəcabətli keçmiş kişilər.
Yoxa çıxarıldı min yalan ilə,
Qeyrət şərbətini içmiş kişilər.
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***
Etibar zənciri qırıq-qırıqdı,
Ədalət dirənib, artıq dalana.
İnsan aləminin işi fırıqdı,
Çünki baş əyirlər yalan-palana.
		
***
İnamın yaransa dostun sözünə,
Çətin anlarında qail* olarsan.
Güvənsən Allaha, bir də özünə,
Arzuya, məqsədə nail olarsan.
			
***
Ayaqlar altında qalan otların,
Gövdəsi sınsa da, kökü qalacaq.
Həyatdan köç edən zülmkarların,
Məzarı üstündə məskən salacaq.
			
***
Üç şey sevindirir, daim insanı,
Qadınsız, qoxusuz həyat olanmaz.
Qəlblərdə imanın dəqiq ünvanı,
Gözləri nurlayan namazdır namaz.
			
***
Bir damla suda da olur qəm-kədər,
Hər tikə çörəkdə fikir, dərd yatır.
Çəkilən əziyyət gedəndə hədər,
İnsan yox içində boğulub batır.
			
***
İnsanın ruhunu silahla deyil,
Ülvi məhəbbətlə ram etmək olar.
Ali mülayimlik verəndə xeyir,
Sınıq könülləri tam etmək olar.
* qail-inanan, razı olan
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***
Vəfalı xanımı olan kişinin,
Qalmaz ehtiyacı vara, dövlətə.
Çünki uca Allah o xan kişinin,
Əlini yetirib, artıq sərvətə.
			
***
“Deyirlər hər şeydən ana gözəldir,
Bəs niyə könüldən yar gəlib keçir?”
Məhəbbət qəlblərdə elə özəldir,
Sevən könülləri ovlayıb keçir.
			
***
Şükr olsun üç şeyə görə Allaha,
Məni heyvan deyil, insan yaradıb.
Qadına sevilən kişi olmağa,
Həqiqi dostluğa imkan yaradıb.
			
***
Qadına min dəfə tərif söyləsən,
Onu şadyanalıq bürüyəcəkdir.
Ancaq bircə dəfə tənqid eyləsən,
Səni sağa-sola sürüyəcəkdir
			
***
Qorxmayın qadının çığırmağından,
Demək qısqanclığı var həvəsində.
Qorxun qadınların ağırlığından,
Nişandır eşqinin zar nəfəsindən.
			
***
Kim təbrik edibsə doğum günümü,
Səmimi təşəkkür eləyirəm mən.
Yeddinci zirvəyə gedən yolumu,
Nəğməli şeirlə bələyirəm mən.
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***
Tanrı təbiətlə birgədir, inan,
Ruhla vücud kimi yaradır vəhdət.
Biri ali varlıq, digəri məkan,
Zamanla dövr edib yetirir sərvət.
			
***
Üç yolla mümkündür ağıllı olmaq,
Kamilin təqlidi ən asan yoldur.
Daha vacib yolsa idraklı olmaq,
Təcrübə toplamaq ən çətin yoldur.
			
***
İnsana məxsusdur fikrin forması,
İlk anlar güvənir, yalnız gümana.
Tədricən yüksəlir onun norması,
Əbədi söykənir ali zamana.
			
***
Yad zurnaya, oyuna bax,
Bu dəstəkçi qoyuna bax!
Mat qalmışam ona vallah,
Heyvanına şükür, Allah!
			
***
Uşaqlara öyrətməyək,
Quzuluğu oyun kimi.
Böyüyəndə otarmasın,
Kimsə onu qoyun kimi.
			
***
Dələduzlar dənizində,
Tənha qalan ən haqlılar,
Dalğalara sinə gərən,
Adalara oxşayırlar.
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***
Tarixlərin əlifbası,
Qayadan, daşdan yaranıb.
Eralar kitabələrdə,
Zaman-zaman sıralanıb.
		
***
Əgər təmiz qəlbin varsa,
Demək haqqa güvənirsən.
Arzuların çin olursa,
Ömür boyu sevinirsən.
		
***
Məmur xalqı talayanda,
Tüğyan edir ah-rəzalət.
Şairlər yaltaqlananda,
Ağlar qalır haqq-ədalət.
		
***
Şairsənsə elə yaz ki,
Oxucuya çatan olsun!
Şeiri ruha bələ yaz ki,
Ürəklərə yatan olsun!
		
***
Birini çox sevərsənsə,
Əzabın da çox çəkərsən.
Ömrü birgə sürərsənsə,
Məhəbbətdən ev tikərsən.
		
***
Dünyada üç fəlakət var,
Biri yanğın, biri qadın.
Üçüncüsü dəniz də zar,
Düşsən, qırılar inadın.
145

Yaqub Məğrur
		
***
Yadellinin nöqtəsilə,
Mat sayırıq özümüzü.
Rus-fars-firəng diqtəsilə,
Yeritmirik sözümüzü.
		
***
Cəlladını dost sayanı,
Tapılmazsa kim qınaya.
Bənzər qəssab bıçağını ,
Yalayan axmaq danaya.
		
***
İnsanlığın itdiyi an,
İt hürür öz lələsinə.
Artıq sözün bitdiyi an,
Nə deyəsən beləsinə?
		
***
Zaman tələb edir ki,
Ərlər çıxsın meydana.
Zərbə vursun yerdəki,
Maskalanmış şeytana.
		
***
Bu fani dünya ilə,
Anlaşa da bilmirəm.
Belə ağır yükümlə,
Cahana ta gəlmərəm.
		
***
Dəli şeytan deyir ki,
Atıl min cin atına!
Basdır, bu kölələri,
Yerin yeddi qatına!
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***
Ey rus, niyə hayları,
Qarabağa soxursan?
Azərtürkün yurduna,
Hay bayrağı taxırsan.
		
***
Ey rus, vura biməzsən,
Türkləri ürəyindən!
Rədd ol, çıxar pazını,
Turanın kürəyindən!
		
***
Dövlət boyunduruqdu,
Məzlumların boynuna.
Sanki sirli qoruqdur,
Xalqı sıxır qoynuna.
		
***
Bir-birini didirlər,
Müxalifət, iqtidar.
Millətə zülm edirlər,
Onlara yox etibar.
		
***
Bağışlamaq bacarsan,
Sən də bağışlanarsan.
Halallıqla ucalsan,
Hətta alqışlanarsan.
		
***
Elə söz var insanı,
Dağ başına qaldırır.
Söz də var ki, şeytanı,
Zirvələrdən saldırır.
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***
Söz var, xalqı eləyir,
Comərd, igid, soycanlı.
Söz də var ki, eləyir,
Namərd, xain, vayqanlı.
		
***
Sözlə hörmət qazanır,
Həyatda mərd olanlar.
Təzadlardan yaranır,
Həqiqətlər, yalanlar.
		
***
Ağızdan çıxan sözün,
Əgər yoxsa kəsəri,
Gönü qalın insana,
Olmaz heç bir təsiri.
		
***
Qəlbən aqil olanın,
Sözü tükdən asılmaz.
Siyasətcil xaqanın,
Ordusu heç basılmaz.
		
***
Haqq nahaqqa inanıb,
Reallığı itirməz.
Doğru sözü yalanın,
Heç də gözü götürməz.
		
***
Yığsan haqsız sözləri,
Tərəzinin gözünə,
Çata bilməz nahaqlar,
Haqqın bircə düzünə.
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***
Ölüm necə yerləşir,
Qaşla göz arasına?
Görəsən nə məlhəmdir,
Ağır söz yarasına?
		
***
Ölüm alın yazısı,
Bəndə üçün son andır.
Ağır söz yarasının,
Məlhəmisə zamandır.
		
***
Eşq alovu bir anda,
Qəlbləri odlandırır.
Yurd salır iki canda,
Gəncləri şadlandırır.
		
***
Öz ağrısını çəkən,
Həyatda adi candır.
Yad dərdini hiss edən,
Ədalətli insandır.
		
***
Sevənlər qəlbimdədi,
Sevməyənlər beynimdə.
Deməli mənimlədi,
Sevən də, sevməyən də.
		
***
Məğrurun söz fəlsəfəsi,
Haqsızlığa enməməkdi.
Haqdan gələn vəzifəsi,
Əqidədədən dönməməkdi.
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BAYATILAR

Qarabağ tam mənimdir,
Bölünməz Vətənimdir!
Əks iddia edənlər,
Ən qatı düşmənimdir!
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Həyat yaman sıxır məni,
Ucalıqdan yıxır məni.
Məmurların harınlığı,
Çox yandırıb yaxır məni.
		
***
Arzu fikrin atasıdır,
Reallığa çatasıdır.
İradə göstərilməsə,
Ürəklərdə yatasıdır.
		
***
Çox istəyim dəydi daşa,
Həmlələrim çıxdı boşa.
Məğrurluğa sığınmaqla,
Ömür sürüb doldum yaşa.
		
***
Ömür yolum çatır başa,
Tamahım yox gözə-qaşa.
Gözəllərə gözəlləmə,
Ta yazmıram coşa-coşa.
		
***
İlanın ağ-qarasına,
Lənət olsun sırasına!
Şeirlərim məlhəm olsun,
Xalqımızın yarasına!
		
***
Sarı faşist əzir bizi,
Kökümüzdən üzür bizi.
Vətənimi parçalayır,
Bölgələrə düzür bizi.
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***
Bezmişəm artıq ağıdan,
Aləmi rusdur dağıdan.
Sülh ummağa dəyərmi heç,
Rus, erməni, fars yağıdan?
		
***
Qarabağ tam mənimdir,
Bölünməz Vətənimdir.
Əks iddia edənlər,
Ən qatı düşmənimdir.
		
***
Qarabağ xanədandır,
Sahibləri bəy-xandır.
Şimal-cənubla birgə,
Böyük Azərbaycandır.
		
***
Uyur hayın felinə,
Silah verir əlinə.
Putin edir dəlləklik,
Azərbaycan elinə.
		
***
Dağlar duman içində,
Ümid-güman içində.
Əldən çıxır Qarabağ,
Uman, cuman içində.
		
***
Zalım gəlmir imana,
Çörək vermir umana.
Millət yatan ölkədə,
Ümid qalır zamana.
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***
Hamı uyub yalana,
Göz yumurlar talana.
Allah lənət eləsin,
Ona susqun qalana!
		
***
Yaltaq yalı görk yayır,
Yurdu basır çirk, çayır.
Kim özünü Azəri,
Kim xalqını Türk sayır.
		
***
Məddah deyir sözünü,
Gözə soxur özünü.
Hamı qalır məəttəl,
Baxıb döyür gözünü.
		
***
Aləm qalıb zalimə,
Ağıl verir alimə.
Lakin o qəhr olacaq,
Aparsa mükalimə.
		
***
İnsanda bir təşnədir,
Söz oynadan nəsnədir.
Xarakteri həm acı,
Həm də şirin bəs nədir?
		
***
Ağızda bir təşnə var,
Sözləri dil oynadar.
Bir anda ərz etdikləri,
Ya zəhər, ya bal dadar.
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***
Nə varım var, nə param,
Heç vaxt yemirəm haram.
Halallıqla zirvəyə,
Düşən bir əlçim qaram.
		
***
Dostun üzü ağ olsun,
Başı uca dağ olsun!
Allahdan arzum budur,
Ən sadiqlər sağ olsun!
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AFORİZMLƏR

Bayraq dədələrin qeyrət qəbzidir,
Müstəqil xalqların dövlət rəmzidir!
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Məddahlar sözləri çeynəyib yeyir,
Tez-tez bir-birinə ustadım deyir.
			
***
Arxamca danışma, üzə de sözü,
Mərd adam aşkarda söyləyər düzü.
			
***
“Yanıq Kərəmi”nin yas havasına,
Nə deyim millətin oynamasına?
			
***
Ağıllı baş üstündə tük saxlamaz,
Kələkbazın hiyləsiylə laxlamaz.
			
***
Adi bir daş atdı dəli quyuya,
Yüz aqil çıxara bilmədi, guya.
			
***
Muğamat-insan ruhunun qidası,
Yaradanın qəlbə məlhəm sədası.
			
***
Zamandır həyatın təmiz vicdanı,
Dayanmadan uçan hiss-həyəcanı.
			
***
Xəstənin ölümü xoşbəxtliyidir,
Sağlamın ölümü bədbəxtliyidir.
			
***
Yoxdur azadlıqdan gözəl bir nemət,
Həyatda təsdiqin tapıb bu hikmət.
			
***
Zəhmətkeş insanı yaşadar əmək,
Yaratmaq-ölümü öldürmək demək.
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***
Gərəkdir hər kəsə bir şeyi bilmək,
Şərəfdir Vətənin uğrunda ölmək.
			
***
Vətən babalardan bir əmanətdir,
Onu qorumamaq bil, xəyanətdir!
			
***
Bayraq dədələrin qeyrət qəbzidir,
Müstəqil xalqların dövlət rəmzidir.
			
***
Özüm qəriblikdə, gözüm Vətəndə,
Ruhən qayıdacam ömür bitəndə.
			
***
Nəğməsiz bülbüldü, vətənsiz insan,
Yurdda iz qoyubsa, anılar hər an.
			
***
Yurdunu qoruyan, ya xələf olar,
Qoruya bilməsə, ya tələf olar.
			
***
Ən yaxşı siyasət-düzlük, həqiqət,
Ən kəsərli silah-xalqa sədaqət.
			
***
Əgər sülh istəsən, hərbə hazır ol,
Yurdun keşiyində hey müntəzir ol!
			
***
Yeri-göyü xəlq eləyən Allahdır,
Haqq-ədalət ən dəyərli silahdır.
			
***
Dövlət boyunduruq, bilik başa tac,
Ağılla iş gör ki, qalma naəlac!
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***
Bədbəxt o kəsdir ki, vicdanı yoxdu,
Vara hərisliyi həddindən çoxdu.
			
***
Azacıq təhrifə uğramış elan,
Olur cəmiyyətdə ən qorxunc yalan.
			
***
Vətənsiz insanlar buğa bənzəyir,
Cismindən ayrılmış ruha bənzəyir.
			
***
Qürbətin odu da verər qəm-kədər,
Parlamaz Vətənin tüstüsü qədər.
			
***
Xeyirxah insanı həyat ucaldar,
Paxıllıq alçaldıb lap tez qocaldar.
			
***
Şəhidlik davamı olur həyatın,
O ruha təzimi var kainatın.
			
***
Ləyaqət ölçülür yurdsevərliklə,
Vətən Vətən olur hünərvərliklə.
			
***
Qələbə çalınmır ölüb-itənsiz,
Həyat cəhənnəmə dönür Vətənsiz.
			
***
Harada yoxdursa ruhi bikirlik,
Orda ola bilməz insani birlik.
			
***
Qürbəti tərk edib dönsən Vətənə,
İnan ki, gələrsən imana, dinə.
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***
Qəriblər qürbətdə ölü kimidir,
Gülşənsiz, nəğməsiz bülbül kimidi.
			
***
Eşq ilə qəlblərdə qalxar hərarət,
Sevən könüllərdə çağlar məharət.
			
***
Aqillər qanuna edər nəzarət,
Xalqa aşılayar hünər, cəsarət.
			
***
Qəlbində nə qədər varsa cürətin,
Elə o qədərdir namus-qeyrətin.
			
***
Haqlını vuranda bil, hər tərəfdən,
Haqsız kənar qalır o zərbələrdən.
			
***
Eşq elə nemətdi, əzabı çoxdu,
Sevib-sevilməkdə əvəzi yoxdu.
			
***
Mənbəni Tanrıdan alır məhəbbət,
Gözlərdən ürəyə dolur məhəbbət.
			
***
Şəxsi maraqları güdür adamlar,
Daim bir-birini didir adamlar.
			
***
Xalqın xidmətçisi olmalı məmur,
Varidat yığmaqdan gözləri doymur.
		
***
Məhəbbət ağılı alıb aparır,
Qəlbləri tələyə salıb aparır.
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***
Ana övladların sevinc yeridi,
Ata ailənin güvənc yeridi.
			
***
Etibar yoxdursa qış günəşinə,
İnanma qadının xoş gülüşünə!
			
***
Yaxşı arvad yaxşı bilər işini,
Sevgisiylə gümrah saxlar kişini.
			
***
Gənclik millətlərin gələcəyidir,
Keçilməz sədləri dələcəyidir.
			
***
Ən böyük kitabdı bütün yer üzü,
Hərfi işarədir hər insan özü.
			
***
Böyük iş görməyin şərtləri məncə,
Özünə inamdı, bir də düşüncə.
			
***
Təmkindir igidin üstün cəhəti,
Olmaz beləsinin pis qəbahəti.
			
***
Həvəslə görülsə ən çətin işlər,
Sıxıntı azalar, olmaz yenişlər.
			
***
Təbiət həzm edir qaranı, ağı,
Canlıya öyrədir dost tanımağı.
			
***
Vəzifə insanı etməz şərəfli,
Gərəkdir olasan düz, hərtərəfli.
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***
Mənəvi zənginlik qəlb hilalıdır,
Millətin ən böyük kapitalıdır.
			
***
İnsanı ucaldan halal əməkdir,
Hərgah çətinliyə dözmək gərəkdir.
			
***
Özünə ehtiram edən insana,
Ölüm alçalmaqdan ucadır ona.
			
***
Könüllər bürünsə saf məhəbbətə,
Hər şey məğlub olar tam sədaqətə.
			
***
İnsandan dəyərli gövhər olmayıb,
Kəlamdan qiymətli cövhər olmayıb.
			
***
Çalış, yaxşılığa etmə yamanlıq,
Böyüyə, kiçiyə et mehribanlıq!
			
***
Məzlum qayğısını çəkməsən əgər,
İnsanlıq çürüyər, cəmiyyət çökər.
			
***
Mənəvi şəxsiyyət pozula bilər,
Yaxşı iş pisliyə yozula bilər.
			
***
Sadəlik çox gözəl bir keyfiyyətdir,
Ən vacib olanı səmimiyyətdir.
			
***
Birinə bəxşeyiş etdiyin sevinc,
Sənə qazandırar həyati güvənc.
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***
Nə hörmət, nə izzət pulla alınmır,
Namərdlik xeyirxah hala salınmır.
			
***
Həqiqət, sadəlik olmayan yerdə,
Hörmət də edilməz xeyirxah mərdə.
			
***
Zəhmətlə yeyilən ən acı soğan,
Şirindir minnətlə verilən baldan.
			
***
Heç nə minnət qədər ağır yük olmaz,
İnsanı alçaldıb dəyərdən salmaz.
			
***
Yaxşılıq görəndə tut tərəfini,
Yox elə, pisliyin bəd kələfini!
			
***
Düşün sağlığını, ölməzdən öncə,
Səni azar-bezar sıxmasın küncə!
			
***
Həyatda görsən ki, ərin ər deyil,
Onu tərk eləmək heç də ar deyil.
			
***
Haçan ki, bir işin düşsə arvada,
Dərhal öləcəyin günü sal yada!
			
***
Toyuq qaz yerişi yerisə əgər,
Ta öz yerişini itirə bilər.
			
***
Ehtiyat igidin yaraşığıdır,
Düşmən asilərin qarışığıdır.
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***
Haqsızlar atını çapıb səyirdir,
Zərər yarısından dönmək xeyirdir.
			
***
Haçan ehtiyacın olsa dayağa,
Bil, dost başa baxar, düşmən ayağa.
			
***
Kimə əl tutdumsa ağır gündə mən,
Gizli zərbə vurdu düz kürəyimdən.
			
***
İki yana baxan sonda çaş qalar,
Çarəsiz başına yekə daş salar.
			
***
İgidlik ondursa, doqquzu qaçmaq,
Onuncusu isə yoxluğa uçmaq.
			
***
Çox ucalsan, ayağından asarlar,
Çox əyilsən, yurd-yuvanı basarlar.
			
***
Gücünə yaxşı bax, şələni bağla,
Ömür yollarında hey coşub çağla!
			
***
Unutma, sözlərim tam səmimidir,
Keçmiş gələcəyin müəllimidir!
			
***
Başa düşmək üçün dil dediyini,
Kökləmək gərəkdir, elmə beyini.
			
***
Elmdən, hünərdən zövq almayan kəs,
Cahanda heç nəyə yaraya bilməz.
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***
Oxumaqdan ucuz əyləncə yoxdur,
Qiraətin zövqü, ləzzəti çoxdur.
			
***
Bilik öyrənməyə təmkin gərəkdir,
İnamsız yaşamaq mümkün deyildir.
			
***
Çoxlu kitabları oxusa insan,
Yaxşı dəyərləri öyrənər ondan.
			
***
Tətbiq etmək lazım, biliyin olsa,
Fəaliyyət gərək, məsləyin varsa.
			
***
Həqiqət həmişə Haqqa yol açır,
Elm ilə zülmətə gur işıq saçır.
			
***
Evdə kitab olsa, tək qalmaz adam,
Oxuyub dərs alsa, olmaz namüdam.
			
***
Kitab uluların nəsihətidir,
Gələn nəsillərə vəsiyyətidir.
			
***
Kitablar öyrədir həqiqətləri,
Həllinə yönəldir rəqabətləri.
			
***
Diqqətlə oxusan ədəbiyyatı,
Bil ki, zənginlədər mənəviyyatı.
			
***
Çətinliyə üstün gəlmək həvəsi,
Olur istedadın ömürnaməsi.
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***
Şairin əsəri ilham barıdır,
Mənəvi övladı, sərvət-varıdır.
			
***
Dahilər yaşayır öz əsəriylə,
Tarixə həkk olur söz kəsəriylə.
			
***
Oxuyub öyrənsən, hey ucalarsan,
Həyatda hər şeyi tez bacararsan.
			
***
Kor kimi yaşayır savadsız insan,
Ondan uzaqlaşsan, xeyir taparsan.
			
***
Ən yüksək dəyərdir elmin gövhəri,
İşlənsə parlayır, hətta cövhəri.
			
***
Kim qadirsə elmə imza atmağa,
Uca zirvələrə uçar çatmağa.
			
***
Həyat gərdişində elm sola bilməz,
Zaman gedişində məhv ola bilməz.
			
***
Qəpiklər əmələ gətirir manat,
Oxumaq biliyə verir qol-qanad.
			
***
Oxuyun, öyrənin ciddi olanı,
Zamanın işidir, artıq qalanı.
			
***
Gözə görünəni duyub dərk etmək,
Ağıla gəlməzi kəşf etmək demək.
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***
Yaxşı kitabları oxuya bilmək,
Dahilərlə təmas yaratmaq demək.
			
***
Sevgisiz bir ürək, bir də kar qulaq,
Ya öküz gəzdirər, ya uzunqulaq.
			
***
Oxuyub öyrənsən elmi nə qədər,
Hərgah güclənərsən, elə o qədər.
			
***
Yazıçı əsərin müəllifidir,
Oxucu yazarın müəllimidir.
			
***
Ədəbiyyat fikri, hissi məst edir,
Eyni vaxtda eyni təsir göstərir.
			
***
Ağıla, idraka söykənən yazar,
Ən gözəl bədii əsər yaradar.
			
***
Həyatda bir əsər oxuyan insan,
Yüksəkdə dayanır oxumayandan.
			
***
Nəzəri biliyə eyləsən əməl,
Canlı təcrübəyə qoyarsan təməl.
			
***
Kitab müəllifin bədihəsidir,
Gələn nəsillərə hədiyyəsidir.
			
***
Bilmədiyi şeydən qorxur tələbə,
Bilik hər qorxuya çalır qələbə.
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***
Dövlət zəifləməz pul azlığından,
Yox olar istedad bolsuzluğundan.
			
***
Kitab dəyərilə bəzər dünyanı,
Cahanın sahibi edər insanı.
			
***
Barsız bir ağacdır əsərsiz alim,
Ondan nə öyrənər bəşəri-aləm?
			
***
Bilikdir həyatın uca zirvəsi,
Əgər xeyirxahlıq olsa qayəsi.
			
***
Ağıllı öyrənər, vaxtı itirməz,
Hər gələn qocalıq kamal yetirməz.
			
***
Alimliyə tactək baxıb öyünmə,
Onu inək kimi sağıb deyinmə!
			
***
Əsas deyil çox biliyin kəmiyyəti,
Faydalıdır biliklərin keyfiyyəti.
			
***
Arzular doğurur kitab, yaşadır,
Ona yetənəcən qəlbdə daşıdır.
			
***
Kitab ən qaranlıq yerdə çıraqdır,
Gərgin döyüşlərdə yaraq-yasaqdır.
			
***
Bilik qazanmağın şərti əməkdir,
Düşüncə insana əsas köməkdir.
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***
Ölüsən, yox isə ağıl-kamalın,
Elmlə canlanar sağlam amalın.
			
***
Daş-qaş əvəzinə bilik yığan kəs,
Ən çətin anda da ağlın itirməz.
			
***
Şairlər olanda xalqın vicdanı,
Çuvalda gizlətmək olmur cidanı.
			
***
Həyatda ucaldır dörd şey hər kəsi,
Elmi, sədaqəti, sözü, gur səsi.
			
***
Xoş əməl zülmətdə nurdur, işıqdır,
İnsana güc verən bir yaraşıqdır.
			
***
Dahilər cahanın tər nəfəsidir,
Bəşər kitabının sərlövhəsidir.
			
***
Yalnız çalışmaqla elmə çatarsan,
Mənsəbə yetməsən itib-batarsan.
			
***
Şairlər millətin pərgar səsidir,
Şeirilə döyüşən sərkərdəsidir.
			
***
Alimin paltarı olmazsa əgər,
Elmi ixtirası eybini örtər.
			
***
Təndir, bircə günü aqil adamın,
Bütün həyatına cahil nadanın.
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***
Elm xəzinədir, ağıl açarı,
Zülmətdən çıxarar, hətta naçarı.
			
