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İNANMA , DÜZƏLMƏZ BİR DAHA DÜNYA 

(Dostum İlqar Bədəlova) 
 

Balıq başdan çürür, ağac kökündən, 
Astar gəlib çıxır parçadan baha. 
Hər şey qüvvə alır yerin təkindən, 
İnsan gedir bada, olursa saya. 
Əyrinin olması düz, daha röya, 
İnanma, düzəlməz bir daha dünya. 
 
Yetən Vətən deyir öz ətrafına, 
Min yolla oturur safın yasına. 
Yurd eşqin oturtmur öz idrakına, 
Verir haqqı- sayı qadın nazına . 
O haqq ki, gəlibdir qan bahasına, 
İnanma, düzəlməz bir daha dünya. 
 
Fərdlər qazananda millət uduzdu, 
Gəmilər məhv olur xamın əlində. 
Aqil humanistdir, cahil quduzdu, 
Batar el hərkilik, xofun selində. 
Zərrəcə qalmayıb inam Allaha, 
İnanma, düzəlməz bir daha dünya. 
 
Böyük böyük olur, uşaqsa uşaq, 
Fərqlər silinəndə itir məzhəblər. 
Süni yaradılır indi hər nifaq, 
Çirkab yuvasıdır bəzi məktəblər. 
Məhv etmək naminə gedir hər islah, 
İnanma, düzəlməz bir daha dünya. 
 
Dünyanın düz vaxtı gəldik dünyaya, 
Gedirik dünyanın tarımar vaxtı. 
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Kim bir də haqq gücün qoyar ortaya, 
Kim bir də görəcək Süleyman taxtın?! 
Ruhumuz xaraba qalmış bir kaha... 
İnanma, düzəlməz bir daha dünya. 
 
Ancaq inamsız da olmur yaşamaq... 
Qabarma, çəkilmə qanunu bir zor. 
Möhnəti umudsuz olmaz daşımaq. 
Dünyanın fovqündə var bir Rəhmdar, 
İnsanın xilası eşqi bir dərya. 
Bir