***
Bədənin qidası yeməkdir yemək,
Ağılın qidası elmdir demək.
			
***
Bu dünya yaxşılar dünyası deyil,
Yaxşı rol oynayan dünyasıdı, bil!
			
***
Unutma, pis hala səni salanı,
Üstəlik, dar gündə sənlə olanı!
			
***
Yazıb-yaratdım ki, şəxsim ucalsın,
Təxəllüsümdən də elim güc alsın.
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POEMALAR

Üzümü tuturam uca Allaha,
Vətən deyə-deyə özləyirəm mən.
Gedib qovuşmaqçün ana torpağa,
Altıncı köçümü gözləyirəm mən.
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EŞQ
Eşq vurulub yaşamaqdı,
Ən ağır yük daşımaqdı.
Aşiqlərin sevgisiylə,
Maneələr aşı(r)maqdı.
Mat qalırlar hilalına,
Baş əyirlər cəlalına.
Qəlbən sevib sevilənlər,
Düşürlər eşq məlalına.
Eşq gələndə sərhədd aşır,
Gözlərdə şimşək dolaşır.
Qan kükrəyir ürəklərdə,
Damarlarda coşub daşır.
Eşq yar ilə taylaşmaqdı,
Məhəbbəti paylaşmaqdı.
Səmadakı ulduzlartək,
Könüllərdə sayrışmaqdı.
Eşqə düşən göz yovuşur,
Subaylıqdan söz sovuşur.
Etibarlı, sədaqətli,
Yar yarıyla tez qovuşur.
Yar görməsə bir an yarı,
Ərşə çıxır gümanları.
Fəth eləyir qəlblərdəki,
Sevgi dolu ümmanları.
171

Yaqub Məğrur
Eşq hicranla alışmaqdı,
Yana-yana çalışmaqdı.
Yar toxunan əşyaları,
Qoxulayıb yol aşmaqdı.
Qibləsidir eşq göylərin,
Yerdə quzey-güneylərin.
İdrakıyla cilvələnir,
Xanımların və bəylərin.
Eşq qəlbləri salır dara,
Təslim edir yarı yara.
Sevdaları baş tutmasa,
Ürəklərə vurur yara.
Sevgi yetsə diləyədək,
Eşq ucalır göylərədək,
Taleləri qovuşdurur,
Sevindirir iliyədək.
Darıxanda qaş büzülür,
Qoşa gözdən yaş süzülür.
Eşqə düçar olanların,
Ömür-günü xoş düzülür.
Eşq inamla qarpışmaqdı,
Yalanlarla dartışmaqdı.
Ətrafdakı haqsızlarla,
Var gücüylə çarpışmaqdı.
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Eşq gözləri lam eləyir,
Könülləri ram eləyir.
Cütlükləri qovuşdurur,
Yar(ı)ları tam eləyir.
Eşqin dönməz cürəti var,
Duyğulu əks-surəti var.
Könülləri fəth eləyən,
Yenilməyən qüdrəti var.
Bu bəndlər eşq karvanıdı,
Yaqub onun sarvanıdır.
Sevgi dolu bu cahanda,
Dövran eşqin dövranıdır.
04.09.2019
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SÖZ
Hər kəsin söz aləmi,
Öz daxili dünyası.
Qaş gözlərin sipəri,
Gözsə qəlbin aynası.
Şair görüb dinləyir,
Əsas gözlə, qulaqla.
Əsər yazıb çinləyir,
Sözü-sözə calaqla.
Titrəyir səs telləri,
Sözün incə səsiylə.
İşlədir cüt əlləri,
Söz öz kəshakəsiylə.
Beyinin təsiriylə,
Əmr eləyir ayağa.
Vücudu kəsəriylə,
Söykəndirir dayağa.
Acı sözlər deyilir,
Qəlbə yara vuranda.
Hərgah dil də əyilir,
Sözlə cümlə quranda.
Elə söz var insanı,
Dağ başına qaldırır.
Söz də var ki, şeytanı,
Zirvələrdən saldırır.
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Deyilməzsə yerbəyer,
Söz olur üz qarası.
Qılınc kəsən sağalar,
Sağalmaz söz yarası.
Bir dəvənin dərisi,
Ağır yükdür ulağa.
Sözün var öz pərisi,
Ehtiyac yox silaha.
Çıxanadək ağızdan,
İnsan sözün ağası.
Söz ki, çıxdı dilindən,
Olur başın bəlası.
Söz həyata keçəndə,
Cümlə tabe edəndir,
Fani dünya yedəkdə,
Söz dalınca gedəndir.
Sözdür edən adamı,
Comərd, igid, soycanlı.
Söz eləyər insanı,
Namərd, xain, vayqanlı.
Sözlə hörmət qazanır,
Həyatda mərd olanlar,
Təzadlardan yaranır,
Həqiqətlər, yalanlar.
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Söz dəyərli sayılır,
Söykənəndə ağıla.
Dastanlaşıb yayılır,
Çevrilir tam nağıla.
Yaranıb ilk əzəldən,
Şüur sözün anası.
Aləmi-xırıd edən,
Dil də olub atası.
Salınanda böhtana,
Qalmır sözün kəsəri.
Gönü qalın insana,
Olmur heç bir təsiri.
Qəlbən aqil olanın,
Sözü tükdən asılmaz.
Siyasətcil xaqanın,
Ordusu da basılmaz.
Haqq nahaqqa inanıb,
Real halı ötürməz.
Doğru sözü yalanın,
Heç an gözü götürməz.
Yığılarsa haqsızlar,
Tərəzinin gözünə,
Çata bilməz nahaqlar,
Haqqın bircə düzünə.
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Nahaqqın min sifəti,
Haqqın bircə üzü var.
Yalanların önündə,
Əyilməyən dizi var.
İnsan söz ümmanıdı,
Dil kəlama çatanda.
Son ölən gümanıdı,
Ömür başa çatanda.
Ölüm necə yerləşir,
Qaşla göz arasına?
Görəsən nə çarədir,
Ağır söz yarasına?
Ölüm alın yazısı,
Ömürdə ən son andır.
Ağır söz yarasının,
Məlhəmisə zamandır!
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ÖMRÜN
ONLUQLARI
Uca Allah bəxş eləyib,
Hər insana ömür yolu.
Yaşamaqda bu taleyi,
Hər kəsin var şəxsi rolu.
Həyatımız bürünmüşdür,
Həm sevincə, həm qüssəyə.
Yaşamımız bölünmüşdür,
Keşməkeşli on hissəyə.
On yaş adəm övladının,
İlk uşaqlıq çağlarıdır.
Ardı gələn ikinci on,
Yetkinlik qaynaqlarıdır.
Üçüncü on dövranıdır,
Yurd keşiyində durmağın.
Ən dəyərli məqamıdır,
Xoşbəxt ailə qurmağın.
Otuzunda ulduz kimi,
Düşür diqqət mərkəzinə.
Sübut edir kimliyini,
Cəmiyyətin cərgəsinə.
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Qırx yaşında qıtlıq olur,
Qənaətcil olmalısan.
Qızlarına cehiz verib,
Ərə yola salmalısan.
Əlli yaşda bəlli olur,
Ömrü necə yaşamısan.
Tale yükün bu zirvəyə ,
Hardan-hara daşımısan.
Altmışadək övladları,
Tam yerbəyer eləyirsən.
Dilə tutub Yaradanı,
Xeyir-dua diləyirsən.
Yetmişində yetişirsən,
Ağac üstə bar-bəhərtək.
Kamilləşib nur saçırsan,
Ətrafına sübh-səhərtək.
Səksənində sərsəmliyə,
Çatır sənin qədəmlərin.
Qayıdırsan körpəliyə,
Anlamırsan qəm-dəmlərin.
Elə ki, bir qonaq kimi,
Həyatına gəldi doxsan.
Artıq belə hesab et ki,
Bu aləmdə daha yoxsan.
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Nəhayət ki, çatsa sənin,
Ömür yolun birdən yüzə.
Qalmaz əsər-əlamətin,
Çevrilərsən yernən düzə.
Neçə-neçə aqillərin,
Min cür gözəl kəlamı var.
Nə yaxşı ki, bu həyatın,
Axirətdə davamı var.
Yaqub Məğrur ərz elədi,
Sizə həyat savaşından.
Çıxarmasın bir kimsə də,
Bu hikməti yaddaşından!
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KÖÇ
Bakıdan Qobuya başlayıb köçüm,
Bu gediş beşinci köçümdür mənim.
Tale gərdişinə qalmayıb gücüm,
Sanki Fələk bizə kəsilib qənim...
Qarı düşmən basqın etdi yurduma,
Torpağımı zorla aldı əlimdən.
Silah-sursat verilmədi orduma,
Didərgin salındım doğma elimdən.
Qərib köçkünləri bir yay günündə,
Aldı ağuşuna geniş Mil düzü.
Samanlıq səhranın hər bir tinində,
Soluxdu xalqımın qəmgin üz-gözü.
Bir ay oralarda dözdüm zillətə,
Çalışdım hər yerdə sözüm işliyə.
Gördüm yiyə durmur kimsə millətə,
Köçdüm o səhradan düz İmişliyə.
Dostumun yurduydu bu gözəl şəhər,
Evində bir otaq ayrıldı bizə.
Qulluq göstərildi hər axşam-səhər,
Təskinlik verildi ailəmizə.
İki ay orada ömür sürdük biz,
İş tapa bilməyib qaldım avara.
Heç vaxt açılmadı sınıq qəlbimiz,
Nəhayət köç etdik Biləsuvara.
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Ayrı salınandan daş sarayımdan,
Xəyalən çalışdım dərd-qəm yozmağa.
Muğanda qurduğum çadır komamda,
Kədərlə başladım şeir yazmağa.
Dörd il həsrət çəkdim xalqla bərabər,
İçimdə kükrədi ilham çeşməsi.
Hicran yanğısında oldum dilavər,
Qəlbimdə yarandı şeir təşnəsi.
Poetik kəlamlar sıralasam da,
Özümü heç zaman şair sanmadım.
Haqsız adamları qaralasam da,
Saxta əməllərdən faydalanmadım.
Tabuta bənzəyən çadır evləri,
Yaşatdı minlərlə qaçqın-köçkünü.
Yurdundan didərgin düşən ellərin,
Çadır şəhərciyi oldu məskəni.
Yaşaya-yaşaya qüssə içində,
Bir acı xəstəlik hopdu qanıma.
Qoşa böyrəklərim beş-on biçimdə,
Kristal duzları yığdı canıma.
Bəladan qurtula bilmədim yenə,
Cismimi əritdi ağır xəstəlik.
Sağalmaq müyəssər olmadı mənə,
Hətta tapılmadı dərman, üstəlik.
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Taleyə baş əydim qəribçilikdə,
Beləcə aylarla girinc oldum mən.
Cərrah bıçağına, qırx beş illikdə,
Yeddinci dəfə də məruz qaldım mən.
Keçdi əməliyyat çətindən çətin,
Daşlar çıxarıldı, küncə ələndi.
Ağrılar içində mən oldum mətin,
Sınağım uğurla nəticələndi.
Müalicə bitdi on yeddi günə,
Allaha şükr edib qalxdım nəhayət.
Həkimim eylədi sonucda mənə,
Həyati dəyəri olan məsləhət.
Dedi ki, “buranın suyu şor sudu,
İçəndə böyrəklər duz bitişdirir.
Burada yaşamaq çox qorxuludu,
İnsana zülm edən daş yetişdirir.
Odur ki, bu yerdə yoxdur amanın,
Yalnız təmizlənmiş su içməlisən.
Sağlam yaşamağa vardır zamanın,
Başqa bir məkana tez köçməlisən.”
Yığıb-yığışdırıb şələ-şüləmi,
Tezliklə üz tutdum paytaxta sarı.
Bakıda götürüb yenə qələmi,
Şeirlə doldurdum ağ kağızları.
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Yaşadım iyirmi il Yasamalda,
İyirmi kitaba müəllif oldum.
Ömür keçdi, yalnız yüksək amalda,
Sürətlə qocalıb ağ yaşa doldum.
Artıq Qobuparka köçmüşəm indi,
Gözəl şəraitli bir mənzilim var.
Lakin yaddan çıxmır Mərcanlı kəndi,
Qarabağ, Cəbrayıl, Mehtili, Nüzgar...
Doğma yurdum işğal olandan bəri,
Köhnə Qarabağlı deyirlər mənə.
Qobuparkda mənzil alandan bəri,
Yeni Qaradağlı deyirlər mənə.
Qayıdıb gedəydim, keşkə vətənə,
Son dəfə yurdumu görə biləydim.
Rəhmət oxuyaydım ölüb-itənə,
Onlara qoşulub orda öləydim.
Üzümü tuturam Uca Allaha,
Vətən deyə-deyə özləyirəm mən.
Gedib qovuşmaqçün ana torpağa,
Altıncı köçümü gözləyirəm mən...
16.11.2019
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VÜCUD
(Anatomik poema)
Uca Allah elə dəqiq sistem qurub ənginlikdə,
Hər bir üzvü dayanmadan hey işləyir gərginlikdə.
Planetlər sıra ilə dövr edirlər kəhkəşanda,
Hər tərəfə nur çiləyən al Günəşin ətrafında.
Yaradanım mələklərə dövran qurub yeddi qatda,
Özəlliklə bu formada yerləşdirib kainatda.
Ol! -- əmrilə var eləyib yer üzündə təbiəti,
Bəxş eləyib canlılara bu həyatı, cəmiyyəti.
İnsanlar da yaranıblar İlahinin istəyilə,
Tədricən formalaşıblar zəmanənin dəstəyilə.
Tanrı verib hər insana yetmiş yeddi adda orqan,
Başdan tutmuş ayağacan calaşdırıb ordan-burdan.
Birinci üzv - baş yerləşir bədənin lap zirvəsində,
Həm görəni, həm yeyəni, eşidəni dövrəsində.
Başın örtük funksiyası oynayan gur saçı da var,
Çöhrəsinə yaraşıqlı görkəm verən tacı da var.
Alın tale payı üçün meydan olub yarışlara,
Ömür yolu yazılmışdır, hər on illik qırışlara.
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Qaş alının alt qatında şaxələnib sola-sağa,
Yaradılıb, daim gözü təhlükədən qorumağa.
Gözlər qəlbin təbiətə açılan ön bərəsidir.
İnsan düşüncələrinin dünyaya pəncərəsidir.
Kipriklər də qoruyucu funksiyası daşıyırlar,
Göz qapağı ətrafında sıralanıb yaşayırlar.
Beyin digər canlılardan fərqləndirir insanları,
Şüur ilə qərar verib bərqləndirir üns anları.
Burun isə adamların qoxu bilmə orqanıdır,
Sanki nəfəs yollarının qoruyucu yorğanıdır.
Ətrafdakı səs-səmirsə eşidilir qulaq ilə,
Beyinə əks-səda verir içindəki zolaq ilə.
Hər insanın iç üzünü göstərən bir sifəti var,
Yanaqlara alma kimi həkk edilmiş afəti var.
Buğla saqqal zaman-zaman ərənliyin rəmzi olub,
Uzun saçla uzun tuman zənənliyin rəmzi olub.
Var ağızın özəlliklə münasib çox vəzifəsi,
Yeyib-içmək, danışmaqdır, alıb-verməkdir nəfəsi.
Dodaq insan çöhrəsinin gül ləçəkli güldanıdır,
Ağzın giriş qapısında mühafizə qalxanıdır.
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Diş ağızın kirkirəli dən üyüdən dəyirmanı,
Qida ilə təmin edir daxildəki hər orqanı.
Damaq dişin ətrafında göstərir öz qayğısını,
Hərtərəfli dayaq olur, çəkir acı-ağrısını.
Dil ağızda rəqs eləyən, dad-tam bilən sehir-sirdir,
Səsi, sözü incələyib xırıd edən bir ünsürdür.
Məlumdur ki, dilin də öz dilçəyi var son ucunda,
Dildən keçən nəsnələri incələyir ovucunda.
Qida aşır udlaq adlı dərin yolun barısına,
Sanki keçib yoxlamadan düşür qida borusuna.
Gəmzik ağız boşluğunun dalğavari qapağıdır,
Sanki örtük funksiyası daşıyan lay duvağıdır.
Sifətin lap cənubunda çənə adlı orqan da var,
Əngi ilə birləşərək ağzı altdan qapayırlar.
Boyun-boğaz hissəsiylə qovuşurlar başla bədən,
Qaməti şux saxlayırlar, həm xaricən, həm daxilən.
Çiyinlər həm oynayırlar, boy-buxuna dayaq rolu,
Həm də asma körpü kimi daşıyırlar qoşa qolu.
Çiyinlərin arxasında qərar tutub qoşa kürək,
Təhlükədən qoruyurlar, yuxarıdan söykənərək.
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Daim düpdüz saxlamağa hər adamın vücudunu,
Ağırlığı daşımağa xidmət edir bel sütunu.
Qamətin dik dayanması asılıdır onurğadan,
Köks qəfəsi qurulmuşdur neçə-neçə qabırğadan.
Yuxarı yan ətrafları təmsil edir qoşa qollar,
Ömür boyu orqanizmə xidmət yükü daşıyırlar.
Hər bir qolun ortasında bükülməyə var dirsəyi,
Uclarında rahatlıqla əyilməyə diyircəyi.
Qoşa əllə insan edir, axtardığın ələk-vələk,
Ona ağır işlərində kömək edir güclü bilək.
Hər əlin var incələyən uzun-qısa beş barmağı,
Hərəsinin uclarında qaşınmağa var dırnağı.
Ürək bütün orqanları təmin edir al qan ilə,
Dayanmadan fəaliyyət göstərir o, hər an ilə.
Nəfəs ilə titrəməklə avazlanır səs telləri,
Sözü dillə fərqləndirir, keçə-keçə fəsilləri.
Ağ ciyərin özü kimi vardır vacib vəzifəsi,
Orqanları oksigenlə təmin edir tər nəfəsi.
Bilinmir ki, damarlarla axan qanın kəmi nədir,
Çünki bütün orqanizmi dördgöz ürək təmin edir.
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Qəlbdə dövran edən qanın süzgəcidir qara ciyər,
Qanı çirkdən, viruslardan, azarlardan təmizləyər.
Qara ciyər üzərində asılmışdır öd kisəsi,
Mədədəki qidaları əritməkdir vəzifəsi.
Qidaları ödəm ilə qarış-quruş edir mədə,
Bağırsağa nəql eləyir, o, növbəti mərhələdə.
On iki qat bağırsaqda qida ilkin həzm edilir,
Yerdə qalan qarışıqlar aşağıya ötürülür.
Bağırsaqdan keçən kütlə, sanki düşür əl toruna,
Orqanların anbar kimi ən genişi lil qarına.
Qalan yağlar, vitaminlər zülallar da həll edilir,
Qursaq ilə mayalanıb həzm-rabedən keçirilir.
Sonda təzyiq göstərilir, qalıq-quluq seliyinə,
Tullantılar ötürülür, artıq anus dəliyinə.
Mədəaltı vəzdən yana yerləşməklə salıb zolaq,
Qanda qalan çirkabları süzüb təmizləyir dalaq.
Həzmə hər cür köməyini edir mədəaltı vəz də,
Qarışığı bağırsağa qəbul edir yüksək tərzdə.
Qidaların tərkibindən suyu süzür qoşa böyrək,
Hətta dözür ləyənində kristallaşmış daşa böyrək.
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Artıq maye axarlarla axır sidik kisəsinə,
Ordan sidik kanalıyla ifraz olur kəsəsinə.
Vücudun tən ortasında şaxələnir sağ-sol yançaq,
Aşağı yan ətrafların zirvəsində durur ancaq.
Yançaqlardan aşağıda yerləşib bud nahiyəsi,
Əzələnin qüvvəsiylə yaradır mat vahiməsi.
“Güc pələngin biləyində, pəhləvanın dizindədir”,
Qaməti düz saxlamağın sirri onun özündədir.
Baldır sümük üzərində tarımlanmış bir əzadır,
Dizlə ayaq arasında güc ötürən sərt bazadır.
Qoşa topuq var baldırın ayaq ilə arasında,
Elastiklik yaradır o, bu hissələr sırasında.
Bədənin hər cür yükünü qüdrətiylə çəkir ayaq,
İnsanların vücuduna ömür boyu durur dayaq.
Daban insan bədəninin ən cənub son nöqtəsidir,
Aşağıdan dayaq duran axırıncı girdəsidir.
Beş barmağı olur qoşa ayaqların hərəsinin,
Sanki çəpər dayağıdır, ön ucunda pəncəsinin.
Yetmiş faiz maye sudan ibarətdir bütün bədən,
Orqanları mühafizə edir daştək bərkiməkdən.
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Onurğanın, sümüklərin içlərində yatır ilik,
Beyinin bir hissəsitək funksiyaya çatır ilik.
Beyin daim qəbul edir siqnalları hənirlərlə,
Orqanlarda hərəkəti tənzimləyir sinirlərlə.
Əzələlər gətirirlər orqanları hərəkətə,
Əl-ayağı işlədərək yetirirlər bərəkətə.
Sümük bütün əzələnin daxildəki özəyidir,
Adamların qamətini şux saxlayan gözəyidir.
Sümüklərin yan-yörəsi örtülüdür qalın ətlə,
Hətta onun sayəsində insan gəzir dəyanətlə.
Bədəninsə hər tərəfi örtülmüşdür dəri ilə,
Qoruyucu funksiyası daşıyır dərd-səri ilə.
Əsas qida mənbəyidir, ana döşü hər uşağa,
Onun qədər əvəzsiz bir nemət yoxdur yaşamağa.
Sinə düşmən qarşısında igidin son sipəridir,
Qəlbdə sevgi-məhəbbətin qoruyucu çəpəridir.
Orqanizmin ortasında qərar tutub yumru göbək,
Ana bətnindəki dölün qida-nəfəs borusutək.
Olur intim əlaqələr, arasında insanların,
Nəsli davam etdirməyə var cinsiyyət orqanları.
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Penisidir kişiləri qadınlardan fərqləndirən,
Cütlüklərin arasında əsas körpü işi görən.
Erkəkliyi təmin edən kişilərin xayasıdır,
Qarşı cinsə kanallarla nəql etdiyi mayasıdır.
Prostat toxum mənbəyidir kişiliyin, irsiyyətin,
Təminatçı bazasıdır, onunla əks cinsiyyətin.
Yeni həyat qapısıdır, qadınların klitoru,
İki dünya arasında sərgiləyir gömrük rolu.
Uşaqlıqsa anaların yaradıcı anbarıdır,
Dünyaya bəxş elədiyi nəsillərin can barıdır.
Ana bətni mayasıyla təmin edir kəsirləri,
Yeni-yeni cocuqlarla davamlayır nəsilləri.
İnsan cismi canlanılıb, xəlq eləyən Yaradanla,
Hətta gözlə görünməyən, Ondan olan ruhi-canla.
İnsan cismi haqda budur bildiklərim, yazdıqlarım,
Kəlamlarla bələyərək rəsm etdiyim, yozduqlarım.
Yaqub Məğrur saydı yetmiş yeddi cürə orqan adı,
Onu nəzmə çəkməyinə təkan verdi təb inadı.

2017-ci il
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UZUNQULAĞIN HEKAYƏTİ
(Qədim hind nağılından nəzmə çəkilib)
Böyük bir çay ayırırdı, iki yerə bir meşəni,
Vəhşi aləm ömür sürüb yeyirdi ələ düşəni.
Bir sahildən digərinə üzüb keçən heyvanları,
Timsah tutub parça-parça eləyirdi karvanları.
Artıq bezən vəhşi aləm toplandılar bir araya,
Yırtıcıdan qurtulmağa tədbir tökdülər ortaya.
Düşündülər, dərdimizə axı necə əlac qılaq?
Qərarları o oldu ki, çay üstündə körpü salaq!
Təklifləri çox olsa da, bilmədilər gündüz-gecə,
Sahilləri birləşdirən körpünü kim tiksin, necə?
Qət etdilər, insanlara müraciət eləsinlər, Öncə
adəm ağasından gedib imdad diləsinlər.
İlk olaraq ağ saraya göndərdilər kral şiri, Şahdan
rica eləsin ki, başlasın körpü işləri.
Şir saraya daxil oldu nərildəyə-nərildəyə,
Şahsa onu dinlədikcə gülüb qoydu məsxərəyə.
Dedi, “bütün vəhşi aləm baş əyir igidliyinə,
Vallah, indi məəttələm, sənin bu acizliyinə.
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Əgər belə əfəlsənsə, nə qoymusan başına tac?
Timsah ilə bacarmırsan, qalmısan insana möhtac.
Axı belə kral olmaz, dərhal çıx get buralardan!
Bir də heç vaxt nəriltini eşitməyim oralardan!”
Əyan-əşrəf lağa qoyub ağ saraydan qovdu şiri,
Artıq məyus olan aslan hirslə ordan döndü geri.
Heyvanlar da yığıldılar, dərhal onun ətrafına,
Dinləyərək acıdılar, yazıq şirin bu halına.
Məşvərətə toplaşdılar, yenə bütün vəhşi kütlə,
Düşündülər, axı nədən çevrilib bu iş müşkülə?
Çox götür-qoy elədilər, sonra hamı gəldi dilə,
Dedilər ki, əlac qaldı, böyüyümüz nəhəng filə.
Fil də iri addımlarla gedib çıxdı ağ saraya,
Ancaq onun da gedişi olmadı dərman yaraya.
Şah və saray əyanları onu da qoydular lağa:
“Nədən qorxursan ki, axı oxşayırsan uca dağa.
Utanmırsan, timsah necə parçalaya bilər səni?
Ölçüsündən beş-on dəfə böyük belə heyvərəni.
Daha tərk et buraları, tez ol, çıx get öz yerinə!
Vəhşilər də çarə tapsın, qoy özləri özlərinə!”
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Fil əli boş döndü geri, başı yenik, həyacanlı,
Vəhşi aləm onu görüb oldu sanki dəli qanlı.
Ayı, pələng, sırtlan, tülkü qatılsa da bu xahişə,
Çarə tapa bilmədilər, düyünə düşən bu işə.
Artıq gedib-gəlsələr də, görmədilər faydasını,
Heç cür tapa bilmədilər, körpü tikmə qaydasını.
Xəyallara daldılar ki, bəs biz necə körpü salaq?
Gördülər ki, toz içində mürgü vurur uzunqulaq.
Düşündülər, onu şahın hüzuruna göndərsələr,
Bəlkə fağır görkəmilə şahı fikrindən döndərər.
Dedilər ki, “qalx ayağa, tez təmizlə üst-başını,
Gedib şahın hüzurunda axıt qanlı göz yaşını!”
Yazıq ulaq asta-asta getdi saray ünvanına,
İçəriyə keçib, sanki düşdü cənnət məkanına.
Uzunqulaq qarşılandı, sarayda çox təmtəraqla,
İlk dəfəydi gülən üzü, diqqət çəkdi ən maraqla.
Ona qulluq göstərildi, keçdi qısa vaxt aradan,
Elə həmin təmtəraqla yola salındı saraydan.
Vəhşi aləm gördü gəlir ən qabaqda uzunqulaq,
Karvan ilə material gətirirlər qalaq-qalaq.
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Hətta körpü tikməyə də gəlir usta sənətkarlar,
Düşündülər sona çatar, yəqin ki, bu ahu-zarlar.
Ancaq başa düşmədilər, bunu necə etdi ulaq?
İnsanlarla vəhşi aləm arasında saldı zolaq.
Ona görə soruşdular, axı nə cür fail oldun?
Heç kimin bacarmadığı işə necə nail oldun?
Uzunqulaq ərz etdi ki, saraya daxil olanda,
Keşikçilər tərəfindən qarşılandım ön dalanda.
Sonra məni bir ağanın hüzuruna apardılar,
Baş otaqda əyan-əşrəf şadyanalıq qopardılar.
Dedilər ki, saraydakı qohumlara tuş gəlmisən,
Yaxşı olub, nəhayət ki, evimizə xoş gəlmisən.
Ömrümdə ilk dəfəydi ki, hiss elədim rahat canı,
Çünki gördüm, vəzifəli saysız qohum-əqrabanı.
Onlar əta eylədilər, bəxşeyişlər, hədiyyələr,
Ünvanıma söylədilər, inanılmaz mədhiyyələr.
Padşah isə soruşdu ki, bu gəlişin xeyir ola,
Haradaydın, nə oldu ki, qəfil çıxdın bizim yola?
Dedim, “timsah parçalayır, çayı üzüb keçənləri,
Hətta tez-tez tutub yeyir, əyilib su içənləri”.
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Dedi, “timsah nə karədir, sizə divan tutur belə,
Onu tutub öldürərik, çayda qurub çoxlu tələ.
Sizə kömək eyləyərik, qorxusuz su içmək üçün,
İri körpü tikdirərik, çay üstündən keçmək üçün.
Bu işlərə nəzarəti əyanlara əmr edirəm,
Körpü üçün məharətli ustaları göndərirəm.”
Nə qədər ki, sənətkarlar işi icra eylədilər,
Vəhşi aləm boz ulağa kalan tərif söylədilər.
Elə ki, iş yekunlaşdı, hamı yetdi sağ qalmağa,
Lakin yazıq uzunqulaq yenə batdı toz-torpağa.

27.06 2016
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SEVDALI DÜNYA

İki gənc sevgili yovuşdu bu gün,
Subaylıq çağları sovuşdu bu gün.
Nigahı bağlandı bəylə gəlinin,
Müstəqil həyata qovuşdu bu gün.
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KÖNÜL
Könül, qəm selini qoyma yaxına,
Dəli dalğalarda bata bilərsən!
Sevib-sevilməklə düşüb axına,
Arzuya, amala çata bilərsən.
Məşhur eləyərsən eldə özünü,
Güvənib sığınsan halal zəhmətə.
Əmələ çevirsən haqlı sözünü,
Qələbə çalarsan hər müxənnətə.
Arxa dura bilsən yetim-yoxsula,
Bəzəyər xeyirxah adın bölgəni.
Hərgah əyilməsən harama, pula,
Şöhrətin bürüyər bütün ölkəni.
Başını uca tut, ömür yolunda,
Ey könül, əyilmə rəqib mənfura!
Həyatın hər ağır qalmaqalında,
Çalış ki, sadiq ol Yaqub Məğrura!

İLK EŞQ …
UNUDULMAZ
Könül bir məkandı sevilənlərə,
Qapısı açılmaz, ancaq hər kəsə.
Hətta inam olsa deyilənlərə,
İnan, sevda qismət olmaz nakəsə.
199

Yaqub Məğrur
Qəhqəhə deyildir sevgi boğazda,
Baxışan gözlərdə qaynayan yaşdır.
Əhdə sadiq qalmır hər qızcığaz da,
Sevməyi əyləncə sayan əyyaşdır.
Nədən öpüşəndə dillə, dodaqla,
Niyə gözlərini yumur sevənlər?
Çünki sevgi tamın dadır damaqla,
Eşqi gözlə deyil, qəlblə görürlər.
Məhəbbət insanı dəli etsə də,
Heç nə ilk sevgiyə tən də tutulmaz.
Sonradan özgəni, hətta sevsə də,
İlk eşq ürəklərdə heç unudulmaz.

BİLƏRSƏN
Könül, cəmiyyətdə xain olanın,
Satqın əməlini görə bilərsən.
Aləmi bürüyən böhtan-yalanın,
Yerində həqiqət hörə bilərsən.
Uca zirvələrə tez-tez qar yağır,
Sınaqdan çıxmaza qınaqlar ağır.
Hər gecə axırda bir səhər doğur,
Sübhün ilk barını dərə bilərsən.
Sözlər qələmimlə düzəlir yola,
Ardınca su atdım, uğurlar ola.
Fələk uğratmasa səni zavala,
Duyğulu qəlblərə girə bilərsən.
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Yaqub, gözəlliyə hey vurulursan,
Eşqindən nə bezib, nə yorulursan.
Ağır sınaqlarda Məğrur olursan,
Ömrü məharətlə sürə bilərsən.

QOVUŞUM SƏNƏ
Ülvi məhəbbətin dolaylarında ,
Lətafət bağına cığır sal, gülüm!
Vəfalı eşqimin saraylarında,
İlham pərisitək qanad çal, gülüm!
Yaşayıb xoş həyat görək hər yanda,
Yanağın qızarsın qızıl gül kimi!
Əlimi telinə toxunduranda,
Gülüşlər bürüsün səni sel kimi!
Öpüşə qərq edim qoy səni hərdən,
Zülfünü darayıb yovuşum sənə!
Əl-ələ tutuşub gedək bu yerdən,
Lütfünlə izn ver, qovuşum sənə!
İnşallah, özünü etsən həvalə,
Məhəbbət dəlisi Yaqub Məğrura,
Dərdini bələyər sevgilərilə,
İnan ki, düşməyə qoymaz yağmura!

YER VER ÜRƏYİNDƏ
Eşqim coşub dönür selə,
İlham pərim gəlir dilə.
Bülbültək ərz edir gülə,
Mənə yer ver ürəyində!
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Aramışam yüz kimsəni,
Ancaq tutub gözüm səni.
Çox sevirəm naz-qəmzəni,
Mənə yer ver ürəyində!
Riyakarlıq mənə yaddı,
Səninlə hər anım şaddı,
Sevişmək ən şirin daddı,
Mənə yer ver ürəyində!
Əngəlləri aşırmağa,
Saf sevgimi daşımağa,
Ömür boyu yaşamağa,
Mənə yer ver ürəyində!
Gəl boylanma ora-bura,
Aldanma heç bir əğyara!
İnanıb Yaqub Məğrura,
Ona yer ver ürəyində!

GÜNAHKARAMMI
İşin düzəldi artıq,
Səni verənə şükür.
Qəlbimə düşən istək,
Məni çox əyir, bükür.
Çalış biganə olma,
Cavab ver saf sevgimə!
Məlul xəyala dalma,
Eşqimi yığ qəlbinə!
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Məni aldın özümdən,
Ey gül üzlü gözəlim!
Çağlaram HƏ sözündən,
Razı ol, qoy düzəlim!
Əgər vurulmuşamsa,
De, günahkarammı mən?
Yəqin bağışlayarsan,
Xoş xəbər gələr səndən.

QAR GÜLÜ
Qəfildən qarşıma çıxdın sən o gün,
Ağ örpək geyinən qar gülü kimi.
İlıq nəfəsimlə isindi könlün,
O andan qəlbinin oldum hakimi.
Səni qar içində tapdığım üçün,
Gözəl söz çələngi hördüm adına.
Səninəm!-söylədin, bəs indi neyçün,
Bax o əhd-peymanın düşmür yadına?
Niyə ürəyimi ovsunladın sən?
Fikrini arayıb çözə bilmirəm.
İçimə səpdiyin eşq həsrətindən,
Sənin yoxluğuna dözə bilmirəm.
İndi soraqlayım de harda, necə,
Çatmır hay-harayım olduğun yerə.
Vücudum sızlayır hər gündüz-gecə,
Artıq hərarətim qalxır qırx birə.
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Bir xəbər ver görüm, indi hardasan,
Tənha qar çiçəyim, yalqız mələyim?
Bəlkə qar içində yenə dardasan,
Çağır, qəm-qüssənə əlac eləyim!

GÜLÜM
Bülbültək çağlayan xoş avazımla,
Açılan güllərin gözüsən, gülüm!
Məni ovsunlayan işvə-nazınla,
Alışan qəlbimin közüsən, gülüm!
Canlı bəzəyisən bu yerin, göyün,
Tanrı pay verdiyi camalla öyün!
Sevgimə sığınar ərköyünlüyün,
Könlümü eşqinlə gözəsən, gülüm!
Sarı hörüklərin saçaq-saçaqdı,
Alovlu baxışın, sanki ocaqdı.
Biləsən, ürəyim oxlanacaqdı,
Kədəri bələsən üzə sən, gülüm!
Ətrafında tufan kimi əsərəm,
Əğyarın yolunu ani kəsərəm.
Gəlin libasıyla səni bəzərəm,
Məni vüsalınla bəzəsən, gülüm!
Yaqub axtardığı gülün özüsən,
Ruhumu oxşayan gülər üzüsən.
İlham pərimin də tale izisən,
Dilimin ən şirin sözüsən, gülüm!
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QOŞA ÇAĞLAYAQ
Necə ki, gözümə nəzər salmısan,
Tutmusan qəlbimin sevgi dəmini.
Hər dəfə aynaya baxdığım zaman,
Gözümün içindən süzürsən məni.
Ala gözlərini çəkmə gözümdən,
Bahar yağışıtək yağım qəlbinə!
Qərq olum ta sənin eşq dənizində,
Məhəbbət məlhəmi olum sevginə.
İnan ki, nəfsim yox dünya malında,
Bil ki, ən dəyərli varım da sənsən!
Arzum çiçək açıb gül camalında,
Canımın yarısı yarım da sənsən.
Ey Yaqub Məğrurun tale qisməti,
Gəl can sevdasını cuşə bağlayaq!
Bərabər qoruyaq saf məhəbbəti,
Ömür yollarında qoşa çağlayaq!

DE, NECƏ ÖLÜM
Səsini duyuram, axı hər zaman,
Üzünü görürəm xəyallarımda.
Səni sevdiyimə olma bədgüman,
Birgə yaşayırıq röyalarımda.
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Mən səni o qədər sevəcəyəm ki,
Mənsiz günlərini yox sayacaqsan.
Səni sevdiyimi deməyəcəm ki,
Gözümə baxanda anlayacaqsan.
İnan ki, vurğunam sənə ürəkdən,
Ruhumun ən dərin guşələrində.
Eşqin də güclüdür, hətta küləkdən,
Cövl edir qəlbimin köşələrində.
Sənə kəm baxanı ottək biçərəm,
Yolunda nə qədər çəksəm də zülüm.
Hətta lazım gəlsə candan keçərəm,
İçimdə sən varkən de, necə ölüm!?

QOVUŞDU BU GÜN
İki gənc sevgili yovuşdu bu gün,
Subaylıq çağları sovuşdu bu gün.
Nigahı bağlandı bəylə gəlinin,
Müstəqil həyata qovuşdu bu gün.

QAYINANALARA
Ona qızım dedin, gəlin alanda,
Ərinin evinə ilk iz salanda.
Bəs niyə vicdanın sızlamadı heç,
Gəlinə qərəzlə soyuq olanda?
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O, sənin oğlunun yarıdır yarı,
Sadiqdi, xalisdi əhdi, ilqarı.
Sizə evinizdə bəxş edir, hətta,
Nəsil davamçısı, körpə nübarı.
Sevimli nəvənin anasıdır o,
Səni him-cimindən qanasıdır o.
Qayınana haqqını əsirgəməsən,
Yaşın oduna da yanasıdır o.
Çalış, pak sevgiyə biganə qalma,
Gəlini ərinin gözündən salma!
Qəlbində coşsa da vəsvəsələrin,
Nikbin ümidləri onlardan alma!
Sinsitmə, gəlini hər addım başı,
Qıyma ki, gözündən axıtsın yaşı!
Onu bas bağrına, öz balan kimi,
Qoy olsun, oğlunla ömür yoldaşı!
Yaquba inanıb səb(i)rli olsan,
İşin bəd gətirməz, tədbirli olsan.
Gəlin sevər səni, öz anasıtək,
Sən də ana kimi qədirli olsan.
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NAZ ETMƏYİN
BƏSDİR DAHA
Bil, ey gözəllər gözəli, səni görüb süst oluram,
O İlahi baxışların qarşısında məst oluram.
Qəlbinin də təmizliyi qonub sənin ağ çöhrənə,
Mələk kimi hər dəqiqə salır məni öz sehrinə.
Görürsən ki, vurulmuşam sənin o gül camalına,
Arzum yalnız qovuşmaqdır, coşan ağıl-kamalına.
Heyfim gəlir, pak sevgimin qarşısında donmağına,
İnanıram hisslərimin odunda qızınmağına!
Gör nə zaman gəlibdi ki, azaldıbdı qəmi Fələk,
Urcahıma çıxardıbdı, naz-qəmzəli huri-mələk.
Diqqətinə çatdırıram, naz etməyin bəsdir daha,
Könlümüzə körpü salsaq, inan, gedər xoş Allaha!
Ürəyimin tələbini məhəbbətlə yazıram mən,
Sevgimizin qarşısında ölümə də hazıram mən.
Yaqub Məğrur ömür boyu daim sadiq qalar sənə,
Həyatını bəxş eləyər, bax bu tale qismətinə.
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ŞİFRƏLİ DEYİŞMƏLƏR
ŞAİRƏ S.SƏBAYELLƏ DEYİŞMƏ
Yaqub Məğrur:
İzn ver, üzünə ərz eləyim mən,
Mehrini alırsan düz ürəyimdən.
Qəlbində sevgiylə bəsləyib onu,
Könüldən könülə söz şiləyirsən.
Sənəm Səbayel:
Açılsın çiçəkli yollar üzünə,
Tale nur çiləsin qara gözünə!
Haçansa maneə çıxsa qarşına,
Çalış, paxılların uyma sözünə!
Yaqub Məğrur:
Təşəkkür edirəm, gözəl şairəm,
Dostlarla qurulub özəl dairəm.
Paxılın sözünə uymaram, inan,
Bir naşı deyiləm, əzəl mahirəm.
Sənəm Səbayel:
Şeirlə nə qədər ruh versən mənə,
Qəlbimdə o qədər coşur qan yenə.
Sənlə deyişəndə gəncləşirəm mən,
Ürəkdən deyirəm eşq olsun sənə!
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Yaqub Məğrur:
Təblə toxunursan söz tellərimə,
Təsir eləyirsən İlham Pərimə.
Hətta çıxarırsan sevda yoluna,
Hopur məhəbbətin şeirlərimə.
Sənəm Səbayel:
Məndən aldığın ruh halalın olsun,
Səni istəməyən saralsın, solsun!
Şair, ömrünün bu ahıl çağında,
Bir gənclik həvəsi qəlbinə dolsun!
Yaqub Məğrur:
Xoşdur deyişmədə özəl zühurun*,
Riqqətə gətirir məni qürurun.
Tənha qalmağına dözə bilmərəm,
Buyur, həmdəmi ol Yaqub Məğrurun!
Sənəm Səbayel:
Sənəm Səbayeləm, həmdəminəm mən,
Məğrur olmağına tam əminəm mən.
Meydan sulayıram söz məkanında,
Səsində həm zilin, həm bəminəm mən.

L.QARABAĞLI İLƏ DEYİŞMƏ
Yaqub Məğrur:
İlk görüş anında ixtiyarımı,
Bircə baxışınla aldın əlimdən.
* zühur – peyda olmaq, ortaya çıxmaq
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Artıq qazanmısan iftixarımı,
İnan ki, düşməyir adın dilimdən.
Lamiyə Qarabağlı:
Dilindən süzülən tər məhəbbətin,
Könlümdə düzülüb cərgəbəcərgə.
Mənə ilham verir hər qətiyyətin,
Rahatlıq tapıram səninlə birgə.
Yaqub Məğrur:
Qonub xəyalların qanadlarına,
Uçuram elə he...y qəlbinə sarı.
Yetirmək istərəm övlad barına,
Özümlə bərabər sevdiyim yarı.
Lamiyə Qarabağlı:
İnan ki, qadınlıq duyumlarımı,
Yalnız hiss edirəm sənin yanında.
Qəlbimə səpdiyin toxumlarını,
Eşqlə cücərdirəm könül bağımda.
Yaqub Məğrur:
Görəsən bu nə hiss, nə ovsun, nə dil,
Səni görməyəndə qıvrılıram mən.
Tənha qalan kimi inan, elə bil,
Eşqinin odunda qovruluram mən.
Lamiyə Qarabağlı:
Bəzən söylədiyin acı kəlmə də,
Bütün vücuduma ləzzət eləyir.
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Qəlbimdə tutduğun uca pillə də,
Hakimtək ruhuma izzət* eləyir.
Yaqub Məğrur:
Əzizim, pak sevgi qarpışmasında,
Heç nədir verilən nə ləl, nə daş-qaş.
Həyatın sınaqlı çarpışmasında,
Sağlam ömür sürüb qarıyaydıq kaş.
Lamiyə Qarabağlı:
Arzun tuş gəlməsin əğyar səylərə**,
Mən də sıxılmayım sənin halından.
Eşqimiz ucalıb qalxsın göylərə,
Çıxaq bu yanğının qalmaqalından!
Yaqub Məğrur:
Ey ömür yolumun huri-mələyi,
Hara baxıramsa, görürəm səni.
Qovuşmaq qəlbimin arzu-diləyi,
Gəl nigah eləyək bu həngaməni!
Lamiyə Qarabağlı:
Bil ki, xoş niyyətli saf məhəbbətin,
Təlatüm qoparır, hər an içimdə.
Könlümü zəbt edib laf*** sədaqətin,
Sultanım-şahımsan bu boy-biçimdə.

* izzət – hörmət, şərəf, etibar və s.
** səy – axmaq, dəli, ağılsız, mənasız
*** laf – danışıq, söz-söhbət, mükalimə
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ŞAİRƏ İ.ŞIXABLA DEYİŞMƏ
Yaqub Məğrur:
Könüldən könülə vurulmuşamsa,
Söylə, nə günahın sahibiyəm mən?
Yara sözlərimlə sarılmışamsa,
Xoş xəbər çıxarmı yar ürəyindən?
İbles Şıxab:
Gözlər gözəlliyə həmişə acdı,
Namus qadınların başına tacdı.
Günah nə səndədi, nə də ki, məndə,
Məhəbbət mənəvi bir ehtiyacdı.
Yaqub Məğrur:
Onları bilirəm, ey gözəl mələk,
Həyata keçənmir hər arzu-dilək.
Çata biləriksə sevgidən kama,
Hətta ayıranmaz insafsız fələk.
İbles Şıxab:
Bu sevgi-məhəbbət gəldi zamansız,
Gördünmü dağları çənsiz, dumansız?
Həyatın gərdişi yaman amansız,
Yaşamdan küskündü bu zərif çiçək.
Yaqub Məğrur:
Yüz gözəl gəlsə də, əda eylərəm,
Canımı tək sənə fəda eylərəm.
Əğyarlar düzülsə sənin yoluna,
Bircə-bircə çırpıb gəda eylərəm.
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İbles Şıxab:
Qoy mən dərdlərimlə üzbəüz qalım,
Yaman pərişandı, çarəsiz halım.
Gəl belə eyləmə, qadanı alım,
Nəyinə gərəkdir yaralı ürək!?
Yaqub Məğrur:
Belə uzun zaman susma, sən Allah,
Qəlbimə yanar köz basma, sən Allah!
Cavabsız qoyaraq bu pak sevgimi,
Tez dar ağacından asma, sən Allah!
İbles Şıxab:
Bilirsən, susmağım səbəbsiz deyil,
Olma, sən bu qara gözlərə hayıl!
Allah verdiyinə olmuşam qayil,
Qanadı qırılmış bir mələyəm mən.
Yaqub Məğrur:
Sənə vurulmağım əbəs deyil bil,
Vallah, bu ötəri həvəs deyil, bil!
Həyata bir dəfə gəlirik axı,
Sinələr sevgiyə qəfəs deyil, bil!
İbles Şıxab:
Sənə qardaş deyib olaram bacı,
Ağzında olmasın şirinin acı!
Sınmış bir ürəyin yoxdur əlacı,
Gəl sən öz oxunu atma qəlbimə!
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Yaqub Məğrur:
Yalnız doğmalara deyilir bacı,
Yar yarın ömürlük olur möhtacı.
Qollarım üstündə gəzdirrəm səni,
Yartək ola bilsən başımın tacı.
İbles Şıxab:
Sevə bilmədiyim birindəyəmsə,
Dənizin dibində dərindəyəmsə,
Axı necə olum yartək baş tacın,
Zalımın hərəmlik yerindəyəmsə?
Yaqub Məğrur:
Açdım ürəyimi sevdiyim gülə,
Nə qədər çalışdım, gəlmədi ələ.
Özgə çarə yoxdu, çıxıb gedirəm,
Özümü atacam kükrəyən selə.
İbles Şıxab:
Sönərsə ürəkdə sevgi həvəsi,
Artıq sevə bilməz özgə heç kəsi.
Qəlbindən püskürər ahı, naləsi,
Kimsə çata bilməz hay-harayıma.
Yaqub Məğrur:
Düşmüşəm sevdanın yol azarına,
Xoşdur çıxar məni qul bazarına!
Düş mənim ruhumun laləzarına,
Əgər budağından üzülsən, gülüm!
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İbles Şıxab:
Sən Allah incimə, məni bağışla,
İblesin dərdini anlamadın sən.
Köksümdə qövr edir daim yaralar,
Çətin ki, sağala incimə məndən!
Yaqub Məğrur
Dilbilməz deyiləm, ey gözəl pəri,
Sənin hər dərdini anlayıram mən.
Qəlbində qövr edən qəm-qüssələri,
Sağaldıb alaram dərdin əlindən.
İbles Şıxab:
Baharım, payızım xəzan olubdu,
Gültək al yanağım çoxdan solubdu.
Fələk məni yaman ruhdan salıbdı,
Get başqa bir gülə ürəkdən bağlan!
Yaqub Məğrur
Qar kimi əriyib dağlardan axma,
Sən mənə uzaqdan boylanıb baxma!
Sən Allah bu qədər yandırıb yaxma,
Gəl külə döndərmə, son gümanımı!
İbles Şıxab:
Gəl məni yolumdan eyləmə şair,
Bu şirin sözləri söyləmə şair!
Başımı bişirib tovlama şair,
Get özgə bir gülə ürəkdən bağlan!
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Yaqub Məğrur
Bircə baxışınla girdin qəlbimə,
Məhəbbət odunu saldın könlümə.
İnsafa gəl, əlac eylə dərdimə,
Od vurub yandırma din-imanımı!
İbles Şıxab:
Görmürsən, dolmuşam ahıl yaşıma?
Vurulma sürməli bu göz-qaşıma!
Sevdanı doldurma bu boş başıma,
Get başqa bir gülə ürəkdən bağlan!
Yaqub Məğrur
Neyləyim sevgilim, gec qarşılaşdıq,
Çox söz güləşdirdik, eşqə calaşdıq.
Sevgi yollarında gəzdik, dolaşdıq,
Ricam bu, sındırma son amanımı!
İbles Şıxab:
Əzəldən mən də bir Leyliyə taydım,
Səmada parlayan Günəşdim, Aydım.
Bir taxta qəlbliyə mən aşiq oldum,
Get başqa bir gülə ürəkdən bağlan!
Yaqub Məğrur
Gözəlim, sevirəm səni görəndən,
İstəsən verərəm əziz canımı.
Kükrəyən sel kimi axıdaram mən,
Sən gələn yollara qızıl qanımı.
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İbles Şıxab:
Əlimi əlinə verə bilmərəm,
Səninlə sevişib gülə bilmərəm.
Mehrimi mən sənə sala bilmərəm,
Get başqa bir gülə ürəkdən bağlan!
Yaqub Məğrur
Gözümə görünmür səndən özgəsi,
Bil, sənsən ömrümün tale cizgisi!
Ey Yaqub Məğrurun gözəl İblesi,
Gəl ol həyatımın nazlı xanımı!
İbles Şıxab:
Qəlbimin qapısı çoxdan bağlıdı,
Qəmə düçar olan sinəm dağlıdı.
İblesin həyatı Leyli nağılıdı,
Get, başqa bir gülə ürəkdən bağlan!
Yaqub Məğrur
Ay taxta qəlblidən küsüb gedən yar,
Rahatlıq verməyir bu halın mənə.
Sevgimə cavab ver, etmə ahu-zar,
De, necə edim ki, qovuşum sənə?
İbles Şıxab:
Sənə deyiləcək neçə sözüm var,
Gəl məni cahanda eyləmə sən xar!
Susub ürəyimdə həm kaman, həm tar,
Mən necə edim ki, qovuşum sənə?
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Yaqub Məğrur
Gözəlim, özün de, haçan görüşək?
Əlinə toxunum, yovuşum sənə.
Zülfünə bir sığal həmən çəkərək,
Arzuma yetişim, qovuşum sənə.
İbles Şıxab:
Deyirsən eşqdən bir saray quraq,
Sevgi atəşiylə qəlbləri saraq.
Maneə sədləri nə cürə yaraq,
Bu halımda necə qovuşum sənə?
Yaqub Məğrur
Ox kimi sıyrılıb göz üstə qaşın,
Görürəm, namusla ucalır başın.
Deyirsən ahıllar sevişə bilməz,
İnan ki, sevgiyə dəxli yox yaşın.
İbles Şıxab:
Aldanma göz-qaşa, nə şirin dilə,
Aldanma qapqara şəvətək telə!
Düşmə gəl ay şair, bu axan selə,
Bilirsən, nə çəkib bu yolda başım?
Yaqub Məğrur
Gözəl gənc xanımı əgər sevərsə,
Saçları ağappaq ahıl bir kişi,
Qızın da qəlbində eşq oyanarsa,
Deməli taleyin tutub gərdişi.

219

Yaqub Məğrur
İbles Şıxab:
Taleyə, qismətə sözüm yox mənim,
Axı bürüyübdür dağları çənim.
Nadanlar, naşılar kəsilər qənim,
Axar bu yollarda acı göz yaşım.
Yaqub Məğrur
Həyatda ən xoşbəxt çağın olaram,
Qırılmaz məhəbbət tağın olaram.
Əgər qovuşmağa icazə versən,
Arxanda dayanan dağın olaram,
İbles Şıxab:
Tutaq ki, sevgidə lap üzü ağsan,
Ağappaq zirvəli məğrur bir dağsan.
Günəş şüasıtək könlümə axsan,
Qorxuram eşqinə düşüb yanaram.
Yaqub Məğrur
Mənə məğrur deyən dilinə qurban,
İnan, gül çöhrənə olmuşam heyran.
Məgər ölmüşəm ki, yanasan odda?
Məğrura yaraşır sənintək ceyran.
İbles Şıxab:
Qəlbimə ox atdın, qarışdı beynim,
İnan ki, bilmirəm indi mən neynim,
Vallah, tab gətirməz bu ağır yükə,
Ömür yollarında bu incə çiynim.
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Yaqub Məğrur:
Yaqubu məst edir eşqinin səri,
Sənsiz bir ölüyəm, səninlə diri.
Sevda yolçusuyam, dönmərəm geri,
Yoluma min ordu düzülsə, gülüm!
İbles Şıxab:
Tale oyun qurub yenə də nəsə,
Məğrur talib çıxıb Şıxab İblesə.
Ancaq bilmirəm ki, nə deyim ona,
Yanaşıb yanaqdan öpüş istəsə.
2017-ci il
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QƏZƏL DEYİŞMƏLƏRİ
Yaqub Məğrur:

Ey nur üzlü nazlı mələk, nə çəkirsən darə məni,
Heç insafın yoxmu məgər, salırsan ah-zarə məni?
Əhd-peyman bağladığım sənin kimi bir gözəlin,
Mənə qismət olmaması çatdırdı zinharə məni.
Tale elə gətirdi ki, ilk sevgim də dəydi daşa,
Zalım fələk sıxışdırıb ünvanladı xarə* məni.
Sevişdiyim gözəllərin verdikləri vədlərinə,
Əməl edə bilməməsi etdi dəmi qarə məni.
Qəlbimdəki arzulara yetmək mümkün olmaması,
Səbrimi də tükəndirib çevirdi bimarə** məni.
Nəhayət ki, Yaradanın bəxş etdiyi ömür yolu,
Gec də olsa tuş elədi, sədaqətli yarə məni.
Hətta ilham pəriləri Yaqubu Məğrur elədi,
Təbi elə coşdurdu ki, yetirdi nübarə məni.

İrhem Qemli:

Ünvansız bir məhəbbətin sədaqəti olmaz belə,
Bilirsənmi, bu təklifin yaman çəkir darə məni.
Hər baxışla sevgi olmaz, yəqin bilirsən ey aqil,
Eşqin mənə əzab olar, düşmən edər yarə məni.
* xar – pərt, xəcalətli, rüsvay, üzüqara, zəlil
** bimar – xəstə, naxoş, azarlı, yorğun, şikəst
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Sevgilimlə qovuşmuşam, çox xoşbəxtəm ailəmdə,
Sənin sevgi mesajların salır ahu-zarə məni.
Axı mənim üç balam var, mən sadiqəm öz yarıma,
Daha kimsə sala bilməz bu həyatda xarə məni.
Bu arzuna qovuşmazsan, inadkarlıq lazım deyil,
Çünki təkid eləməyin gətirir zinharə məni.
Ricam budur Məğrur şair, Qemlini də unut getsin,
Həyat məni tuş etməsin, bir daha bimarə məni!

Yaqub Məğrur:

Məhəbbətin ünvanları könüllərdə olur, gözəl,
Gözdən keçib qəlbə dolur, çevirir zəvvarə səni.
Çox sevgilər ilk baxışdan doğulanda möhkəm olur,
Məhəbbətin əzabı da baltək çəkir yarə səni.
Sənin xoşbəxt olmağına, ailənə quzu kəsim,
Qıymaram ki, bu sevdamız salsın ahu-zarə səni.
Tanrı özü kömək olsun, ömür boyu üç balana,
Öz yarına sədaqətin bil ki, salmaz darə səni.
Ailəvi xoşbəxtliyə çoxları həsrətdi, inan,
Saf sevgiyə bu dəyərin incitməz dübarə səni.
Daha inad göstərmirəm, yalnız arzu eləyirəm,
Qoy xanımlıq ləyaqətin çevirsin gülzarə səni.
Məğrur düşüb cazibənin toruna, ay Qemli xanım,
Onu tordan özün burax, ta salmasın xarə səni.
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TƏBRİKLƏR

Yaqub Məğrur fikri dolğun, az deyir,
Təbi coşur, sözü qısa saz deyir.
Qəlbi hökm eləyir, xoş arzularla,
Dəyərli dostlara təbrik yaz, deyir!
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BAYRAMINIZ
MÜBARƏK
(8 Mart təbriki)
Mələyisiz kainatın,
Yaranmısız xanım-xatın,
Bəzəyisiz toy-büsatın.
Yaşatmaqdı məramınız,
Mübarəkdi bayramınız.
Müqəddəsdir sənin adın,
Həyatı bəzər inadın.
Ey Nigar hünərli qadın,
Xoşbəxt olasız hamınız,
Mübarəkdi bayramınız.
Həm anasız, həm də bacı,
Həm çətin anlar əlacı.
Kişilərin başda tacı,
Parlasın hey nur şamınız,
Mübarəkdi bayramınız.
Yara sadiq qız-gəlinlər,
Əhdə vəfalı zənənlər,
Namusla ömür sürənlər,
Sizinlədir ad-sanımız,
Mübarəkdi bayramınız.

225

Yaqub Məğrur
Xanım alim, müəllimlər,
Hər dərdə çarə həkimlər,
Şair, yazar, .., daha kimlər,
Sizsiniz şöhrət-şanımız,
Mübarəkdi bayramınız.

AD GÜNÜN MÜBARƏK
Bir bahar gecəsi gəldin dünyaya,
Həyata göz açan anın mübarək.
O yaz bayramında alındın saya,
Adınla bərabər sanın mübarək.
Sənə güvəncliyəm bir övlad kimi,
Bayramda doğulan ilk murad kimi.
Artıq asayişin oldun hakimi,
Hər rütbən, amalın, çinin mübarək.
Həyatda həmişə ucalsın başın,
Sənə arxa olsun dostun, sirdaşın!
Bu gün tamam olur qırxıncı yaşın,
Hər ilin, hər ayın, günün mübarək.
Süfrəndə olmasın kəmlik çörəkdən,
Həyatın gur olsun hər cür zirəkdən!
Atan təbrik edir səni ürəkdən,
Şöhrətin mübarək, şanın mübarək!
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MÜQƏDDƏS ADIN
MÜBARƏK
Kainat yaranıb yeddi üst qatdan,
Bilinmir başlanır hardan, əzizim!
Adın götürülüb müqəddəs addan,
Həzrəti Yaqubdan-nurdan, əzizim!
Sonbeşik oğlumun ilk muradısan ,
Qədəmin mübarək, adın mübarək.
Novruzun həm ata, həm övladısan,
Soyumun dayağı olasan gərək!
Bu qaynar həyata göz açan andan,
Sənə əmanətdir babanın adı.
Məğrurluq, ədalət öyrənib ondan,
Doğrultmaq lazımdır bu etimadı.
Artıq tamam olur bu gün bir yaşın,
Sənin ilk ad günün mübarək olsun!
Çalış, zirvələrə ucalsın başın,
Ömrünün hər ili fərəhlə dolsun!
Budur nəsihəti Yaqub babanın,
Vətənə, millətə xidmətin olsun!
Daim üzü gülsün .., ata-ananın,
Ən uca məqamlar qismətin olsun!
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UCAL ZİRVƏLƏRƏ
Yeniyetmə çağlarına,
Qədəm qoydun əziz balam.
Davranışda çoxlarına,
Nümunəsən nurüz balam.
Ömrünün on beş ilini,
Fəxarətlə vurdun başa.
Arzum budur gələcəkdə,
Səadətə qovuş yaşa!
Tale yolun açıq olsun,
Bürünəsən cilvələrə*.
Həyatında, təhsilində,
Ucalasan zirvələrə.
Tanrı səni hifz eləsin,
Bədnəzərdən Aytac balam.
Xoşbəxt həyat arzulayır,
Sənə Yaqub Məğrur baban.
Qoşulurlar bu təbrikə,
Əbil baban, nənələrin.
Atan-anan, madar abin,
Əmin, dayın, xalan, bibin.
Hamı deyir: Amin! Amin!

* cilvə - gözəllik, incəlik, zəriflik

228

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!

GÖZƏL OLURSAN
Səni görüb coşuram,
İlhamlanır hey təbim.
Sənə nəğmə qoşuram,
Huri-mələk Zeynəbim.
Göz açdın bu dünyaya,
Baharın bir səhəri.
Oldun ata-anaya,
Bağçanın ilk bəhəri.
Daha gözəl olursan,
Qıyanda göz-qaşını.
Artıq yola salırsan,
Ömrün yeddi yaşını.
Doğulmağın tuş gəlib,
Yaradanın əmrinə.
Səkkiz yaşın xoş gəlib,
Sənin cocuq ömrünə.
Səni təbrik eləyir,
Yaqub baban ürəklə.
Gələcək ömür yolun,
Dolu olsun fərəhlə!

229

Yaqub Məğrur

ŞAD GÜNÜN MÜBARƏK
Bənzərsən həm Aya, həm də Günəşə,
Nurunla canlanır hər bağ, hər guşə.
Xoşbəxtlik, səadət, gənclik, təravət,
Həyatda qismətin olsun həmişə!
Sürmə çox yaraşır gözlə qaşına,
Çatırsan çəmənzar zirvə yaşına.
Yenişdə, yoxuşda nə kədər, nə qəm,
Heç vaxt dən salmasın şəvə saçına!
Dəniz tək çağlayır ala gözlərin,
Dilində bal dadır zərif sözlərin.
İncə duyğuların ötkəmliyinlə,
Qəlbinə yol tapıb artıq bizlərin.
Hətta dəyərlənib eldə əl işin,
Bizi sevindirir seyrək gəlişin.
Sənə ad günündə arzum budur ki,
Ömrünü bəzəsin hər yüksəlişin!
Yaqub Məğrur təbrik deyir, əl çalır,
Ad günün mübarək, ay gözəl xanım!
Təbrikə qoşulur “TƏHQİQAT”çılar,
Şad günün mübarək, ay gözəl xanım!
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İSTƏRƏM
Dağlaroğlu, dağdan ağır yükün var,
Ağırlığı atmağını istərəm.
Söz mülkündə sənin də öz çəkin var,
Hörmətinin artmağını istərəm.
Paxıllığın nə olduğun bilmədin,
Yıxılana istehzayla gülmədin.
Dostlarını ayırmadın, bölmədin,
Zəhərə bal qatmağını istərəm.
Həyat bərqərardı sevinc-qəm üstə,
Ömür yaşayasan daim dəm üstə.
Səsin ucalansın hey zil-bəm üstə,
Gül-çiçəyə batmağını istərəm.
Saraylarda çağlamağa gedirsən,
Toy-büsatda bülbül kimi ötürsən. .
Yaşamının altmışına yetirsən,
Ömrün yüzə çatmağını istərəm.
Yaqub Məğrur fikri dolğun, az deyir,
Təbi coşur, sözü qısa, saz deyir.
Bu təbriki Qəribxana yaz! - deyir,
Zirvələri tutmağını istərəm.
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MÜKAFAT OLSUN
Dünyanı gəzmisən diyarbadiyar,
Həyatın hər cürə üzün görmüsən.
Deyirlər aləmdə çox dostların var,
Bu qədər qəlblərə necə girmisən?
Sənə əl yelləyir dostlar cahandan,
Son qoymaq istərlər uzun hicrana.
Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstandan,
Təbrik göndərirlər Azərbaycana.
Mən də şair kimi təbrik yazıram,
Ömrünə xoş gəlir əlli beş yaşın.
Coşub çağlamağa hər an hazıram,
Gəlsin ad gününə qohum-qardaşın.
“TəhqiqaT” adından ərz edirəm ki,
Sənə nəsib olsun xoşbəxt, şən həyat.
Yüz yaşa əziz dost, bu təbrik də ki,
Məğrurdan Cümşüdə olsun mükafat.

ŞAİR HƏMKARIMA
Könüllər oxşayan şeir yazırsan,
Paxıllar qoy baxıb xar olsun, şair!
Hər misranı bir mənaya yozursan,
Sözün qol-budaqlı bar olsun, şair!
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Keçir axtarışda fikrin, xəyalın,
Haqdır, ədalətdir andın, amalın.
Adını ucaldan ağlın, kamalın,
Sonadək ömrünə yar olsun, şair!
Zaman diqtə edir Tanrı əmrini,
Taleyin ucaltsın hər səs-səmrini.
Xoş günlər bəzəsin qalan ömrünü,
Şad günün həmişə var olsun, şair!
Artıq əlli yaşı vurursan başa,
Yaqubu mərdliyin gətirdi cuşa.
Ömrün şaxələnib çatsın yüz yaşa,
Saçın zirvələrdə qar olsun, şair!

ARZULAR
Tanrıya sığınsan ürəyinlə sən,
Arzudan arzular doğulacaqdır.
Başqa nəyin var ki, əlindən gələn?
Səbr etsən məqsədin doğrulacaqdır.
Üz tutsan göylərdə topa buluda,
Yağıb paklığını çiləyər yerə.
Baharda açılar güllər bağçada,
Həsrətə son qoyar bülbülə görə.
Sevənlər vüsala yetib barınsa,
Rəngində yuyunar nar çiçəyinin!
Mərama yetişən nəyin varınsa,
Xərclə, şərəfinə yar-göyçəyinin!
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Əssə həzin-həzin tale küləyi,
Həyat yollarında gül ləçəkləyər.
Başına qonarsa arzu mələyi,
Dəyərli övladlar nəsib eyləyər.
Qəlbində cücərən gözəl arzular,
Olur ömür boyu könül yoldaşın.
Qismətin gətirsə bol-bol rüzular,
Sirrini açmısan, demək dağ-daşın.

ARZUN QALMASIN
(Gənc həmkarımın ad gününə)
Gördüm lirikaya sağlam yönünü,
Təbim cuşə gəldi, çağladı sazım.
Bu gün qeyd edirsən doğum gününü,
Çalışdım təbriki poetik yazım.
Ey gözəl həmkarım, səsin-sorağın,
Daim cilvələnib göyə ucalsın!
Şairə olmağa böyük marağın,
Uca zirvələrdə qızıl tac alsın!
Dəyərli, xeyirxah əməllərinlə,
Ömrün formalaşsın şəxsiyyət kimi!
Qərarlar yazasan öz əllərinlə,
Olasan xalqının haqlı hakimi!
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Ey Yaqub Məğrurun yazar həmkarı,
Bu sevinc çöhrəndən əskik olmasın!
Ərsəyə yetir ki, qız çocuqları,
Həyata keçməyən arzun qalmasın!..

ÖVLADDAN
ŞİRİN PAY
Cocuğun çöhrəsi sanki dürr-inci,
Doğma ailənin olub güvənci.
Uca Yaradandan ailəsinə,
Gətirib bir qucaq könül sevinci.
Nurla bəhsə girib, ay olubdur o,
Şır-şır şəlaləli çay olubdur o.
Nənə-babasının ürəklərində,
Övladdan da şirin pay olubdur o.
Ailə fəxr edir gər yerişiylə,
Uğunub getdiyi tər gülüşüylə.
Bu dəcəlin ata-ana kəlməsi,
Onları məst edir deyilişiylə.
Hələ ehtiyacı vardır laylaya,
Bənzəyir anası gözəl Ceylaya.
İlahi qorusun, hər bəd-nəzərdən,
Sağlıq bəxş eləsin bu şən balaya!
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KREATİV FİKİRLƏR

Ötüşdükcə aylar, illər,
Ömür keçir özəlliyə.
Möcüzədir, nər kişilər,
Məğlub olur gözəlliyə.
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QADIN GÖZƏLLİYİNİN SİRRİ
Şeyx Sədi Şirazi qadın sirlərini açmaq
məqsədilə 40 il araşdırma aparıb. Sonda heç bir
nəticəyə nail ola bilməyən böyük şair peşimanlıq hissilə ömrünün çox hissəsini bu işə sərf etdiyinə çox təəssüflənib...
Ümumiyyətlə qadın sirrini açmaq dünya
tarixində heç bir dahiyə müyəssər olmayıb.
Uca Yaradanımız kişiyə güc-qüvvət bəxş etsə
də, gözəllik və zəriflik əta etməklə qadını fərqli formalaşdırıb. Üstəlik, həyata irsi davamçılar
gətirmək funksiyasını da bəxş etməklə qadını
daha üstün varlığa çevirib. Dünya yaranandan
müxtəlif sivilizasiyalar bir-birini əvəz etməklə, dəfələrlə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatsa
da, qadın bu günədək sirli varlıq olaraq qalır.
Ailəni, yurdu, Vətəni qorumaq və bu baxımdan ailə başçısı olmaq kişilərin funksiyasına
aid olsa da, cəmiyyətin mövcudluğunun nəsil
davamı qadından asılıdır. Ona görə də, qadın
Uca Tanrıdan sonra ikinci yaradan sayılır. Cəmiyyətdə qeyri-normal və cinayətkar ünsürlərdən başqa qadın qarşısında əyilməyən və hətta
özünü fəda etməyən kişi yox dərəcəsindədir.
Gözəllik və zəriflik qadının əsas silahıdır. Nazlı
baxışıyla xoşuna gələn kişinin qəlbini ovsunlayan, incə davranışıyla onu arxasınca süründürüb özünə tabe edən qadının daxili aləmi sirli
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bir dünyadır. Tapmacaya çevrilən o sirri açmaq
bacarığını Uca Yaradan kişiyə vermədiyinə
görə, qadının müsbət və mənfi xüsusiyyətlərindən həzz alan zavallı kişiyə onun gözəlliyini
vəsf etməkdən başqa çarə qalmır:
Uca Tanrı bəxş eləyir,
Həyatda yar hər kişiyə.
Ana layla bəstələyir,
Körpəsiylə gər beşiyə.
Gözəlliksə bir ətadır,
İlahidən hər qadına.
Kişi özün fəda edir,
Xanımının sirbadına.
Ötüşdükcə aylar, illər,
Ömür keçir özəlliyə.
Möcüzədir, nər kişilər,
Təslim olur gözəlliyə.

NİYƏ QAYINATA,
QAYINANA DEYİRİK
Məlumdur ki, övladlar evlənəndən sonra
bəyin valideynləri gəlinin, gəlinin valideynləri
isə bəyin qayın atası və qayın anası adlandırılır.
Görəsən niyə belədir?
Bineyi-qədimdən süzülüb gələn bu sadə
238

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
el adət-ənənəsinin fərqinə varanda, bu məsələ
həqiqətən də müəyyən suallar doğurur.
Əgər oğlan və ya qız ailənin tək övladıdırsa,
yəni ya bəyin, ya da gəlinin qardaşı yoxdursa,
deməli qarşı tərəfin qaynı da olmur. Belə olan
halda söhbət bəylə gəlindən və onların ata-analarından gedirsə, niyə onlara bəy atası, gəlin
atası deyil, qayınata, qayınana deyirik?

İNSAN VƏ ŞEYTAN
“Adam olmaq asandır, insan olmaq çətin”-deyimi barədə din xadimlərilə apardığım
mükalimələrdən və həyatda qarşılaşdığım
olaylardan qaynaqlanan şəxsi düşüncələrimi
oxucularla bölüşürəm.
Görünən odur ki, bu aforizm cəmiyyətə insanlığın Adəm övladlarının ən ali mənəvi dəyəri olduğunu aşılayıb və aşılayır. Ancaq Adəmin
necə yarandığı, niyə və hansı adla Cənnətdən
qovulduğu barədə düşünəndə başqa mənzərə
alınır.
Bildiyimiz kimi Peyğəmbərlərə nazil olunmuş müqəddəs kitablarda danılmaz faktdır
ki, Uca Allah öz lütfü ilə torpaqla suyun qarışığına ruh verməklə ilk Adəmi yaradıb. O da
məlumdur ki, Tanrı Adəmin arzusuyla onun
körpücük sümüyündən Həvvanı yaradıb və
bütün mələklərinə Adəmin qarşısında səcdə
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etməyi buyurub. Digərlərindən fərqli olaraq
Allahın ən sevimli mələyi olan Şeytan bu buyuruğu yerinə yetirməyib. Əməlini isə sözügedən varlığın və övladlarının gələcəkdə Uca
Yaradana asi çıxacaqları ilə əsaslandırıb. Allah
onun günahından keçib və Adəmlə Həvvaya
toxunmamağı tapşırıb. Şeytan isə dediklərini
sübuta yetirmək üçün hiyləyə əl atıb. Həvvanı,
girişinə qadağa qoyulan qırxıncı otağın qapısını açmağa və Cənnət meyvəsini dərməyə təhrik
edib. Bu isə Allahın qəzəbinə tuş gəlib. Odur ki,
Uca Yaradan Adəmlə Həvvanı Şeytanın hiyləsinə uyduqlarına görə Ya Sin! –yəni, ey insan
(ey unutqan nankorlar)!- deyə Cənnətdən qovub. Şeytana isə “ey lənətə gəlmiş, sən də onların ardınca rədd ol!”- deyə əmr verib. Çarəsiz
Şeytan insanların nankorluğunu sübut etmək
məqsədilə Qiyamət Gününədək insan qəlbində
ona yer verməsini Uca Allahdan rica edib. Uca
Yaradan sevimli mələyinin son arzusunu yerinə
yetirməyi lazım bilib. Həmin andan etibarən
Şeytan hər addımda Adəm övladlarını yoldan
azdırmaqla onları daha da insanlaşdırmağa
nail olub. Məhz bu səbəbdən milyon illərdir
ki, Yer kürəsinin istər fərdi sakinləri, istərsə də
dövlətləri arasında hiyləgərlik, xəyanətkarlıq,
şərəfsizlik, rüşvətxorluq, dələduzluq, satqınlıq,
hərislik, müftəxorluq, yaltaqlıq, riyakarlıq, rəzillik, xəbislik və s. tüğyan edir. Nəfslərin qul240
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larına çevrilən insanlar, Şeytanın fətvasıyla sərvət uğrunda vaxtaşırı kütləvi qırğınlara səbəb
olmaqla, daim Uca Allaha asi çıxırlar.
Belə olduğu halda nə üçün cəmiyyətdə insanlığı ən yüksək meyar hesab edirlər? Məntiqlə qənaətim belədir ki, insanlar İlahinin şah
əsər kimi yaratdığı ilk Adəmə çevrilə bilsələr,
həyatda əmin-amanlıq olar. Və bu, Allaha da
xoş gedər, bəndəyə də.

İLAN ZƏHƏRİ, YOXSA
ERMƏNİ QANI
Ən qüdrətli imperatorların sui-qəsd nəticəsində öldürülməsinin, eləcə də ən böyük
imperiyaların süqutunun əsas səbəbi xəyanət
və satqınlıq olub. E.ə. mövcud olmuş Atillanın
Böyük Hun, Yuli Sezarın Roma, Çingiz xanın
Monqol-tatar, Şah Qacarın İran - Azərbaycan
imperatorluqlarının, eləcə də dünyada 623 il
hegemonluq etmiş Osmanlı imperiyasının və
s. süqutu buna canlı misaldır. Hamısında da
mənfur xarici düşmənlərdən dəstək alan daxili satqınlar əsas rol oynayıblar. Təəssüf ki, ta
qədimdə mövcud olan Xəzər İmperiyasından
qaynaqlanan Azərbaycan adlı coğrafi məkanda
hazırda yaşayan biz Xəzər Türkləri də xəyanət
və satqınlıqdan sığortalana bilməmişik. Bunun
əsas baiskarları isə, hətta canımızdan başqa
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olan-qalanımızı da bağışladığımız şovinist ruslar və onların xain dəstəyilə erməni adıyla qoynumuzda bizə qənim kimi bəslətdirilmiş qaraçı
haylar və sapı bizdən, tiyəsi onlardan olan baltalardır.
Deyilənə görə tolerant ölkəmizin paytaxtı
Bakı şəhərində yüz minə yaxın erməni yaşayır
və guya dövlətçiliyimizə “vətəndaş sədaqəti”
göstərirlər. Lakin son iki yüz illik təcrübəyə
əsasən deməliyik ki, ilan xislətli bu hayların
yaxşısına da lənət, pisinə də. Onlarla qan qarışığı olanlarımızı xatırlayanda isə, erməni kökənli
Qıdı kirvə demişkən “xoş dedim, toş yadıma
düşdü”. II Qarabağ Savaşı başlayanda xəbər
yayıldı ki, Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu
sayılan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabit
və əsgərləri arasında mənfur düşmənə casusluq
edən onlarla xain və satqın aşkarlanıb və tutulub. 63 əsgər və zabitimizin dişində-dabanında
CPRS aşkarlanması böyük xəyanətin təzahürüdür. Hətta milli satqınlar xarici supergüclərin
təzyiqləri nəticəsində cəzasız da qala bilərlər.
Odur ki, onlar hərbin sərt qanunları ilə dərhal cəzalandırılmalıdır ki, hamıya görk olsun.
Bir şeyə də məəttələm ki, istər içimizdə, istərsə
də xaricdə yaşayan bütün türk-erməni metisləri
niyə yalnız ermənilərə casusuq edirlər? Çox fikirləşdim ki, görəsən bu boyda yeraltı-yerüstü
sərvətlər bizdə, gündən-günə çiçəklənən ölkə
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bizdə, humanistlik, əliaçıqlıq və s. bizdə olduğu
halda milli satqınlarımızı bu qotur ermənilərdə
cəlb edən hansı xüsusiyyətdir. Belə nəticəyə
gəldim ki, bu məsələnin sirri erməni qanındadır. Təbabətə görə 2 ton suya 1 qram ilan zəhəri
qatanda şirin mayeyə çevrildiyi kimi, yəqin ki,
qanı erməni qanına qarışmış metisləri də özündən asılı vəziyyətə salan erməni qanının “şirinliyi”di. Yəni ki, bicbala hayların ilan zəhərinə
bənzər qanı, ona qarışmış digər qanı özünə çevirmək xüsusiyyətinə malikdir. Deyilənə görə
“Ermənistan dövləti”nin sabiq prezidenti R.
Köçəryanın anası onu, vaxtilə katibəsi işlədiyi
Daşkəsən rayon Maarif Şöbəsinin azərbaycanlı müdiri ilə qeyri-qanuni intim əlaqədən “qazanıb”. Bəs görəsən babası alban Köçəri, atası
azərbaycanlı olan və bu millətin çörəyi ilə böyüyən bu yarımdığa niyə kişi həddinə çatanda
nakişiyə çevrildi və dövlətimizə, xalqımıza və
torpağımıza qənim kəsildi?
Səbəbi aydındır: tibbi terminlə desək, “ağ”
qan qırmızı qanı yeyib.

MUXTARİYYƏT STATUSU
Məlumdur ki, 44 günlük Böyük Vətən Savaşında müzəffər Azərbaycan Ordusunun faşist
Ermənistan ordusunu darmadğın etməsi nəticəsində Qarabağda və işğal altındakı digər böl243
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gələrimizdə məskunlaşan erməni əhalisi kütləvi halda İrəvana qaçdılar. Buna dözə bilməyən
şovinist rus hökuməti, öz ordusunun Naxçıvan
sərhəddində törətdiyi vertalyot təxribatını əldə
əsas tutaraq, Azərbaycan hökumətini atəşkəs
“Bəyannamə”sinə qol imzalamağa məcbur
etməklə “sülhməramlı” adıyla gecəykən Qarabağa soxuldu. Laçın dəhlizini, boş qalmış
Xankəndi şəhərini, Xocalı, Ağdərə və Xocavənd
rayonlarını işğal edib, qısa vaxt ərzində 50 mindən çox terrorçunu Qarabağa geri qaytardı.
Hazırda ruslara güvənən hay quldurları yenidən muxtariyyət statusu almaq uğrunda bütün dünyaya haray-həşir salıblar. Qalib Azərbaycan tərəfi isə susqunluq nümayiş etdirməklə
yenidən müdafiə mövqeyinə çəkilib. Halbuki
ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada
analoqu olmayan amansız vəhşiliklə Ermənistandan qovulmuş 250 mindən çox azərbaycanlı
qaçqınların muxtariyyət statusu məsələsini qaldırmaqla adekvat addımlar atmaq çox vacibdir.
Digər tərəfdən, 1991-ci ildə Xankəndi şəhəri hay terrorçuları tərəfindən işğal olunanadək,
orada 18 min nəfər azərbaycanlı yaşayıb.Savaşın bitməsindən ötən aylar ərzində Xankəndi
şəhərinə 50 mindən çox erməni qaytarıldığı
halda, görəsən niyə sözügedən 18 min nəfər
azərbaycanlının ora qaytarılması heç kimi maraqlandırmır?
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İSTANBULUN SAHİBİ DÜNYA
ŞAHI OLACAQ
Türkiyə ilə İran arasında daim fitnə-fəsad salmaq,
vaxtaşırı dava-dalaş törətmək lazımdır!
Rus çarı I Pyotr
Təqvimin 27 aprel vərəqi Rusiya üçün çox
önəmli tarixdir. Çünki həmin gün rus çarlarının ən böyüyü və XVII-XVIII əsrlərdə Rusiyanın inkişafında əvəzsiz rol oynamış I Pyotr
(el içində ona Dəli Petya deyilirmiş) taxta çıxıb
(27.04.1682-ci il). 27 aprelin digər özəlliyi isə xx
əsrin 20-ci ilinin məhz həmin təqvim günündə XI Qızıl Ordunun Azərbaycanı işğal etməsi ilə bağlıdır (27.04.1920). Bu iki olay arasında
mütləq bir əlaqə var. Yəqin ki bolşeviklər məhz
“ulu öndər”in şərəfinə Şərqin mənəvi paytaxtı
Bakıya hücumu həmin vaxta salmışdılar.
Axı Leninin özü də həmişə “Azərbaycan
hara dönərsə, Şərq də ora dönəcək!”-deyirdi.
Cəmi bir gün sonra isə N.Nərimanov başda
olmaqla həmin bolşeviklər Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətini devirib, ermənilərin
taqətdən saldığı məmləkətimizi zəbt etdilər.
Bu məsələdə digər paralellik yenə də I Pyotrla
bağlıdır. O, 1725-ci ildə yazdığı və yalnız 1738-ci
ildə elan etdiyi “Vəsiyyətnamə”sində türkə nifrətini və antitürk siyasətini açıq-aydın göstərib. Həmin “Vəsiyyətnamə”də deyilənlərə nəzər salaq:
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“Bütün övladlarım bir-birindən sonra Avropada hökmran olacaqlar. Çünki Avropanın
bütün dövlət quruluşu köhnəlmiş və çürüməkdədir. Ancaq rus səltənəti inkişaf edir. Biz bu
inkişafı ağılla tapmışıq. Aşağıdakı “Vəsiyyətnamə”mi yazıram ki, gələcək nəsillərimizin
əlində təlimat olsun:
1.Rus dövləti daim müharibə vəziyyəti yaratmalı və çalışmalıdır ki, bu, Rusiyanın
tərəqqisinə səbəb olsun!
2.Müharibə vaxtı Avropa dövlətlərindən
mümkün qədər çox hərbi sərkərdələri, sülh
vaxtıı isə daha çox elm adamlarını Rusiyaya
cəlb etmək!
3.Avropa dövlətləri arasında həmişə fitnə-fəsad törətmək, ziddiyyət salmaq və bu işdə
onların biri ilə əlbir olmaq lazımdır. Xüsusilə
alman xalqı arasındakı iğtişaşlarda fəal mövqe
tutmağa çalışmaq lazımdır. Çünki onlar bizimlə həmsərhəddir.
4.Polşada iğtişaş və qarışıqlıq yaratmaq, onların əyanlarına xəsislik etmədən rüşvət verib
dəyanətini pozmaq, dövlət işlərinə zərbə vurmaq, Rusiyadan əsgər gətirib orada yerləşdirmək və əgər başqa dövlətlər bizim bu tədbirlərimizə etiraz edərlərsə, Polşadan bir parça kəsib
onlara sükut payı vermək, iş bitəndən sonra isə
o parçanı geri almaq və rus əsgərlərini orada
möhkəmləndirmək lazımdır.
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5.İsveç, Norveç və Danimarka dövlətlərindən mümkün olan bir istinad məntəqəsi əldə
edin və həmin ölkələrə düşmənçilk toxumu səpin!
6.Rusiya şahzadələri Almaniya əsilzadələrindən, nüfuzlu adamlardan, valilərdən, rütbə
sahiblərindən qız almağı unutmamalıdırlar.
Belə qohumluq bizə həmişə fayda verər.
7.İngilis hökumətilə daimi ittifaqda olub,
əlaqəni möhkəmləndirin! Bu, ticarətdə və
dövlətin idarə edilməsində fayda verər. Gəmi
düzəltməyə lazım olan bütün ləvazimatları onlardan alın! Belə əlaqə silahlanmaqda və gəmiçilikdə çox gərəklidir.
8.Rusiyanın hüdudları Avropanın şimalında Baltik dənizinə, cənubunda Qara dənizə
qədər çatmalıdır. Onu daha da genişləndirmək
və sərhədləri müdafiə etmək övladlarımın əsas
vəzifəsidir.
9.Rusiyanı o zaman dünya dövləti adlandırmaq olar ki, onun paytaxtı Asiya və Avropa xəzinələrinin açarı İstanbul olsun! Bu şəhərin qərb
ərazilərini tez bir zamanda çalışıb ələ keçirmək
lazımdır. Bilin ki, İstanbula sahib olan şah dünyanın ağası olacaq. Bu məqsədə çatmaq üçün İranla Türkiyə arasında daim fitnə-fəsad törətmək
və dava-dalaş salmaq lazımdır. Bu işdə sünni və
şiə məzhəbləri arasındakı ixtilaflar ən iti silah və
basılmaz ordudur. Sünni-şiə ixtilafları Asiyada
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Rusiyanın nüfuzunu qaldırmaq üçün əvəzsiz
vasitədir. İranla Türkiyə arasındakı müvazinəti
fitnə-fəsadla elə pozmaq lazımdır ki, bir-biri ilə
dil tapa bilməsinlər. Həm Türkiyəyə, həm də İrana Avropa dövlətləri ilə təmas qurmağa imkan
vermək olmaz. Əgər bu ölkələrin müsəlmanları
göz açıb hüquqlarını anlasalar, bizə böyük zərbə
olar. Həm Türkiyə, həm də İran din xadimlərini ələ almaq, onların vasitəsilə sünni-şiə ixtilaflarını qızışdırmaq lazımdır. İslam dini əqidəsini
Asiyadan mütləq uzaqlaşdırmaq, xristian dini
əqidəsini və mədəniyyətini isə orada ciddi təbliğ
etmək və yaymaq gərəkdir.

MƏXFİ QALSIN!
Bizim dini üləmalarımızın bu günə qədər
dövlət işinə müdaxilə etməsi Rusiya dövlətinin
tərəqqisinə mane olur. Mən öz istiqlalımı elan
edərək, dövləti dindən ayırdım, ruhanilərin
dövlət işinə müdaxilə etmələrini rədd etdim.
Onlar indi adi dərəcədə qalıb əl-qol aça bilmirlər. Bunu böyük zəhmət bahasına etdim. Ruhanilərin dövlət və millət işlərində əllərini qısaldıb, kilsədə məhdudlaşdırdım. Hətta cürbəcür
əlavə tədbirlər gördüm ki, İran günü-gündən
pulsuz, ticarətsiz qalsın. Xülasə, İranı daim
tənəzzülə salmaq və tabe halda saxlamaq lazımdır ki, Rusiya dövləti istədiyi vaxt onu zəh248
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mətsiz öldürməyə qadir olsun! Lakin Türkiyə
dövləti məhv olmadan İranın canını almaq
məsləhət deyil.
Gürcüstan Qafqaz xəttinin, yəni İranın şah
damarıdır. Rusiyanın kəskin təsəllüt* neştərini o
damara sancarsınızsa, filfövr** ürəyinin zəif qanı
açılacaq və onu elə bihal edəcək ki, min Əflatun
dirilib gəlsə də, onu sağalda bilməyəcək. Məhz
bu halda İran rus padşahlarına dəvə kimi müti
olacaq və Türkiyənin axırıncı şöləsi sönəcəkdir.
Maddi ehtiyaclar ölkəsi Türkiyənin işini beləcə bitirdikdən sonra İranı çəkinmədən
məhv etmək və başını kəsmək olar. Odur ki,
vaxtı fövtə vermədən Gürcüstanı və Qafqazı
zəbt edib, İranın hakimlərini özünüzə xadim və
müti edərsiniz! Sonra Hindistana qəsd edin!.
Çox böyük və geniş ticarət yeri olan o məmləkəti ələ keçirsəniz, İngiltərə vasitəsilə hasil
olunan pul və digər mallar, əvəlkindən daha
çox Hindistandan idxal olunar. Bilin ki, Hindistanın açarı Türkiyənin paytaxtıdır. Bacardıqca
Qırğız, Xivə və Buxara səhraları tərəfdən irəliləyin ki, məqsədinizə tez çatasınız! Vaxt itirməyin! Ancaq, eyni zamanda əcələ yetməkdən
qorunun!
Avstriya dövləti ilə zahirdə dost olmaq və
bunun üçün elə tədbirlər görmək lazımdır ki,
* təsəllüt – çox incitmə, son dərəcə narahat etmə
** filfövr – dərhal, əlüstü, tez, həmin vaxt
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Almaniya və Avstriya bir-birini əldən salsınlar. Həm də Türkiyəni Avropadan ayırmalı,
bu şərtlə ki, Avstriya bizimlə yoldaşlıqdan faydalana bilməsin. Bu işdə iki yol var: Birincisi,
Avstriyanı başqa tərəfdən məşğul etmək, ikincisi Avstriyaya Türkiyə torpqlarından bir parçanı
elə vermək ki, onun geri alınması asan olsun!
10. Yunanlarla sülh və dostluqla rəftar etməli! Müharibə zamanı onlar sizdən imdad
diləyərlər. Çünki yunanlar Türkiyədən həmişə
zərər görmüşlər.
11. İsveç, Norveç, Türkiyə, İran və Polşanı istila etdikdən sonra, İtaliya və Fransa ilə
əlaqəyə girib müttəfiq olun! Əgər onlardan heç
biri dostluğunuzu qəbul etməzsə, bəhanə ilə
əyalətlərini məhv edin! O yerləri ələ keçirsəniz,
dünya hökmdarı olarsınız!
12. Əgər qeyd edilən ölkələrdən biri müharibəni qəbul etməzsə, elə bir tədbir görmək
gərəkdir ki, Fransa ilə İtaliya arasında fitnə-fəsad vaqe olsun. Bu vəchlə onlardan biri get-gedə
bərbad olub aradan götürülər. Qalan hökumətləri də tarac edib, zəhmət çəkmədən Avropada
tam hökmranlıq edərsiniz. İşin axırında digər
ölkələri də öz məmləkətinizə ilhaq* edib, bütün
dünyaya sahib olarsınız!”
“TəhqiqaT” qəzeti
08 may 2007-ci il
* ilhaq – birləşdirmə, qatma, qoşma, əlavə etmə
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KATİBƏ
İstərsənmi, Gəlinin Olum?
(Novella)
Mirzənin çox da böyük olmayan biznesi, xudmani bir ofisi var idi. İşi biznes və elm
adamları ilə əlaqəli olduğuna görə ofisə tez-tez
zənglər gəlirdi. Odur ki, gün ərzində ofisdə
olur, küçə-bacaya çıxa bilmirdi. İşini yüngülləşdirmək məqsədilə katibə axtarmağa başlamışdı. Odur ki, məşğulluq mərkəzlərinə zəng edib
katibə axtardığını bildirmişdi. Cavab vermişdilər ki, iş axtaranlar tez-tez müraciət edirlər.
Münasib adam olan kimi xəbər verərlər.
Xeyli müddətdən sonra, bir tanışı ofisə zəng
etdi ki, gənc bir qız iş üçün onlara müraciət
edib. Mirzə təşəkkür edib dedi ki, tez göndər,
iş başdan aşır.
Mirzə sevincək təzə işçini qarşılamağa hazırlaşdı. Axı işi xeyli yüngülləşəcəkdi. Odur ki,
səbrsizliklə gözləməyə başladı. Öz-özlüyündə
qızın necə qız olduğunu, onu nə qədər maaş
qane edəcəyini, işi bacarıb-bacarmayacağını
öyrənmək məqsədilə verəcəyi sualları bir-bir
xəyalından keçirdi.
Nəhayət ki, qız gəlib çıxdı. Qapıdan içəri
daxil olan, sanki insan deyil, məlaikə idi. Qızı
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görəndə özünü itirən Mirzənin dili-dodağı necə
tutuldusa, verəcəyi sualları unutdu. Nə qədər
toparlanmağa çalışsa da, bacarmadı. Qəlbində
özünü danlamağa başladı ki, “ə, yekə kişisən,
ailə-uşaqların, bu qız boyda oğlun-qızın var.
Bir qız nədir ki, qarşısında qar kimi əriyirsən.
Yəqin bəzənib gəlib ki, işə dərhal götürəsən.
Görmürsənmi, sənin diqqətini çəkmək üçün
ağappaq ayaqlarını hara qədər açıq qoyub?
Şəhərdə belələri çoxdur, aldanma!”
Daxilən xeyli qınadıqdan sonra, özünü
birtəhər ələ ala bildi. Qızın adını soruşdu. Qızılgül ləçəklərinə bənzər qaymaqlı dodaqlar
arasından iki kəlmə çıxdı:
- Jalə Əliyeva.
Qızın mülayim incə səsi Mirzənin canına
yağ kimi necə yayıldısa, müqaviləsiz əmrini
verib, dərhal işə götürdü. Jalə də ilk andan can
yandırmğa başladı. İşə vaxtından tez gələr, gec
gedərdi. Müdirin bütün tapşırıqlarını can-baçla yerinə yetirərdi. Üstəlik qızın zövqlə geyimi,
sarı xurmayı saçları, ayparaya bənzər çatma
qaşları, dəniz kimi çağlayan dərin ala gözləri,
alyanaq almaya bənzər totuq yanaqları, köynəyinin altından şamama kimi qabaran döşləri,
ağappaq düz baldırları Mirzəni cazibə toruna
necə salmışdısa, bu huri-mələyin gözəlliyinə
baxmaqdan doymurdu. Bəzən qızda cüzi eyib
axtarırdı ki, gözündən düşsün. Amma, sanki
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Tanrının zərgər dəqiqliyilə yaratdığı bu canlı
heykəli xatırladan eyibsiz gözəlliyin qarşısında
aciz qalıb, taleyinə boyun əydi.
Mirzə 8 Mart Qadınlar Bayramıında Jaləni
bahalı bir hədiyyə ilə təbrik elədi. Qız müdirinin hədiyyəsini məmnuniyyətlə qəbul etdi.
Mirzə biixtiyar katibənin əlindən öpdü. Jalə
də təbəssümlə minnətdarlıq etdi. Sevincindən
göylərdə uçan müdir günləri sayırdı ki, görəsən
növbəti bayram haçan olacaq ki, qızı yenə öpə
bilsin.
Həyatının ən mənalı günlərini yaşayan Mirzə günlərin bir-birini necə əvəz etməsini hiss etmirdi. Bircə onu bilirdi ki, bir an da Jaləsiz dura
bilmir. Ona elə gəlirdi ki, artıq qız da onu başa
düşür. Lakin ailəli olduğuna görə ürəyini qıza
açmağa cəsarət etmirdi. Aralarında abır-həya
sərhəddi var idi.
Mirzənin 40 yaşı tamam olan gün yaxın
dostları nahar fasiləsindən öncə zəng etdilər
ki, sənin doğum gününü restoranda təmtəraqla qeyd etmək istəyirik. Onların təkidlərindən
əlacsız qalan Mirzə Jaləyə bəzi tapşırıqlar verib,
deyilən ünvana yollandı. Dostların təbriklərinə
süni gülüşlərlə könülsüz cavablar verən Mirzənin fikri sevimli Jaləsinin yanında qalmışdı. Tez
bir zamanda məclisi yekunlaşdırıb, katibənin
yanına qayıtmaq istəyirdi. Nəhayət ki, işdə də
qonaqlarının olacağını bəhanə gətirib, birtəhər
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restorandan çıxa bildi. İçkili olduğundan, taksiyə əyləşib özünü ofisinə yetirdi. İçəri daxil
olarkən Jalənin güzgü qarşısında saçını daradığını gördü. Özünü saxlaya bilməyib, arxadan
qıza yaxınlaşdı. Çəkinmədən darağı onun əlindən alıb, saçlarını tumarlamağa başladı. Qızın
tərpənmədiyini görüb, onu arxadan qucaqladı.
Jalə geri dönüb əlilə müdirin sinəsindən
ehmalca geri basdı. Gülümsər gözlər bir-birinə
dirəndi. Özünü saxlaya bilməyən Mirzə qızın
incə belini əllərinin məngənəsinə salıb bağrına
basdı. Qız da ağappaq qollarını qeyri-ixtiyari
onun boynuna doladı. Müdir daha da cəsarətlənib qızın boyun-buxağını, sinəsini və döşlərini öpüşlərə qərq elədi. Gözlərini yuman Jalə
müdirin ağuşunda uyuyub taqətsiz hala düşdü.
Bunu hiss edən Mirzə bir əlilə qapını bağlayıb,
qızı qolları üstündə arxadakı istirahət otağına
apardı. Divanın üstünə uzandırıb paltarını soyundurmağa başlayanda da, müqavimətlə qarşılaşmadı. Sanki yerin çəkisizlik qütbünə düşən
Jalə isə müdirinin qucağında inildəyirdi...
Bu olaydan sonra Mirzə Jaləyə bir həftə istirahət verdi. Lakin hiss edirdi ki, Jaləsiz həyat
ona dar gəlir. Nəfəsi tıncıxır, bir yerdə qərar tuta
bilmirdi. Əli də işə yatmırdı ki, nəsə eləsin. Artıq dözməyən Mirzə dörd gündən sonra Jaləyə
zəng edib işə çağırdı. Qız ofisə gələndə, onun
dərdindən dəli-divanə olduğunu bildirib, yeni
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öpüşlərə qərq etdi. Elə isinişmişdilər ki, bir-birindən ayrı dura bilmir, işə uça-uça gəlirdilər.
Sanki “Min bir gecə” nağılına dönmüş ömrün
sevdalı səhifələrini vərəqləyirdılər.
Aralarında 20 yaş fərq olan sevgililər, artıq beş ay idi ki, birgə idilər. Mirzəyə elə gəlirdi ki, yalnız bu ayları yaşayıb, işıqlı dünyaya
çıxıb. Hətta öz evində olanda da, yalnız Jaləni
düşünürdü. Hesab edirdi ki, özünü onun ceyran baxışlı ala gözlərində, cingiltili gülüşündə,
məftunedici səsində, ətirli nəfəsində, məstedici çöhrəsində, baldan şirin söz-söhbətində, bir
sözlə İlahi gözəlliyində tapıb.
Odur ki, xeyir-şər mərasimlərinə də getməyə həvəsi yox idi. Sübh tezdən qalxıb işə qaçırdı. Amma özünü nə qədər xoşbəxt sanırdısa,
bir o qədər də qorxu içində idi. Bu sehrli aləmdən haçansa ayrılacağını, canından çox sevdiyi Jaləsini itirəcəyini düşünüb həyacanlanırdı.
Mirzənin Bakı Dövlət Universitetində təhsil
alan oğlu İlqar dostlarla gəzintuyə çıxanda, hərdən onun şəxsi avtomobilindən istifadə edirdi.
Bir gün o, yenə maşını götürmək üçün atasının
iş yerinə gəldi. Ofisin qarşısında avtomobili
görməyəndə duruxdu. Lakin qapının açıq olduğunu görüb içəri daxil oldu. Jaləni görəndə,
sanki onu elektrik cərəyanı vurdu. Hətta salam
verməyi də unutdu. Öncə düşündü ki, yəqin
ofisi səhv salıb. Odur ki, udqunub Mirzə müəl255
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limi soruşdu. Jalə müdirin nazirliyə çağırıldığını bildirib, oğlanın kimliyini soruşdu. İlqar
handan-hana özünə gəlib, müdirin oğlu olduğunu bildirdi. Gülümsəyib ayağa qalxan Jalə,
əyləşmək üçün ona yer göstərdi. Yəqin müdir
indilərdə gələr - deyə çay süzüb İlqarın qarşısına qoydu. Gözləri Jalənin üz-gözündə sancılıb
qalan oğlan çay içə-içə, bu nə ətirli çaydır-deyə
birini də süzməsini istədi. Söhbət əsnasında ətraflı tanış olduqdan sonra, İlqar universitetin
kurs işlərinin kompyuterdə hazırlanmasında
ona kömək etməsini xahiş etdi. Jalə razılaşdı.
Odur ki, hətta mobil telefon nömrələrini də
bir-birinə verdilər. Bir azdan Mirzə də gəlib çıxdı və oğlunun gəlişinin səbəbini soruşdu. İlqar
avtomobili götürməyə gəldiyini bildirdi. Atası
maşının açarını ona verib, yola saldı.
Növbəti gün İlqar kurs işlərini gətirib Jaləyə
verdi. O, hər gün dərsdən sonra yenə ofisə gəlir,
Jalə kurs işlərini kompyuterdə İlqarın diqtəsilə
hazırlayırdı. Nəhayət, bir həftəyə iş başa çatdı
və İlqar yazılarını götürüb getdi. Mirzə Jaləni daşa, divara, dost-tanışa, bir sözlə hamıya
qısqandığı halda, doğma oğluna qısqanmaq,
qətiyyən ağlına gəlmirdi.
Xoş günlərin birində nazlana-nazlana kabinetdə gəzişən Jalə, gah gülləri sulayır, gah iş
masasının üstündəki sənədləri sahmana salır,
gah da meyvə doğrayıb müdirin qarşısına qo256
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yurdu. Mirzə də adəti üzrə bu İlahi gözəlliyə tamaşa edirdi. Birdən hiss etdi ki, qız nəsə demək
istəsə də, nədənsə çəkinir. Odur ki, təbəssümlə
nə baş verdiyini soruşdu. Jalə əvvəlcə qızarsa
da, birtəhər toparlanıb titrək səslə dilləndi:
- Müəllim, istərsənmi, sənin gəlinin olum?
Mirzənin qulaqlarında bəlkə min dəfə əks-səda
verən bu sözlər, şahə qalxıb sahil qayalarına hücum çəkən dalğalartək şappıltilə sifətinə çırpıldı. Əvvəlcə heç nə anlamadı. Bir azdan birtəhər
şokdan çıxsa da, dili söz tutmədı. Gözlərindən
süzülən yaş yanaqları aşağı axdı. Müdirin düşdüyü pis halın xəcalətindən başını aşağı salan
Jalə də içi-için ağlayırdı. Handan-hana özünə
gələn Mirzə kəkələdi:
- Nə danışdığını anlayırsan, ay qız? Sən bir
damın altında mənə, yoxsa oğluma arvadlıq
edəcəksən?
Jalə hönkürdü:
- Müəllim, and içirəm ki, İlqarı özümdən
aralıya bilmirəm. Nə qədər deyirəm ki, başqa
sevdiyim var, yenə də əl çəkmir. Bilmirəm ki,
neyləyim.
Dəli kimi yerindən qalxan Mirzə bir də ayılanda özünü evdə gördü. Necə, nə ilə qayıtdığını xatırlaya da bilmirdi. Yalnız, İlqar onun
otağına gəlib söhbətə başlayanda ayıldı. Ondan
Jalə ilə münasibətlərini soruşdu. Oğlunun cavabı bıçaq kimi ürəyinə sancıldı:
257

Yaqub Məğrur
- Biz bir-birimizi sevirik, ata! Bu yaxınlarda
sənin xeyir-duanla evlənmək qərarına gəlmişik.
- Oğul, bu iş heç vaxt baş tuta bilməz! O qız
sənin tayın deyil.
Atasının heç bir səbəb göstərmədən onun
gözəl sevgilisini pisləməsi İlqarı hövsələdən
çıxardı:
- Ata, bilirəm ki, mənim bədbəxtliyimi
istəməzsən. Deyə bilərsənmi, nə səbəbə bizim
ailə qurmağımızı əngəlləyirsən? Axı ayrı qala
bilmirik.
Nə qədər çalışsa da, oğlunu üstüörtülü başa
sala bilməyən Mirzə də, artıq hövsələdən çıxmışdı. Odur ki, hər şeyi olduğu kimi demək qərarına gəldi. Ancaq necə deyəcəyini bacarmırdı.
Hirsindən qapqara olan İlqar isə, sanki boğulurdu. Oğlunun bu halına dözə bilməyən Mirzə
birtəhər toparlandı:
- Niyə tərsliyinə salmısan, ay oğul? Mənim
Jalə ilə dəfələrlə intim yaxınlığım olub. Axı o,
mənim evimə necə gəlin gələ bilər?
Bu sözlərdən az qala gözləri hədəqəsindən
çıxan İlqar, süstləşib divanın üstünə çökdü.
Mirzə oğlunun boynuna sarıldı. Saçını sığallayıb alnından öpdü. Ata-oğul dramı beləcə gözlənilməz sonluqla bitdi.
Mirzə adəti üzrə növbəti gün işə çatanda,
Jaləni ofisdə görmədi. Sanki, gurum-gumbultu
ilə qaranlıq quyunun dibinə düşdü.
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ANA EHTİRASININ
QURBANI
(POVEST)

Otuz yaşınadək qapıya gələn xeyli elçiləri
müxtəlif bəhanələrlə geri qaytaran Ramiləyə,
daha talib çıxan yox idi. Xəyalında canlandırdığı ağ atlı oğlan isə gəlib çıxmırdı. Elə ağ göyərçin qiyafəsində təşrif buyuran elçilər də, sanki
pırıldayıb səma ənginliklərində yoxa çıxmışdılar. İllər bir-birini əvəzlədikcə günahı özündə
axtaran Ramilə peşimanlıq hissləri keçirirdi.
Özünə söz vermişdi ki, bir daha kim istəsə, ona
ərə gedəcək. Bu minvalla daha bir neçə il keçdi.
Nəhayət, 35 yaşında tale üzünə güldü. Gözlərinin 10-15% görəri olan ahıl yaşlı bir həmkəndli259
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si elçilərini Ramiləgilə göndərdi. Çarəsizlikdən
ağlaya-ağlaya razılığını verdirdi. Qısa hazırlıqdan sonra vağzalı sədaları altında Əlqəmə adlı
ər evinə gəlin köçdü. Ancaq bu alayarımçıq sevinci də uzun sürmədi. Həyat yoldaşının əlillik təqaüdü yeni ailənin normal dolanışığına
kifayət etmirdi. Başqa çıxış yolu tapa bilməyən
Ramilə diqqətini tövlədə saxlanan sağmal inəyə
yönəltdi. İnəyi və yeni doğulmuş körpə buzovu
tumarlaya-tumarlaya otunu-suyunu bol edirdi
ki, südü çox olsun. Amma bu istəyinə çatsa da,
əzab-əziyyəti də çoxalmışdı. Belə ki, qarşıdakı
adamı kölgə kimi görən Əlqəməyə xüsusi qulluq göstərmək, üstəlik həyət-bacanı becərmək
onu çox yorurdu. Günlər bir-birini əvəzlədikcə,
yeni həyata alışır, bütün çətinliklərə dözürdü.
Beləcə günlər aylara çevrildi. Oğul övladı dünyaya göz açdı. Adını Asəf qoydular. Uşağın gəlişi hər ikisini çox sevindirsə də, Ramilənin iş
yükü daha da artdı. Ancaq birinci qrup əlil olan
Əlqəmənin ona kömək etməyə çalışması qadını
xeyli ruhlandırırdı. Hər gün sübh çağı inəkdən
bol süd sağır, düzəltdiyi yağ-pendir-qatığın bir
hissəsilə ailəni təmin edir, qalan hissəsinin satışından əldə etdiyi pulla evə lazım olan digər
şeylər alırdı. Bu minvalla günlər aylara, aylar
illərə çevrildi. Artıq böyümüş Asəf dəcəl bir
uşağa çevrilmişdi. Sanki od parçasıydı. Həm
də bacarıqlı uşaq idi. Tapşırılan işləri can-başla
260

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
yerinə yetirirdi. Gündüzlər ev işlərində anasına kömək edir, axşamlar dərslərini hazırlayır,
lazım gələndə atasının qoluna girib gəzintiyə
çıxarırdı. Hətta kənd klubunda nümayiş etdirilən hind kinolarına tamaşa etməyə də vaxt
tapırdı. 13 yaşa qədəm qoyan Asəf, bəzən bir
kənara çəkilir, gözlərini bir nöqtəyə zilləyib xəyala dalırdı. Məktəbdə də yaxşı oxuyan şagirdlərdən idi. Ağıllı və etibarlı olduğuna görə sinifdaxili mübahisəli məsələləri də həll edə bilirdi.
Ona görə də, məktəb yoldaşları zarafatyana
onu çoxbilmiş adlandırırdılar.
Ramilə inəyin və buzovun yemini təmin etmək üçün, Əlqəmənin göndərişilə hər axşamçağı kəndin kənarında yerləşən, kolxozun ot sahəsinə gedir, ərinin dostu kimi tez-tez evlərinə baş
çəkən sahə qoruqçusu Balağanın köməyilə bir
şələ ot yığır və evə gətirib heyvanları yemləyirdi. Ucu-bucağı görünməyən ot sahəsində aralarında yaranan isti münasibətlər intim yaxınlığa
çevrilmişdi. Ramilə günaşırı bir toyuq kəsib-qızardır, qoruqçuya pay aparırdı.
Balağa isə Ramilə gələnədək oraqla xeyli ot
biçir, yeni sevgilisinin gücü çatacaq şələ düzəldirdi. O gələndə isə ot sahəsinin gözdən kənar
bir yerində süfrə açır, toqqanın altını bərkidəndən sonra eyş-işrətlə məşğul olurdular. Mehrini Balağaya salmış Ramilə də ondan həzz alırdı.
Bu, Asəf böyüyənədək davam etdi. Anasının
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hər gün ot şələsini evə necə çətinliklə gətirdiyini görən oğlu dözə bilməyib dedi:
- Anacan, bundan sonra mən də səninlə gedəcəm. Ot şələsini də özüm gətirəcəm.
- A bala, sən hələ uşaqsan. Sənin o boyda
şələyə gücün çatmaz. Böyüyəndə gedib kömək
edərsən. Vaxtı çatanda özüm səni aparacam.
Asəf nə qədər təkid etsə də, anası razılaşmadı. Yalnız atasından muğayat olmağı tapşırdı.
Ramilə növbəti gün ot gətirmyə gedəndə, Asəf
söhbətini Balağaya danışdı. O isə uşağı nahaq
gətirmədiyini bildirdi. Ramilə təəccüblə onun
gözlərinə baxıb dedi:
- Axı bizə mane olacaq. Hətta gedib atasına da çatdırar və bizi ayıra bilərlər. Artıq sənə
necə öyrənişmişəmsə, evdə səninçün çox darıxıram. Yalnız səninlə olanda, özümü qadın
hesab edirəm.
Ramiləyə sarılan Balağa gülümsəyb dedi:
- Sən narahat olma, canım! Asəfi gətirməsən, səni güdməyə başlayacaq. Sirrimiz elə
açılsa, sənə lap pis olar. Odur ki, gələn dəfə onu
gətir, qalanı mənlikdi.
- Neyləyəcəksən, de görüm ağlıma batırmı?
- Sənin bura tək gəlişin ağzıgöyçəklərin qeybətinə çevrilə bilər. Sən uşağı da gətir, arxasını
görəcəksən.
Növbəti gün Ramilə ot gətirməyə Asəflə
yollandı. Balağa onun alnından öpdü. Göy ot262
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ların üzərində süfrə açdılar. Naharı bitirəndə
Balağa iri bığlarını tumarlayıb dedi:
- Bilirsən qardaşoğlu, çox düz eləyib anana kömək etməyə gəlmisən. Buna kişi hərəkəti
deyirlər. Ancaq əmiyə də kömək etsən, lap əla
olar. Hətta kolxozdan aldığım maaşdan sənə də
pay ayıraram.
Asəf vaxtaşırı onların evlərinə gəlib atasına
baş çəkən bu adamın səmimiyyətinə inanıb soruşdu:
- Mən nə kömək edə bilərəm?
- Bilirsən oğul, bu boyda hektarlarla ot
sahəsinin keşiyini çəkmək asan iş deyil. Gün ərzində qoruğun ətrafında dəfələrlə fırlanmasam,
camaat otu daşıyıb qurtarar. Görürsən ki, artıq
qocalmışam. Sənin kimi bir igidin köməyinə ehtiyacım var. Mən qoruğun bir tərəfində olanda,
sən digər tərəfinə baş çəkərsən. Beləliklə ot oğrularının qarşısını almış olarıq.
- Narahat olma, əmi! Kömək edərəm.
- Elə isə qalx, qoruğun ətrafında bir az hərlən ki, heç kim ota yaxınlaşmasın! Sən gələnədək biz də ananla yaxşı bir şələ düzəldərik.
Asəf anasının üzünə baxdı. Ramilə gümsəyib başilə razılıq bildirdi. O, ayağa qalxanda
Balağa dedi:
- O çomağı da götür, birdən qarşına ilan
çıxar.
Asəf çomağı götürüb qoruğun kilometrlərlə
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uzanan ətrafilə yola düzəldi. Bir neçə dəqiqədən sonra Balağa ayağa qalxıb oğlanın ardınca
boylandı. Onun xeyli uzaqlaşdığını görüb, göy
otların üzərində gözüyumulu uzanan Ramilənin üzərinə atıldı. Onlar bir-birinə sarıldılar.
Asəf geri qayıdanda, bir saata yaxın vaxt
keçmişdi. Anası ilə Balağa iki şələnin üstündə
əyləşib söhbət edirdilər. Oğlan şələlərdən birini
qaldırmaq istəsə də gücü çatmadı. Bunu görən
Balağa güldü:
- Gücün çatmırsa, sən sahənin keşiyini çək!
Mənsə ananla şələləri evinizə aparıb qayıdım.
- Yaxşı, aparın!
Balağayla Ramilə şələləri götürüb evə yollandılar. Xeyli vaxtdan sonra geri qayıdan Balağa bikef Asəfi bağrına basıb alnından öpdü:
- Bir az gec qayıtdığıma görə bağışla! Atanla bir fincan çay içib gəldim. Böyüyəndə ailənin
yükünü özün çəkərsən. Allah səni qorusun!
Bu arada Ramilə hamilə qaldığına görə, hər
gün iri ot şələsini Balağa özü onlara aparırdı.
Bundan çox razı qalan Əlqəmə deyirdi:
- Sən əsil dostsan, Balağa! Bilmirəm, xəcalətindən necə çıxacam. Allah köməyin olsun, qardaş!
- Borcumuzdu qardaş, xəcalətli düşmənin
olsun!
Vədə tamam olanda Ramilənin yeni oğul
övladı dünyaya gəldi. Əlqəmə onu özününkü,
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Balağa isə özününkü hesab edirdi. Odur ki, hamısı sevinirdi.
Uşağın qırxı çıxandan sonra, evlərinə ot gətirən Balağa fürsət tapıb təklikdə Ramiləyə pıçıldadı:
- Ürəyim qurban, sənsiz ölürəm, bircə dəfə
imkan tap, qoruğa gəl!
- Necə gəlim? Bəs körpə uşağı neyləyim?
- Elə onu da gətir! Ondan doyunca öpüm.
- Yox gələ bilmərəm. Camaat nə deyər?
- Bəs mən neyləyim? Axı ürəyim səni istəyir.
Ramilə gülümsədi:
- Narahat olma! Onun da çarəsi tapılar.
Balağa sevincək soruşdu:
- Necə?
- Asəfə deyərəm ki, atanı axşam gəzintiyə
çıxar! Onlar gedəndən sonra evə gələrsən.
Amma elə gəl ki, heç kim görməsin!
Sevincindən yerə-göyə sığmayan Balağa
dedi:
- Lap yaxşı. Bəli, sən onları gəzintiyə qaranlıqda göndər ki, gələndə məni heç kim görə bilməsin!
- Baş üstə!
Axşam Ramilə uşağı yatırandan sonra Asəfə
dedi:
- A bala, atana heç yazığın gəlmir? Onu hərdənbir gəzintiyə çıxar ki, bir az eyni açılsın də..!
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- Hara çıxarım, ay ana!
- Elə indi dur apar, klubda hind kinosuna
baxsın!
- Ay ana, məgər atam görür ki, kinoya baxsın?
- Tənbəllik eləmə, oğlum! Yazıqdı, sən apar!
Görə bilməsə də, musiqiyə qulaq asar. Sən də
izah elə ki, hər şeyi anlasın. İndi işdən sonra
idarənin qabağında hamı söhbət edir. Görüşdüyü adamlarla hal-əhval tutması da atanın kefini
açar.
Asəf eşiyə çıxdı. Siqaret çəkən atasına dedi:
- Atacan, istəyirsən səni gəzintiyə aparım?
- Hara aparacaqsan, ay oğul?
- Kolxoz idarəsinin qabağına.
- Hə, ora getsək, dost-tanışla da görüşərdim.
Asəf atasının qoluna girib yola çıxardı. Qaranlıq düşdüyündən, yavaş-yavaş idarə binasına doğru addımladılar. Onlar uzaqlaşandan
sonra, Ramilə həyətin işığını söndürdü. Bu
olanları qoruğun kənarından pişik kimi marıtlayan Balağa, guya dincəlmək üçün yerə qoyduğu ot şələsini çiyninə alıb, sürətlə Ramiləgilə
tərəf irəlilədi. Qaranlıqda ot şələsini tövlənin
qarşısına qoyub, evin qapısına yönəldi. O, içəri
daxil olan kimi aşiq-məşuqlar bir-birinə sarıldılar. Ramilə onun qulağına pıçıldadı:
- Səs salma ki, uşaq oyanmasın! İşini də tez
gör, get ki, qayıdıb səni burda görməsinlər.
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dı:

Onu öpüşlərə qərq edən Balağa da pıçılda-

- Narahat olma! Görsələr, deyəcəm ki, indicə ot gətirib gəlmişəm.
Ramilə ona yalvardı:
- Yox qurban olum, görüb-bilməsələr yaxşıdır. Onlar qayıtmamış getməyin məsləhətdir.
Yoxsa, məni tez itirərsən.
Balağa baş üstə!-deyib məşuqəsini qolları
üstə yan otağa apardı və yatağa uzadıb işə başladı.
Asəf atasilə idarənin qarşısına çatanda,
hamı yaxınlaşıb Əlqəmə ilə görüşür, hal-əhval
tuturdu. Sonra klubda kinoya baxdılar. Yüksək
əhvalla evə qayıdanda, artıq Ramilə yataqda
uyuyurdu. Asəf anasının da, uşağın da yatdıqlarını görüb, pıçıltıyla atasını başa saldı ki, səs
salıb onları oyatmasın. Hərəsi bir fincan çay içib
yatdılar.
Ramilənin başı uşağa qarışdığına görə, Balağa ilə macəraları hər ayda iki-üç dəfə təkrarlanırdı. Onların ağıllarına da gəlməzdi ki, Asəf
onlardan şübhələnib.
Bir dəfə Ramilə hicc etdi ki, hərdən Asəf ona
tərs-tərs baxıb fikrə gedir. Təklikdə nə olduğunu soruşdu. Asəf heç nə deməsə də, Ramilə əl
çəkmədi. Oğlu isə “sonra danışarıq”-deyib evdən çıxdı. Axşam Əlqəmə yatandan sonra, Ramilə Asəfi yan otağa keçirdi. Nə baş verdiyini
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öyrənmək məqsədilə oğlunu pıçıltıyla sual atəşinə tutdu:
- Qurbanın olum, de görüm nə baş verir?
Sanki qəmzəndən qan damır. Kim sənin xətrinə
dəyib?
Asəf bir qədər anasının gözlərinə baxdıqdan sonra çətinliklə dilləndi:
- Mən hər şeyi bilirəm, ana!
- Nəyi bilirsən, a bala?
- Atamın zəif görməsindən sui-istifadə yoluyla ona xəyanət etdiyini.
Ramilə qışqırmaqdan özünü güclə saxladı:
- Sən nə danışırsan, elə şey olar? Bu hardan
çıxdı?
Asəf özünü toparlayıb dedi:
- Bunu hələ qoruqda olarkən hiss etmişdim.
Onda üstünü vurmadım. İndi isə evdə görüşürsüz. Atamın duyuq düşməsindən qorxmursanmı? Ayıb deyilmi?
Artıq oğlunun kişiləşdiyini görən Ramilə
qəlbən sevinsə də, söhbəti bağlamaq məqsədilə,
yavaşca onun üstünə çımxırdı:
- Belə söhbəti bir də dilinə gətirmə! Yoxsa,
qulağını qopararam.
Anasının hədəsindən çəkinməyən Asəf
dedi:
- Özün günaha batdığın halda, niyə mənə
hədə-qorxu gəlirsən? Xəyanətkar əməllərinə
son qoymaq yaxşı olmazmı?
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Ağıllı oğlunu bağrına basan Ramilə, onu
fikrindən daşındırmağa çalışdı:
- Qurbanın olum, əvvəla sən hər şeyi tərs
başa düşmüsən. Elə şey tarixində ola bilməz.
Lap tutaq ki, bu uydurmanı atana dedin. Bunun sənə hansı xeyri olacaq? Ailəmiz dağılacaq,
sən ortalıqda qalacaqsan. Balağa əmin bizə nə
pislik edib? Bu köpək oğlu fəhlə kimi hər gün
heyvanlarımıza ot daşıyır də... Axı o, ot gətirməsə, inəyimiz acından ölər. Vallah yavanlıqsız
qalarıq e.., mənim balam!
- Artıq mən uşaq deyiləm, ana! Sən məni
atamla idarəyə göndərən gün, onu dostlarının
əhatəsində qoyub evə qayıtdım. Şübhələrimin
təsdiqlənməməsi üçün Allaha yalvarırdım.
Ancaq sizin bir-birinizə nə cür sarıldığınızı
görəndə, sanki başıma göydən daşlar ələndi.
Qonşuların məsələdən hali olacaqlarına görə
qalmaqal salmadım. Ağlaya-ağlaya atamın yanına qayıtdım. Klubda başını qatdım ki, Balağa
evimizdən rədd olub getsin. Ona görə də, evə
gec qayıtdıq. Hər axşam bizi yatırmamış yuxuya getməyən sən isə, məşuqundan aldığın ləzzət içində uyuyurdun. İndi sən de, bu biqeyrətə
çevirdiyin oğlun nə etməlidir?
Oğlunun sözündən dönməyəcəyini görən
Ramilə hiyləyə əl atıb, ağlaya-ağlaya yalvarmağa başladı:
- Vallah səhv anlamısan, bala! Siz gedəndən
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sonra işıqlar sönmüşdü. O anda Balağa əmin ot
gətirdi. Mən özüm ondan xahiş etdim ki, işığı
yandırsın. O da içəri keçib, qırılmış xətti bərpa
etməyə başladı. Mən də fənərdən işıq salırdım
ki, o yazığı cərəyan vurmasın. Qırılmış xətti bağlayan kimi də çıxıb getdi. Sən yəqinki, o, içəridə
işləyəndə məni onun yanında görmüsən. Belə
axmaq şeyləri ağlına yaxın buraxma, canım! Elə
şey olmayıb, ola da bilməz.
- Atam yazıqdı axı, ana! Bilmirsənmi, eşidib-bilən onun papağına, sənin də ləçəyinə
söyər? Qurtar bu həngaməni! Ta elə iş tutmayacağına söz verirsənmi?
- Bəli, oğlum! Keşkə Balağanı içəri çağırmayaydım. Gərək gözləyərdim, özün qayıdandan
sonra elektrik çağırardın. And içirəm ki, bir də
Balağanı iki metrdən yaxınıma buraxmaram.
- Vallah, bir də elə şey eləsən, atama deyəcəm.
- Yaxşı, qadan alım! Bir də elə şey görə bilməzsən. Qoy bu söhbət öz aramızda qalsın!
Oğlunu yola gətirə bildiyinə çox sevinən Ramilə, hərəsi bir fincan çay içəndən sonra yıxılıb
yatdılar.
Balağa növbəti gün ot gətirəndə, Əlqəmə
onu çay içməyə dəvət etdi. Ramilə çayları süzüb həyətdəki süfrəyə düzərkən, fürsət tapıb
üçkünc bükülümüş kağızı Balağanın qucağına
atdı. Onu ovcunun içində gizlədən Balağa isə,
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qoruğa oğru girəcəyini bəhanə gətirərək, çay
süfrəsini tərk etdi. Kağızda yazılanları bilmək
üçün iri addımlarla qoruğa çatan kimi, açıb
oxudu. Bir neçə cümlədən ibarət mətndə yazılmışdı:
- Balağa, o gecə sən bizdə olanda Asəf bizi
güdüb və hər şeyi görüb. Özü mənə danışıb şərt
kəsdi ki, bir də elə şey olsa, atasına deyib aləmi
bir-birinə qatacaq. Odur ki, ara sakitləşənədək
bizə gəlmə!
Sevgilisini itirdiyini düşünən Balağa nə
edəcəyini bilmədi. Qoruğun ətrafında gəzinməyə başladı. Çox fikirləşsə də çıxış yolu tapa
bilmədiyindən məsələnin həllini həyatın axarına buraxmaq qərarına gəldi.
Artıq neçə gün idi ki, qoruqdan göy ot gətirilmirdi. Özünü sındırmayan Asəf də qoruğa
getmirdi. İnəyi tövlənin yanında qış üçün kiçik
ot tayasına yığılmış quru otla yemləyirdi. Taya
yarıya çatanda Ramilə dilləndi:
- A bala, bu heyvanlara bəs qışda nə verəcəksən?
- Nə bilim e, ay ana!
Asəfin peşman olduğunu düşünən ana gülümsədi:
- Niyə gedib qoruqdan göy ot gətirmirsən?
Bu isti yay günündə heyvana heç quru ot verərlər?
- Bəs neyləyim, ac saxlayım?
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- Yox, qadan alım, örkəni götür get Balağa
əminin yanına! Bir şələ göy ot gətir, at bu yazıq
heyvanların qabağına, yesinlər!
- Yox ana, mən bir daha qoruğa getməyəcəm!
Həyətdə oturub bu söhbəti izləyən Əlqəmə
dedi:
- Sənə nə olub, ay oğul?
- Heç nə olmayıb, ata!
- Bəs niyə gedib ot gətirmirsən? Görmürsən,
anan əli uşaqlıdır?
- Görürəm, ata! Nəsə özümü yaxşı hiss eləmirəm. Qorxuram ki, bu halda ot şələsini gətirə
bilməyim.
- Elə isə sən uşağı saxla, anan gedib gətirsin!
Asəf Ramiləyə tərs bir nəzər salıb dedi:
- Ay ata, anama qıymıram! Axı əli uşaqlı qadını ot gətirməyə necə göndərim?
Əlqəmə hirsləndi:
- Əşi, nə tərsliyinə salmısan? Ya özün get, ya
da qoy o getsin!
- Yaxşı ata, canım cəhənnəmə, özüm gedərəm.
Asəf örkəni götürüb ot qoruğuna yollandı.
Onun gəldiyini görən Balağa yaxınlaşıb hal-əhval tutdu:
- Neçə gündür hardasan, a bala! Evdə nə
var-nə yox? Niyə gəlib ot aparmırsan?
- Evdə hər şey yaxşılıqdır. Özümü pis hiss
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etdiyimə görə gəlmirdim. Ta bundan sonra gəlib aparacam.
- Lap yaxşı, oğlum! Özünü pis hiss edəndə
xəbər elə, özüm gətirim. Biz atanla uşaqlıqdan
qardaşıq. Həmişə qulluğunuzda hazıram.
İçində alışıb yanan Asəf az qalırdı qışqırsın
ki, dostunun arvadına tamah salmaq nə vaxtdan qardaşlıq sayılır? Ancaq anasının söz verməsi və heyvanların ac qalması onu susmağa
məcbur etdi.
Balağa qoruğun kənarından xeyli ot biçib,
qəsdən iri bir şələ bağladı. Asəf nə qədər çalışsa
da, şələni yerdən qaldıra bilmədi. Balağa güldü:
- Ə, yekə kişi olmusan, amma bir şələni də
qaldıra bilmirsən. Bəs evə necə aparacaqsan?
Asəf hirsləndi:
- Qəsdən iri şələ bağlamısan ki, gücüm çatmasın.
Balağa güldü:
- Ay sənə qızlar qurban! Bilirəm ki, heyvanlarınız bir həftədir ki, göy ot üzünə həsrətdir.
Ona görə iri şələ bağladım ki, doysunlar. Pislik
elədim?
Asəf Balağanın niyyətini duyub, tərs-tərs
süzdü:
- Elə isə şələni iki yerə böl! Yarısını aparım,
yarısını da bir azdan qayıdıb apararam.
- Ta özün bilərsən. Necə istəyirsən, elə də
elə!
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Asəf şələni iki yerə bölüb, hamısını evə daşıdı.
Bir ay belə davam etdiyinə görə ara sakitləşmişdi. Balağa Asəfi yenidən ələ ala bilmişdi.
Daha onunla əvvəlkitək tikanlı-tikanlı danışmırdı. Asəfin yenə ona kömək etməsinə
baxmayaraq, Ramilə ilə keçirdiyi o xoş günləri
xatırladıqca, yanıb yaxılırdı. Ha axtarsa da, bu
vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmirdi. Odur ki,
taktikanı dəyişmək qərarına gəldi.
Bir gün nahar fasiləsi zamanı Balağa ot
sahəsində yubanıb qalan Asəfi yanına çağırıb
şirin dilə tutdu:
- Maşallah, artıq böyümüsən! Allah səni qorusun! Artıq nahar vaxtı keçir. Bəlkə, idarənin
qarşısındakı yeməkxanada əmi-bala bir yerdə
nahar eləyək.
- Axı mənim pulum yoxdur.
Təklifinin işə yaradığını görən Balağa gülümsədi:
- Ay sənin qadanı alım, səndə yoxdu, məndə var.
- Yox, gedib evdə nahar edib qayıdaram.
- Ay səni verənə şükür! Məgər əmin ölüb ki,
sən puldan korluq çəkəsən. Lap istəyirsən pulu
verim, haqq-hesabı sən ödə!
- Nə bilim vallah, camaat buna necə baxar?
- Əşi, camaat özünə gülür. Hamı fikirləşəcək ki, əmi-balayıq də...
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Balağa cibindən şax bir onluq çıxarıb Asəfə
verdi. Uşağın qoluna girib yeməkxanaya tərəf
apardı. Ora çatıb bir masada əyləşdilər. Balağa
2 piti sifariş etdi. Yeməyə başlayanda, əl işarəsilə xörəkpaylayanı çağırıb dedi:
- Nə qədər udqunuramsa da o zəhrimarsız
getmir.
- Nə qədər olsun?
- Bir şüşə.
- Çox deyil?
- Artıq qalarsa, saxlayarsan, sabah içərəm.
- Nə deyirəm ki...
Balağa üzünü Asəfə tutdu:
- Bəlkə sən də bir az vurasan.
- Yox, mən içmirəm.
- Heç dilinə dəyməyib?
- Yox.
- Məndən demək.
Balağa qədəhi doldurub, başına çəkib təriflədi:
- Bəh-bəh-bəh, can dərmanıdır e.., can dərmanı.
Bir necə qədəhdən sonra, bir siqaret yandırıb tüstüsünü ciyərlərinə çəkən Balağa dedi:
- Oğlum, niyə əmiyə kömək eləmək istəmirsən?
Asəf suala sualla cavab verdi:
- Hər gün qoruqda kömək eləmirəm?
Balağa içki şüşəsinə bir çırtma vurub güldü:
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- Mən o köməkdən yox, bu köməkdən danışıram.
- Yox, o mənlik deyil!
Balağa əl işarəsilə xidmətçidən bir qədəh
də gətirməyini istədi. Asəf içməyəcəyini bildirsə də, Balağa əl çəkmədi. Qədəhləri doldurub
dedi:
- Əmi qurban, gəl bu badələri qaldıraq
şəxsən sənin sağlığına! Böyüyüb böyük kişi olasan!
- Yox e.., mən içməyəcəm.
Ağlamsınan Balağanın gözlərindən yaş süzüldü. Hətta səsi də titrədi:
- Neynək, içmirsən içmə! Ancaq gələcəkdə
əminin təklifindən imtina etdiyinə görə peşiman olacaqsan! – deyə qədəhi başına çəkdi.
Asəf ciddiləşdi::
- Məni içirtməkdə məqsədin nədir?
Vallah, heç bir çirkin məqsədim yoxdur.
Mən 6-cı sinifdə oxuyandan vururam. Sən isə
yeddinci sinifdə oxuyursan. Artıq yekə kişisən.
Ruslarda gözəl məsəl var: “Kto ne riskuet, tot ni
koqda ne vıiqrıvaet”.
Asəf gülümsəyib soruşdu:
- O nə deməkdir?
- O deməkdir ki, “kim həyatda riskə getmirsə, heç vaxt qalib olmur”. Odur ki, vur getsin!
Asəf dolu qədəhi göstərib dedi:
- Axı o mənə çoxdur. İçsəm də, bir az içə
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bilərəm.
Balağa sevincindən bilmədi ki, neyləsin.
Asəfin qədəhindəki içkinin yarısını öz qədəhinə
süzüb dedi:
- Ay sənin canını yeyim. Di götür vuraq!
- Bir yaxşı sağlıq de, sonra!
Baş üstə:
- Ə, sən istəsən, canımı da sənə qurban
edərəm. Arzum budur ki, qarşına halal süd əmmiş qız çıxsın, sənin böyük toyunu görək!
- Çox sağ ol!
Onlar qədəhləri toqquşdurub içdilər. Asəfin
içi alışıb yanırdı. Bir neçə qurtum şirə içən kimi
yanğısı soyudu. Bir tikə yeyib, Asəfin qədəhinə
yarıya qədər araq süzən Balağa özününkünü
doldurub dilləndi:
- Vəziyyət necədir, kişi?
Beyni dumanlanan Asəf dedi:
- Yaxşıdır.
- Görürsənmi, burda heç bir təhlükəli şey
yoxdur. Birin də vuraqmı?
- Vuraq!
Qədəhlər yenidən cingildədi. Bu minvalla
şüşəni boşaltdılar. Bir fincan çay içəndən sonra, Balağa ayağa qalxıb hesabı ödədi. İki şüşə
soyuq qazlı su götürüb bayıra çıxdılar. İkisi də
sərxoş olduqlarına görə, idarə binasının qarşısında heç kimin olmadığını görəndə sevindilər.
Binanın arxasından qoruğa tərəf açılan qapıdan
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keçib, sahənin ətrafında gəzinməyə başladılar.
Söhbət edə-edə gedib, iri su kanalının ətrafındakı hündür söyüd ağaclarının kölgəsində
oturdular. Qazlı su şüşələrinin qapaqlarını açan
Balağa, birini Asəfə verib soruşdu:
- Çimmək istəyirsən?
- Bura dərin olar e.., qorxuram.
- Üzə bilmirsən?
- Yox, mən bacarmıram?
- Əlbəttə. İstəsən, sənə də öyrədərəm.
- Hələ sən suya gir görüm dərin deyil ki!
Balağa soyunub iki metrədək dərinliyi olan
suya tullandı. Ayaqlarilə eşmə üsulla üzüb,
sinədən yuxarı hissəsini suyun üzündə saxladı.
Hətta llərini yuxarı qaldırıb dedi:
s- Qorxma əmi qurban, soyun, tullan qucağıma!
Asəf soyunub ayaq üstə suya atıldı. Balağa
onu göydə tutdu. Hər ikisi suya batdılar. Ancaq
Balağa onun əllərini buraxmadı. Qoltuqlarından tutub suyun üzünə qaldırdı. İtələyə-itələyə
kanalın dayaz yerinə gətirdi. Onun boynuna sarılmış Asəfi ayaq üstə qoyub dedi:
- İndi üzmək qaydasını sənə göstərəcəm.
Sonra sən də mənim kimi üzməyə çalışarsan.
Balağa yenidən suya baş vurub, üzməyin
müxtəlif üsullarını nümayiş etdirdi. Sonra dayaz yerdə Asəfin təkrar etməsini istədi. Oğlan
isə ayaqlarını yerdən üzən kimi suya batırdı.
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Odur ki, Balağa əllərini irəli uzadıb dedi:
- Gəl, qarın üstə qollarımın üstündə uzan!
Əllərini növbə ilə irəli atmaqla, ayaqlarınla isə
geri təpik atmaqla suyun üzündə qalmağa çalış!
Bir neçə dəfə təkrar edəndən sonra, Asəf üzməyi bacardı. Sərinləyəndən sonra sudan çıxdılar. Qoruğun ətrafilə gəzə-gəzə kolxoz idarə binasının arxasına çıxdılar. Yeməkxanaya gedib,
bir çaynik limonlu çay içdilər. Bayıra çıxanda,
artıq axşam çağı idi. Balağa dedi:
- Biz yeyib-içib qarnımızı doldgurduqsa da,
sənin heyvanların ac qaldı.
Asəfin yadına düşdü ki, bu gün evə ot aparmayıb. Başını qapazladı:
- Ay daad, atamgil məni bərk danlayacaqlar. İndi neyləyim?
Balağa qolunu onun boynuna salıb güldü:
- Əmin ölməyib ki, səni danlasınlar. Gedək,
ot biçək, apar!
Onlar orağı gizlətdikləri yerə yollandılar.
Xeyli ot biçib, şələ bağladılar. Ancaq bu halda
Asəfin şələni qaldırmağa gücü qalmamışdı. Qaranlıq düşdüyünə görə. Balağa şələni iki yerə
bölüb dedi:
- Birini apar, sonra da gəlib o birini apararsan!
Asəf məzlum baxışlarla onun üzünə baxdı:
- Qaranlıqda mən necə gəlib aparım? Ayağıma ilan dolaşar, axı.
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- Nə bilim vallah, istəyirsən əmi-bala hərəmiz birini aparaq.
- Başqa nə çarəmiz qalıb ki? - deyə Asəf razılaşdı.
Balağa cibindən mentollu saqqız çıxarıb birini Asəfə verdi:
- Saqqız çeynəsək, ağzımızdan içki iyi gəlməz.
Hərəsi bir şələni götürüb Asəfgilə yollandılar. Həyətə daxil olanda, onları bayırda var-gəl
edən Ramiləylə Əlqəmə qarşıladılar. Balağanın
gəldiyini görən Ramilə, gözdən pərdə asmaq
üçün Asəfin üstünə çəmkirdi:
- Harda itib-batmısan? Nahara niyə gəlməmisən?
Şələni yerə qoyan Balağa köhnə dəmir çarpayıda əyləşən Əlqəməyə yaxınlaşıb boynuna
sarıldı:
- Nə var-nə yox qağa, necəsən?
- Balağa sənsən? - deyə o da dostuna sarıldı. Bəs niyə belə gec gəlirsiniz? Ota görə də çox
sağ ol! Sən olmasan, bizim heyvanlar acından
qırılar.
- Nə bilim vallah, camaat sakit durur ki, evə
də tez qayıdaq. Hərənin əlində bir oraq qoruğa
soxulurlar. Sahəni başlı-başına qoysaq, otu daşıyıb qurtararlar. Sonra yaxam kolxoz sədrinin
əlində qalar.
- Hə, düz deyirsən. Ancaq camaatı da qına280
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malı deyil. Niyə ayaq üstə durmusan? Gəl otur
də..!
Balağa onun yanında əyləşib dedi:
- Hər halda, mən qoruğa qayıtsam yaxşı
olar.
Artıq çay süzüb gətirən Ramilə onun gözlərinin içinə gülümsəyib, incə səslə dedi:
- Niyə tələsirsən? Bir fincan çay içib gedərsən.
Gözləri pişik gözü kimi parıldayan Balağa,
tövlədə heyvanları yemləyən Asəfin olmamasından istifadə edib, soruşdu:
- Nə var - nə yox, Ramilə bacı? Körpə necədir?
- Allah köməyin olsun! Körpə də yaxşıdır,
çox sağ ol! Aclığın varsa, yemək gətirim.
- Yox, toxam. Günorta Asəflə üç piti yemişik. Hələ də acmamışam. İcazə verin, mən gedim!
- Qaçaqaç deyil ki, bir az otur, söhbət edək!deyə Əlqəmə dilləndi. Asəf gəlib səni yola salar.
- Artıq gecdir. Evə də baş çəkməliyəm. Sağ
olun! Mən getdim.
Bir azdan qayıdıb Balağanı süfrədə görməyən Asəf deyindi:
- Boy, o niyə tez getdi?
Əlqəmə dilləndi:
- Dedi ki, evə də, qoruğa da baş çəkməlidir.
Asəf içkili olduğunu başa düşməsinlər deyə,
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yuxusu gəlmək bəhanəsilə yatmağa getdi. Yatağa uzanan kimi yuxuladı. Səhər açılanda isə
ayılıb yerində eşələnə-eşələnə dünən başına
gələnləri yaddaşının süzgəcindən keçirib xeyli
düşündü. Balağanın ona dünənki münasibətini,
axşam evə ot gətirib dərhal da getməsini fikirləşəndə isə, özünü qınadı: “Bəlkə səhv edirəm,
qaranlıqda gördüklərim adi qarabasmadır.” Bu
vaxt içəri keçən Ramilə oğlunun saçını tumarladı:
- Mənim ağıllı balam, atan süfrədə səni gözləyir. Dur, yuyun! Yeməyini ye, məktəbə get!
Nahardan sonra qoruğa gedərsən.
Asəf anası dediyi kimi elədi. Qoruqda Balağa ilə görüşəndə, axşam niyə tez getdiyini soruşdu. O isə gülümsədi:
- Oğlum, əmin elə-belə kişilərdən deyil. Artıq əllini keçmiş qoca kişiyəm. Atan da, anan
da yaxşı adamlardır. Uşaqlıq dostumun gözdən əlilliyinə görə, bacardığım köməyi əsirgəmirəm. Ancaq gecə vaxtı onları niyə narahat
etməliyəm, axı?
- Nə narahatçılığı var, əmi? Sənin bizim üstümüzdə əziyyətin çoxdur.
- Əziyyət olsa da, bunu həm atanın, həm də
sənin xətrinə edirəm. Halal xoşunuz olsun!
- Çox sağ ol, əmi! Sənin əziyyətini unutmarıq!
- Allah köməyiniz olsun!
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Onlar qoruğun ətrafında xeyli gəzişdilər.
Yolboyu anasından və Balağadan şübhələnməkdə səhv etdiyi və anasından necə üzrxahlıq edəcəyi barədə düşünürdü. Sükutu Balağa
pozdu:
- Niyə dinib-danışmırsan?
- Nə danışım?
- Danış görüm, dünənki yeyib-içmək xoşuna gəldimi?
- Əlbəttə. Hətta üzməyi öyrənmək lap əla
oldu.
- Dünənki kimi yenə kef çəkmək istəyirsən?
- İstəyirəm. Ancaq bu gün içməyək də...
- Axı, içmədən çimmək yaxşı ləzzət eləmir.
- Nə bilim vallah, sən bilən məsləhətdir. Ancaq...
- Nə ancaq?
- Dünən hesabı mən verməliydim, axı. İçkili
olduğuma görə yadımdan çıxdı.
Balağa güldü:
- Nə olsun? Bu gün də sən verərsən.
- Lap yaxşı. Dünənki pul cibimdədi.
- O, sənin halal haqqındır, özünə xərcləyərsən.
Asəf gülümsədi:
- Çox sağ ol, əmi!
Balağa cibindən iki onluq çıxarıb ona tərəf
uzatdı:
- Birini bu günkü yeyib-işməyimizin haqq283
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hesabına ödəyərsən! Digərini isə atana verərsən. Deyərsən ki, zəhmət haqqımdır.
- Niyə özün vermirsən?
- Bir neçə dəfə təklif etsəm də götürməyib.
Atan kasıb olsa da, kiminsə qarşısında əyilməyən mərd adamdır.
Asəf ciddi görkəm aldı:
- İndi demək istəyirsən ki, mən namərdəm?
Balağa ona baxıb ucadan güldü:
- Sən hələ uşaqsan, bala! Lakin mənimlə bərabər əziyyət çəkirsən. Ona görə də kolxozdan
aldığım maaşdan sənin halal haqqını verirəm.
Odur ki, heç nədən narahat olma!
“Bu nə yaxşı adam imiş. Mən isə onun
haqqında pis fikirlərə düşmüşəm”- deyə düşünən Asəf güldü:
- Çox sağ ol, əmi! Daha sözündən çıxmaram.
- Ay sağ ol, oğul! Mən isə ailənizə həmişə
dəstək olacam. Evinizdə nə çatışmazlıq olarsa,
çəkinmədən qulağıma pıçıldayarsan.
Qəhqəhə çəkib güldülər. Balağa üzünü ona
tutdu:
- İndi nə deyirsən, gedəkmi?
- Hara?
- Yeyib-içməyə.
- Vaxtıdır?
- Nahara az qalıb.
- Elə isə gedək!
- Ancaq mənim bir təklifim də var.
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- O, nə təklifdir elə?
- Yeməkxanada yad baxışlar altında yeyib-içmək ləzzət eləmir. Hərənin ağzı bir hava
çalır. Barəmizdə çox söz-söhbət uydura bilərlər.
Elə şey olsa, gərək gedib birini vurub öldürəm.
Onda məni tutub dama basarlar. Odur ki, yeyib-içməyi elə burada, bu göy çəmənlikdə təşkil
etmək yaxşıdır. Sən nə deyirsən?
- Nə deyəcəm, lap əla təklifdir.
- Elə isə sən qoruqda gəzin, mən də yeyib-içmək alıb qayıdıram!
- Yaxşı, onda bayaq verdiyin pulu da götür!
- Yox, qoy qalsın! Lazımın olar. Hələlik xərcləməyə pulum var. Gələn maaşa qədər çatar.
Sözünü deyib yeməkxanaya yollanan Balağa yarım saatdan sonra əlidolu geri qayıtdı.
Qoltuq cibindən çıxardığı iki iri qəzeti qoruğun
ortasında çəmənliyə sərdi. Doğranmış kolbasa-çörəyi, pomidor-xiyarı, bir şüşə arağı, iki
şüşə limonadı və iki qədəhi səliqəylə süfrəyə
düzüb, bir az kənarda gəzişən Asəfi səslədi:
- Gəl başlayaq də..!
Asəf onun yanına çatıb təriflədi:
- Afərin, nə gözəl süfrə açmısan, eşq olsun!
- Yaxşı, məni az təriflə! Gəl otur, başlayaq!
Yeyib-içib qurtarandan sonra, süfrəni yığışdırıb, dünənki kimi kanala yollandılar. Çimib
sərinlədilər. Balağa əli ilə qoruğun orta hissəsini göstərib dedi:
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- Sabah oralarda bir çardaq qurmaq lazımdır ki, başımıza gün döyməsin! Çardağımız
olsa, kölgəsində yatıb dincəlmək də olar.
Asəf də ona dəstək verdi:
- Əla fikirdir. Sabah qurarıq, İnşə Allah!
- Dəhrə də gətirərəm, söyüdün iri budaqlarından kəsib dirəklərini və atmalarını düzəldərik. Yarpaqlı qanadlarını isə üstünə düzərik ki,
günəş şüalarının qarşısını alsın!
- Onda səhər dərsə getməyim?
- Yox, məktəbə get! Ancaq müəllimdən icazə
al, tez gəl ki, hava qızmamış çardağı qura bilək!
- Baş üstə!
- Başın var olsun! Yuxum gəlir. Gözün qoruqda olsun, mən bir az yatıb dincəlim! Bir saat
keçəndən sonra məni oyadarsan, özün yatıb
yuxunu alarsan!
Balağa kölgədə uzanıb gözlərini yuman
kimi, xoruldamağa başladı. Asəf isə onun xorultusuna baxıb gülə-gülə ətrafı seyr edirdi.
Bir saatdan sonra onu yuxudan oyatdı. Balağa
qalxan kimi kanal suyu ilə əl-üzünü yudu. Sərinlədikcə dedi:
- Oxay, lap ləzzət eləyir. İndi də sən yat!
- Mən yatmaq istəmirəm.
- Yatanda içkinin heç bir təsiri qalmır. Yatmasan, axşam evə gedəndə ata-anan içdiyini
başa düşərlər.
Asəf kölgədə yuxuya getdi. Xeyli vaxt keçsə
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də, Balağa onu oyatmağa qıymırdı. Yalnız axşama yaxın özü oyanıb dedi:
- Doğrudan da yatmağın insana çox xeyri
varmış.
Bu hal artıq vərdişə çevrilmişdi. Asəf hər
səhər məktəbə gedir, günorta kitab-dəftərini gətirib evə qoyur, bir fincan çay içən kimi Balağanın yanına qaçırdı. Hər gün yeyib-içir, çimib yatandan sonra, axşam iki şələ ot biçir, qaranlıqda
götürüb Asəfgilə aparırdılar. Hər axşam Ramilə
Balağanı görsə də, keçmiş günlərin həsrətini çəkirdi. Elə Balağa da onu görəndə alışıb yanırdı.
Bir tərəfdən Asəfin onları bir yerdə görüb duyuq düşməsi, digər tərəfdən yeni uşağın doğulması onların eşq macəralarına son qoymuşdu.
Odur ki, hər ikisi vəziyyətdən çıxış yolu axtarsa
da, tapa bilmirdilər. Ancaq, deyəsən çıxış yolu
öz-özünə ortaya çıxmaqda idi. Balaca Rasim
böyüyüb on bir aylığında yeriməyə başlamışdı.
Anası əlindən tutub evin içində gəzdirirdi. Bir
azdan isə uşaq həyətdə o yan-bu yana qaçırdı.
Bir gün Ramilə Əlqəməyə dedi:
- A kişi, uşağın bir yaşının tamamına günlər
qalır. Bəlkə ona ad günü keçirək.
- Yaxşı olar e, arvad! Ancaq nə ilə keçirək.
Hələ təqaüdümü də almamışam.
- Puldan narahat olma! Onu mən həll
edərəm.
- Necə həll edəcəksən? Pul kəsən maşının
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var?
- Dedim narahat olma də..! Anamdan alaram, təqaüdünü alanda da onun borcunu qaytararıq.
- Nə bilim vallah, deyəsən ağlabatan fikirdi
axı.
Ramilənin özündə xeyli pul var idi. Hər
dəfə Asəfin gətirib verdiyi pulları xərcləmir,
gizlində saxlayırdı. Ancaq, ad günündən sonra
“bu pulları hardan almısan?” - deyə Balağanın
soruşacağından ehtiyatlanıb, anasıgilə yollandı.
Bir az onlarda oturandan sonra, anasından 50
manat borc alıb geri qayıtdı. Beləliklə ad gününə hazırlaşmağa başladılar.
Ad gününə bir gün qalmış Ramilə Əlqəməyə
dedi:
- İstəyirsən dostunu da dəvət elə! Çağırmasan, yaxşı düşməz. Qoca kişidi, lakin hər gün
evimizə ot daşıyır. Bizə borclu deyil ki...
- Düz deyirsən arvad, Asəfə de, çağırsın!
- Niyə özün demirsən, evin kişisi sən deyilsən?
- Yaxşı, axşam gələndə deyərəm.
Asəf axşam evə gələndə, atası bərk-bərk tapşırdı ki, Balağanı ad gününə dəvət eləsin! Növbəti
gün Asəf sifarişi yerinə yetirdi. Balağa büruzə
verməsə də, sevincindən uçmağa hazır idi.
Odur ki, üzünü Asəfə tutdu:
- Elə isə niyə durmusan? Get evdəkilərə
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kömək elə! Mən də sahəni fırlanıb gəlirəm.
Asəf evə tərəf götürüldü. Balağa isə qoruğun
ətrafında gəzinib, kolxoz idarəsinin həyətindəki iri univermağa yollandı. İçəri daxil olub, satıcı qızdan soruşdu:
- Ay qızım, bir yaşlı uşağın ad gününə nəyiniz var?
Satıcı bir neçə oyuncaq təklif etdi.
- Bəs paltar yoxdu?
- Var.
Satıcı cürbəcür uşaq geyimləri göstərdi.
Balağa bir dəst geyim, bir cüt ayaqqabı və bir
dəst oyuncaq alıb, Əlqəməgilə yollandı. Həyətdə qurulmuş iri masanın üstünə qab-qacaq, qaşıq-çəngəl düzən qadınlarla salamlaşdı. Masa
arxasında əyləşən Əlqəməylə görüşüb öpüşdü.
Onu görüb həyətə düşən Ramiləni isə xüsusi
təbrik elədi:
- Gözünüz aydın, Ramilə bacı! Allah hər iki
balanı qorusun!-deyib gətirdiyi hədiyyələri təqdim etdi.
Ramilə də borclu qalmadı:
- Çox sağ ol, qardaş, Allah balalarını saxlasın!
Əlqəmə dostunu çağırdı:
- Ə qağa, gəl otur yanımda! Bu gün səninlə
düt deyincə vuracam.
Balağa onun yanında əyləşdi. Yubilyarın
əmi-dayıları, bibi-xalaları da masa ətrafına keç289
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dilər. Çoxlu sağlıqlar deyildi. Məclis gecə yarıyadək davam etdi. Kişilər o qədər içmişdilər ki,
hamısı, hətta Asəf də sərxoş olmuşdular. Gecə
saat birdə dağılışmağa başladılar. Qonaqlarını
təşəkkürlə yola salan Ramilə imkan tapıb, Balağanın ovcuna qatlanmış bir kağız parçası dürtüşdürdü.
Balağa yola çıxanda digər qonaqlardan ayrılıb qoruğa tərəf yollandı. Bir ədəd siqaret çəkincə gəzişdikdən sonra, ətrafa göz gəzdirdi.
Heç kimin olmadığını görüb, kolxoz idarəsinin
qarşısında yanan gur işığa yaxınlaşdı. Ramilənin məktubunu açıb oxumağa başladı:
- Əzizim, artıq sənsiz dözə bilmirəm. Bizimkilər sərxoşdur. Bir azdan hamı yatacaq. Rasimi
yatızdırıb həyəti yığışdırmaq bəhanəsilə səni
gözləyəcəm. Kənardan izlə! Mən işığı söndürən
kimi çəpərdəki ərik ağacının dibinə gələrsən.
Gözləyəcəm.
Balağa sevincindən bilmədi ki, neyləsin.
Sərxoşluqdan ayılmaq üçün qaranlığa çəkilib,
başını döyəcləməyə başladı. Susuzdan yanırdı.
Yol kənarındakı bulağa yaxınlaşdı. Boyun-boğazını yuyub doyunca su içdikdən sonra ayıldı.
Ramiləgilə tərəf boylandı. Həyətin işığı hələ də
sönməmişdi. Bir siqaret yandırdı. Bir-iki qüllab
vurmuşdu ki, işıq söndürüldü. Balağa ora tərəf
götürüldü. Döngəyə çatanda dayanıb bir daha
ətrafa boylandı. Heç kimin gözə dəymədiyini
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görüb, ehmalca həyətdən çəpərə keçdi. Ağacların arasında Ramilə onu qucaqladı:
- Burdayam, bəri gəl!
Hənirtini eşidən Balağa ora tərəf döndü.
Ayaq üstə bir-birinə sarıldılar. Balağa onu öpüşlərə qərq elədi. Ramilə onun qucağından sıyrılıb, cəmənliyə sərdiyi iri döşəkçənin üstündə
uzandı və məşuqunu öz üzərinə çəkdi. Balağa
onun üz-gözünü, boyun-boğazını, sonra isə ətli
baldırlarını yalamağa başladı. Elə canfəşanlıqla
işləyirdilər ki, bəlkə bomba partlayışından da
diksinməzdilər. Elə bu vaxt uşaq yuxudan oyanıb ağlamağa başladı. Gecə heç nə görməyən
Əlqəmə bir neçə dəfə Ramiləni çağırsa da, arvadından cavab gəlmədiyini görüb Asəfi səslədi;
- A bala, gör anan hardadır? Uşaq partlayır
axı.
Asəf gözünü ova-ova yerindən qalxıb, uşağın yüyrəyini silkələməyə başladı. Rasimin yenidən yuxladığnı görüb ətrafa nəzər salsa da,
anasını görmədi. Bəlkə həyətdədir-deyə bayıra çıxdı. İşığın sönməsini görüb təəccübləndi.
Ötən dəfəki olayları xatırlyıb şübhəyə düşdü.
İşığı yandırıb, sakitcə anasını axtarmağa başladı. Hətta tövlənin qarşısını gəzsə də, anasını
tapa bilmədi.
Çəpərdə isə başqa həngamə var idi. Balağanın altında ləzzətdən inildəyən Ramilə hər
şeydən xəbərsiz idi. İşığın qəfil yanmasından
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diksinən Balağa isə, işin nə yerdə olduğunu anlayıb ayağa qalxmaq istədi. Ancaq onun ortasından dörd əl-ayaqlı yapışıb bərk-bərk özünə
sıxan Ramilə onu buraxmaq istəmirdi. Balağa
onun qulağına pıçıldadı:
- Ay qız, səni axtarırlar, məni burax, tez evə
qaç!
Sanki yuxudan ayılan Ramilə sıçrayıb ayağa qalxdı:
- Sən çəpərin dibində gizlən! Mənə inanmasalar, çəpərdən aşıb qaçarsan.
Ancaq onların bu hiyləsi baş tutmadı. Üzərlərinə tuşlanan əl fənərinin gur işığından yayına bilmədilər. Asəfin sualı qarşısında hər ikisi
donub qaldı:
- Buna nə deyirsən, ana? Hey and içirdin ki,
atana xəyanət etmirəm. Bəs sən Balağa, atama
gah əziz dostum, gah qardaşım deyirdin. Heç
qardaş da qardaşın arvadına tamah salar?
Onlar Asəfə yalvarmağa başladılar. Ancaq
nə qədər yalvarsalar da, Asəf fikrindən dönmədi:
- Mən bunu belə qoya bilmərəm. Siz tək atama deyil, həm də mənə xəyanət etmisiz. Allah
hər ikinizin bəlasını verəcək.
Ramilə ağlaya-ağlaya oğlunun qarşısında
diz şöküb ayaqlarına döşəndi:
- Ayaqlarının altında ölüm, məni son dəfə
bağışla! Bir də belə iş tutsam, məni öz əllə292
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rinlə tikə-tikə doğra! Vallah bir də belə qələt
eləmərəm.
Balağa da yalvarırdı:
- Oğlum, bir qələtdi eləmişik, bizi heç olmasa, kəsdiyimiz çörəyə bağışla!
Asəf hönkürüb ağladı:
- Kəsdiyimiz çörək hər ikinizə qənim olsun!
Mən biqeyrət damğasıyla necə yaşayım? Atama
da deyəcəm, üstəlik camaat içində hər ikinizi
rüsvay edəcəm. Baxarsınız.
Asəf sözünü deyib evə tərəf addımlayanda,
sivişib aradan çıxmaqda olan Balağa dedi:
- Oğlum, indi hirslənmisən. İmkanın olsa,
sabah gəl, qoruqda ayıq başla danışaq!
- Nə danışacaqsan? Hər şey göz qabağındadır.
- Yox bala, sənin bilmədiyin çox sirlər var.
Sabah gələrsən, səni hər şeydən agah eləyərəm.
Ramilə isə oğlunun dalınca düşüb yalvarmaqda davam edirdi. Amma bunun Asəfə heç
bir təsiri olmurdu. Dediyini tutub durmuşdu
ki, ya ikiniz də özünüzü öldürməlisiz, ya da
aləmə car çəkəcəm ki, siz beləsiz.
Ramilə son dəfə yalvardı:
- Canım sənə qurban, nolar ailəmizi dağıtma!
Onlar mübahisə edə-edə içəri daxil olanda,
Balağa diləndi:
- Ananı tapdınmı, a bala!
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- Bəli tapdım.
- Haradaydı?
- Həyəti yığışdırırdı. İndi səs salmaq lazım
deyil. Uşaq oyanar. Sabah özü səsnə izah edər.
Oğlunun atasına cavabından cürətlənən Ramilə dedi:
- Harda olacam, a kişi, həyəti bir az əvvəl
yığışdırıb qurtarandan sonra, çəpərdəki ayaqyoluna girmişdim.
Anasının bu riyakarlığı Asəfin heç xoşuna gəlmədi. Yatağa uzansa da, səhərədək yata
bilmədi. Nə qədər düşünsə də, bu işə necə son
qoymaq yolunu tapa bilmirdi. Axırda alçaq Balağaya qəti xəbərdarlıq etmək qərarına gəldi.
Asəf səhər yerindən qalxıb yuyundu. Ac-susuz
kitab-dəftər çantasını götürüb məktəbə getdi.
Dərsdən qayıdandan sonra da heç nə yeyə bilmədi. Hətta içdiyi su da boğazından keçmirdi.
Sanki dili-ağzı kilidlənmişdi. Dinib-danışmırdı.
Yaxşı ki, onun bu vəziyyətini atası görə bilmirdi. Anası isə, için-için ağlaya-ağlaya oğlunu bir
kənara çəkib şirin dilə tutur, düşdüyü ağır durumdan çıxarmağa çalışırdı. Ancaq faydası olmurdu. Asəf günorta saat üç radələrində evdən
çıxdı. Onun arxasınca düşən Ramilə həyət qapısında oğluna yetişdi:
- Hara gedirsən?
Asəf hirslə cavab verdi:
- Cəhənnəmə.
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Anası yenə yalvarmağa başladı:
- Ayağının altında ölüm, belə eləmə!
- Əşi, əl çək də! Demədinmi, atana demə?
Mən də demədim. İndi nə istəyirsən?
- Heç nə istəmirəm, qurbanın olum! Bircə
sənin sağlığını istəyirəm. Qayıt, çörəyini ye!
Anasının əl çəkməyəcəyini görən Asəf özünü yumşalmış kimi göstərdi:
- Əşi, yeyə bilmirəm də... Sən get evə!
- Bəs sən hara gedirsən?
- Narahat olma! İdarənin qabağında bir az
gəzinib qayıdıram.
- Hə qurban olum, bu gün qoruğa getmə
ha..!
- Dedim ki, narahat olma!
Oğlunun yeməkxanaya tərəf getdiyini görən
Ramilə, arxayın evə qayıtdı. Nahar fasiləsində
Balağanın yeməkxanada olduğunu düşünən
Asəf, əvvəlcə ora getdi. Lakin onu yeməkxanada tapmayıb, qoruğa tərəf irəlilədi. Ot sahəsinə
çıxanda, ətrafa göz gəzdirdi. Ancaq Balağanı
görə bilmədi. Gəzə-gəzə su kanalına yaxınlaşanda, onun söyüd ağaclarının gölgəsində uzanıb istirahət etdiyini gördü. Çatan kimi, böyük
adamlar kimi amiranə şəkildə üstünə çəmkirdi:
- Dur aç görüm, gecə dediyin sirr nədir!
Balağa qalxıb oturdu. Gözlərini ovxalayıb
gülümsədi:
- Bəs salamın hanı?
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- Əşi, sən salama layiq olsaydın, verərdim
də... Sirri aç!
Balağa onu yenə dilə tutmağa çalışdı:
- Ay oğul, sən hələ uşaqsan, çox şeyi başa
düşmürsən. Sirri açsam da, xoşuna gəlməyəcək.
Odur ki, daşı ətəyindən tök! Gəl otur yanımda,
barışaq! Gecə gördüklərini də unut, getsin! Elə
hesab et ki, gecə nə sən məni görməmisən, nə
də mən səni!
Asəf hirsləndi:
- Ay alçaq, dost-qardaş deyə-deyə atamı həriflədiyin bəs deyil ki, indi də məni hərifləyirsən? Sadəcə dediyin sirri öyrənməyə gəlmişəm.
Tez ol de, çıxıb gedirəm!
- Söyüş söymə, bala! Allah səni bağışlamaz.
Sizə etdiyim saysız yaxşılıqlar burnundan gələr.
- Allah sənin kökünü kəssin, ay şərəfsiz! Sən
kişi olsaydın, dostun arvadına tamah salmazdın.
Asəfin təhqirlərinə, daha dözə bilməyən Balağa hirsləndi:
- Ay küçük, sənə dedim ki, söyüş söymə!
Asəf ikiqat cavab verdi:
- Ay qoca çaqqal, söydürmə, söyməyim də..!
Sirri aç de, çıxıb gedim!
Çarəsiz qalan Balağa süni gülümsədi:
- Yaxşı, görürəm ki, əl çəkən deyilsən. Elə
isə məlumun olsun ki, mən ananla atan hələ evlənməmişdən də qabaq sevişirdik. Biz ayrı qala
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bilmirik. Buna görə mən günahkar deyiləm.
Sanki Asəfə Haqqdan dil verilmişdi. Balağanın cavablarını böyük adamlar kimi verirdi:
- Ay tula, elə isə niyə anamla evlənmirdin?
Niyə öz arvadını başlı-başına buraxıb, anamdan
əl çəkmirsən? Bil ki, sən anamı yoldan çıxardığın kimi, başqası da sənin arvadını özəlləşdirib.
Bu qədər təhqirlərin qarşısında dözə bilməyən
Balağa içində yanıb töküldüyündən, yekə-yekə
danışan bu uşağı cəzalandırmaq qərarına gəldi.
Ayağa qalxıb, dilə tuta-tuta ona yaxınlaşdı:
- Nə desən yeri var, bala! Elə bir qələt törətmişəm ki, hələ bu da mənə azdır.
Balağa yaxınlaşıb yerindən tərpənməyən
Asəfin səsi çıxmasın deyə, bir əlilə ağzını qapadı. Digər əlilə onun boynundan yapışıb, 60-70
sm hündürlüyündə otluğa sürüdü. Uşağı yerə
yıxıb döyə-döyə dedi:
- Ay yaramaz, məni bir də söysən, səni öldürərəm. Səsini kəs!
Onun altından çıxmağa çalışan Asəf, istəyinə nail ola bilməyib, bircə bunu deyə bildi:
- Səni heç vaxt bağışlamayacam. And içirəm
ki, imkan düşən kimi qisasımı alacam.
Hirsindən vəhşiyə çevrilən Balağa, uşağın boynunu elə qəddarlıqla burdu ki, boyun
fəqərəsi şaqqıltilə qırıldı. Artıq özündən gedən
Asəf yerdə hərəkətsiz qalmışdı. Uşağın nəbzini yoxlayıb, hələ yaşadığını görən Balağa ayağa
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qalxdı. Yaxınlıqda kimsənin olmadığına əmin
olmaq üçün kanalın hündür tırəsinə qalxdı.
Diqqətlə ətrafa boylandı. Heç kimin gözə dəymədiyini görüb, Asəfin yanına qayıtdı. Söyüd
ağacının budağından açıb gətirdiyi məftili bir
tərəfə atıb, bayaqdan ağlında dolanan iyrənc
məqsədi həyata keçirməyə başladı. Asəfin şalvarını çıxarıb zorladı. İşini bitirəndən sonra,
məftillə əl-ayaqlarını bağladı. Axtarıb tapdığı
iri daş parçasını uşağın boynuna bağladı. Hər
şey hazır olduqdan sonra Asəfin cansız bədənini sürüyüb kanalın kənarına gətirdi. Uşağın
əl-ayağına sarıdığı uzun məftilin açıq ucunu söyüd ağacının gövdəsinə bağladı. Sonra isə Asəfi itələyib dərin su kanalına atdı. Bir-iki dəqiqə
gözləyən Balağa, meyitin suda görünmədiyinə
tam əmin olduqdan sonra oradan uzaqlaşdı...
Asəfin gecə saat 10-a qədər evə qayıtmaması Ramiləni çox narahat edirdi. Asəfin evdən hirsli çıxmasına görə Balağayla mübahisə
edəcəyini ehtimal edirdi. Ancaq onun ağlına da
gəlməzdi ki, sevgilisi oğlunu öldürə bilər. Ürəyində Allaha tez-tez yalvarıb söz verirdi ki, bir
daha namussuz iş tutmayacaq. Gecə yarıyadək
Asəfin evə qayıtmaması, artıq yatağa uzanmış
Əlqəməni özündən çıxardı:
- Ay arvad, bilmirsən Asəf niyə evə qayıtmır? Bəlkə onun xətrinə dəymisən.
Hirsindən özünə yer tapa bilməyən Ramilə
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ərinin üstünə çəmkirdi:
- Əşi, kim deyir ki, mən onun xətrinə dəymişəm? Məgər xətrə dəyəndə adam evə qayıtmır?
- Az, nə qışqırırsan? Dur, qonşulardan soraqla də.., bəlkə görən olub!
- Vallah bayaqdan soraqlayıram, Asəfi gördüm deyən yoxdur.
- Necə yəni yoxdur az, dur məni yola çıxar,
özüm soraqlayım!
Ramilə Rasimi belinə şəlləyib, ərinin qoluna
girdi. Birlikdə həyətə, oradan da yola çıxdılar.
Əlqəmə haray-həşir saldı:
- Ay balam, bu uşaq göyə çıxdı, yoxsa yerə
batdı? Axı, indiyədək heç vaxt belə gec qayıtmayıb.
Əlqəmənin səsinə toplaşan qonşular,
məsələdən hali olan kimi Asəfi soraqlamağa başladılar. Bir neçə dəqiqə ərzində bütün
kənd əhli yola toplandılar. Balağa da gəldi və
Əlqəmənin boynuna sarılıb ağladı:
- Dərdinə şərikəm, qardaş! Asəf bircə gün
yanıma gəlmədi, onda da yoxa çıxdı.
Əlqəmə hönkürüb dedi:
- Ə, o sənsiz dura bilmirdi axı, hər gün dərsdən gələn kimi sənin yanına qaçırdı.
- Qardaş canı, bu gün mənim yanıma gəlməyib.
Camaat müxtəlif fikirlər yürüdürdülər. La299
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kin kəndi ələk-vələk etsələr də, səhərədək Asəfdən xəbər tuta bilmədilər. Hadisədən xəbər
tutan milislər də Əlqəməgilə gəlib, ilkin sorğu
keçirdilər. Ancaq yenə də uşağın izinə düşmək
mümkün olmadı. Odur ki, rayon prokrorluğunda fakt üzrə cinayət işi açıb geniş araşdırmaya
başladılar. Yaxın ətrafda Asəflə təmas ehtimalı
olan bütün kənd sakinlərini dindirmək zərurəti yarandı. Üç gün çəkən dindirmələrin sonunda, kolxoz idarə binasının həyətində fəaliyyət
göstərən yeməkxananın müdiri adının məxfi
saxlanılmsı şərtilə məlumat verdi ki, hadisə
günü saat 15 radələrində Asəf öncə yeməkxanaya gəlib içəri boylandı, sonra isə qoruğa tərəf
getdi. Bununla da müstəntiqlər kələfin ucunu
ələ keçirdilər. Qoruqçu Balağa ilkin dindirilmə
zamanı ağlamsınıb Əlqəməyə qardaş, Ramiləyə
isə bacı gözüylə baxdığını, bu baxımdan Asəfin
əmi-dayısı sayıldığını, hər gün onlara köməklik
məqsədilə ot verdiyini və s. əsas gətirib cinayətin törədilməsində əli olmadığını bildirdi. Heç
nəyi boynuna almadığına görə onu Rayon Polis
Şöbəsinə apardılar. Növbəti gün isə, əsaslı dəlil-sübutlar qarşısında aciz qalan Balağa, Asəfin
söyüş və təhqirlərinə dözə bilmədiyindən onu
öldürdüyünü bildirdi. Uşağın hansı səbəbdən
onu söyməsi barədə sualı cavablayanda isə, Ramilənin macəravi sirləri açıldı. Hadisə yerinə
baxış keçirilərkən, sudan çıxarılan Asəfin məf300
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tillə sarınmış cəsədini görən müstəntiqlər də,
kənd sakinləri də dəhşətə gəldilər. Əgər milis
əməkdaşları olmasaydı, camaat əli qanlı uşaq
qatilini daş-qalaq edərdilər. Odur ki, milislər
cinayətkarı onların əllərindən birtəhər alıb,
Rayon Milis Şöbəsinin İstintaq Təcridxanasına
apardılar.
Prokurorluq istintaq araşdırmasını yekunlaşdırıb, işi baxılması üçün məhkəməyə göndərdi. Proses günü məhkəmə zalı ağzınadək
kənd sakinlərilə dolu idi. Hətta yer çatışmadığına görə, məhkəmə binasının qarşısında durub
prosesi izləyənlər də çox idi.
Qatil məhkəmə prosesinin gedişatında cinayəti necə törətməsi barədə təfsilatı ilə ifadə
verdi. Guya onun yalan danışdığını sübut etmək istəyən Ramilə isə, yersiz qara-qışqırıqlar salır, özünü təmizə çıxarmağa çalışırdı.
Məhkəmə Balağanı 15 il azadlıqdan məhrum
etmə cəzasına məhkum etdi. Ramiləni isə, himayəsində azyaşlı uşaq olduğuna görə sərbəst
buraxdı. Proses başa çatdıqdan sonra hökmün
Ramiləyə aid hissəsinə etiraz edən camaata hakim izah etdi ki, övladını ehtiraslarına qurban
verən “ana”nın xalq arasında övlad qatili damğasilə yaşamasından və ömrü boyu çəkəcəyi
mənəvi iztirablardan böyük cəza ola bilməz.
2021-ci il
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ELEGİYALAR
ELEGİYALAR

Xalqımın qüruru coşdu qanında,
Sınmadı hiyləgər düşmən yanında.
Müqəddəs Şəhidlər Xiyabanında,
Uyuyub əbədi yatdı Şəhidlər.
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20 YANVAR ÜMUMXALQ
HÜZN VƏ MİLLİ QÜRUR
GÜNÜMÜZDÜR
Müstəqil Azərbaycanın qəhramanlıq tarixinə
ən qanlı qırğınlardan biri kimi düşən 20 Yanvar 1990-cı il faciəsini hər il rəsmən Ümumxalq
Hüzn Günü kimi qeyd edirik. Bu, həm də Milli
Qürur Günümüzdür. Məhz o gün qırmızı sovet
imperiyasının zərsifət siyasətinə qarşı həmrəylik nümayişilə etiraz edən xalqımız vəhşicəsinə
qanına qəltan edilsə də, cəmi bir il sonra milli
müstəqilliyə nail oldu. Ölkəmizi işğal edən dünyanın ən güclü ordusuna, hətta əliyalın müqavimət göstərən qəhraman xalqımız 147 şəhid
versə də, ümumilikdə iki əsrlik Rusiya əsarətinə
son qoymaqla azadlığa qovuşdu.
Milli müstəqilliyimiz və müqəddəs torpaqlarımız uğrunda özlərini qurban verən bütün
Şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin!
Milli istiqlalımız əbədi var olsun!

ŞƏHİDLƏR
İyirmi Yanvarın qış gecəsində,
Tarixə imzalar atdı Şəhidlər.
Toplaşıb Bakının hər küçəsində,
İstiqlal yolunu tutdu Şəhidlər.
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Azadlıq diləndi təpərləriylə,
Meydana girdilər sipərləriylə.
Qaniçən rus-sovet kafərləriylə,
Çarpışıb al-qana batdı Şəhidlər.
Xalqımın qüruru coşdu qanında,
Sınmadı hiyləgər düşmən yanında.
Müqəddəs Şəhidlər Xiyabanında,
Uyuyub əbədi yatdı Şəhidlər.
İstiqlal savaşı inadlarında,
Ölməzlik qazandı son adlarında.
Müqəddəs ruhların qanadlarında,
Ən uca məqama çatdı Şəhidlər.
20.01.1996

BİR ŞƏHİD ANASI
KÖÇDÜ DÜNYADAN
Suqra Əmirqulu qızı Məstəliyeva 1941-ci
ildə Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində anadan olmuşdu. Orta məktəbi bitirdikdən sonra ailə həyatı qurmuş və dünyaya yeddi
uşaq-üç oğlan, dörd qız gətirmişdi.
Nümunəvi çoxuşaqlı evdar xanım kimi
ömrü boyu övladlarının təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olurdu. Hamısının ərsəyə yetməsinə, cəmiyyətdə özlərini təsdiq etmələrinə nail olan
qəhrəman ana, bundan həmişə qürur duyurdu.
304

Qarabağ - Zəngəzur Azərbaycandır!
Sonbeşik övladı Müslüm İmanovun I Qarabağ
Savaşının 15 avqust 1993-cü il tarixində, Cəbrayılın giriş qapısı sayılan Daşbaşı postunda faşıst haylara qarşı amansız gecə döyüşündə 18
əsgər yoldaşı ilə birlikdə faciəli ölümü və cəmi
bir həftə sonra doğma yurddan didərgin düşmələri onu çox sarsıtdı. Ailə üzvləri ilə bərabər
Bakı şəhərində məskunlaşmağa məcbur olan və
bu səbəbdən Şəhid oğlunun doğma Vətəndə girov qalan məzarına əli çatmayan Suqra ana hər
cümə axşamı “Şəhidlər Xiyabanı”nı ziyarət edir,
üzü Cəbrayıla ağı-bayatı deməklə az da olsa
təskinlik tapırdı. Ancaq nə bu, nə də ciyərparasının qəhrəmanlıqla Şəhidlik Zirvəsinə ucalmasından bəhs edən “ÖLÜM DAĞI-DAŞBAŞI”
adlı sənədli romanın çapdan çıxması da ananı
ovundura bilmədi. Uzun müddət çəkdiyi övlad itgisinin və yurd həsrətinin ağrı-acısından
xəstəliyə düçar olan Suqra xanıma müalicələrin
də faydası olmadı. 15 iyun 2018-ci ilin axşam
saatlarında yaşadığı Badamdar qəsəbəsində bir
qərib kimi dünyaya vida dedi.
ALLAH rəhmət eləsin!
Məkanı Cənnət olsun!
Əzizlərinə səbr versin!
Məzarı nurla dolsun!
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BACIM
(Suqra bacımın əziz xatirəsinə)
Tanrı səni çəkdi ağır sınağa,
Balan şəhid oldu, döndün yumağa.
Qanlı göz yaşları süzdün yanağa,
Ağı-bayatıyla rahlanan bacım,
Oğul itkisiylə dağlanan bacım.
Ömrün boşa getdi ah-zar içində,
Elinin, obanın köçhaköçündə.
Zamanın o ağır keçhakeçində
Yurduna yolları bağlanan bacım,
Vətən həsrətilə dağlanan bacım.
Qəzəbmi güc gəldi zalım fələyə,
Niyə saysız dərdi düzdü taleyə?
Axı necə qıydı səntək mələyə?
Dərdi sinəsində tağlanan bacım,
Qəmi, qüssəsilə dağlanan bacım.
Həyat sona yetdi Suqra adına,
Bir huşsuz həkimin getdin badına.
Tanrı da yetmədi son imdadına,
Din ilə, imanla ruhlanan bacım,
Şəhid övladıyla dağlanan bacım.
Artıq qovuşmusan Müslüm balanla,
Mərhum qardaşımla, ata-anamla,
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Mənim də adımdan bir-bir salamla!
Ruhən calaşdırıb bağla, can bacım!
Könlü cəfasıyla dağlanan bacım.
Yaqub necə dözsün indi bu dərdə,
Nə deyim, neyləyim xain namərdə?
Yerin Cənnət olsun bu son səfərdə!
Rəhmətlə anılıb ağlanan bacım,
Qəlblərdə adıyla saxlanan bacım.
16.06.2018

SALAM SÖYLƏ
(Surquya bacımın əziz xatirəsinə)
Ey ata-anamın qız yadigarı,
Həyata əlvida söyləyib getdin.
Boynu bükük qoydun biz yaxınları,
Acı göz yaşına bələyib getdin.
Keçir şəcərəmin ömür karvanı,
Sən oldun növbəti qopan yarpağı.
Ağır xəstəliyin oldun qurbanı,
Qəfil sevindirdin qara torpağı.
Anaya ən ağır dərd olur, aman,
Oğulun özünü doğrultmaması.
Ana dünyasını dəyişən zaman,
Ərdəki qızına möhtac qalması.
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Keçdi son illərin acıdan acı,
Tanrı qəbul etsin son pənahını!
Allah rəhmət etsin, Surquya bacı,
Yaradan əfv etsin hər günahını!
Tanrı dərgahında, daha acıma,
Çalış, doğmaları şad-xürrəm eylə!
Atama, anama, qardaş, bacıma,
Yaqub qardaşından bir salam söylə!
23.06.2020

SƏN İDİN ...
BAŞ TACIM
(Dostum Qəribxanın dililə bacısına)
Üzünə həsrətəm, Sifeyrə bacım,
Göz yaşım qurumur bu ahu-zarda.
Sağ ikən sən idin, axı baş tacım.
Necə uyuyursan indi məzarda?
Üzümü sürtsəm də mərmər şəklinə,
Məni heç ovutmur soyuq baş daşın.
Oyan, bir canlılıq gətir çöhrənə,
Dur sil qardaşının acı göz yaşın!
Mənə ağır oldu sənsiz son beş il,
İndi qonağınam qəbir evində.
Ya qoy mən də ölüm, ya da sən diril,
Əl-ələ tutuşub qayıdaq kəndə!
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Dur gedək, görsünlər bir yerdəyik biz,
Daha deməsinlər bacısı ölüb.
Sevincə çevrilsin qəm-kədərimiz,
Axı görüşünə qardaşın gəlib.
2017-ci il

DUALI ŞEİR
(Dostum Balağanın dilindən)
Bağban idim, barın dərə bilmədim,
Gələn təhlükəni görə bilmədim.
Çökdü sinənizə ağır xəstəlik,
Ha çalışdım, şəfa verə bilmədim.
Qoşa zərbə gəldi, qəfil ölümdən,
İki mərd igidim çıxdı əlimdən.
Harayım yetmədi zalım fələyə,
Yalnız acı fəryad qopdu dilimdən.
İndi rahatmısız, bilmək istərəm,
Sizinlə dərdimi bölmək istərəm.
Mənə çox çətindir, sizsiz yaşamaq,
Artıq yanınıza gəlmək istərəm.
Əmin Qəribxanı şair dinlədi,
Atan Balağayla birgə inlədi.
Dualı şeir də həsr etdi sizə,,
Rəhmətini ruhunuza yönlədi.
13.05.2021
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AXİRƏTİNƏ
RƏHMƏT
(Mərhum şair S.Abdullayevə)
Acı ölüm şərbətin,
Niyə tez içdin, şair?
Ömrü qırdı həsrətin,
Yarıda köçdün, şair!
Bir qərib şair kimi,
Ah çəkirdin qürbətdə.
Dərdlərinə məlhəmi,
Tapanmırdın sərvətdə.
Şeirlər yaza-yaza,
Şəlalətək çağladın.
Kəsərli qələminlə,
Satqınları dağladın.
İstərdim sənlə birgə,
Keçək yağı səddini.
Göstərək düşmənlərə,
Zalımlığın həddini.
Təəssüf ki, o günlər,
Qismətimiz olmadı.
Məluldu didərginlər,
Vətən bizə qalmadı.
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Ədəbi aləmdə sən,
Çox çəkmisən əziyyət.
Tanrımız bəxş eləsin,
Axirətinə rəhmət!
2017

VƏSİYYƏTNAMƏ
Yenə də başlayıb yarpaq tökümü,
Hər biri ölümə baş əyib gedir.
Bir dəli həyəcan sarıb təkimi,
Həyata əlvida söyləyib gedir.
Ata-anam öldü, düşdü baş tacım,
Sanki bel sütunum qəfil qırıldı.
Həyatdan köç etdi qardaşım-bacım,
Qəlbimdə mərasim evi quruldu.
Artıq hiss edirəm, mənimdi növbə,
Alın yazısından qaça bilmərəm.
Günahım olubsa, qoy edim tövbə,
Cənnət qapısını aça bilmərəm.
Bir azar-bezar da sarıb içimi,
Ruhumu titrədir ələm küləyi.
Allahın əmriylə edir seçimi,
Əzrayıl adlanan ölüm mələyi.
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Ölsəm dağ gözəli gur şəlalələr,
Yasıma qoşulsun həmqəm səsilə.
Gülün həsrətini çəkən bülbüllər,
Matəmə qatılsın qəm nəğməsilə!
Qardaş-bacılarım, istəkli yarım,
Qəmli laylalarla ağlasın məni!
Sevimli qızlarım, ər oğullarım,
Ağı-bayatıyla rahlasın məni!
Vaxtımı harama vermədim hədər,
Haqqa tapınanlar ucaltsın səsin!
Kiminsə qəlbində bir zərrə qədər,
Hörmətim olanlar dua eyləsin!
Məğrur bir şairəm, deyiləm naşı,
Çox çəkdim ədəbi aləmdə zəhmət.
Yaxın əqidəli dostun göz yaşı,
Oxusun Yaqubun ruhuna rəhmət!
SON
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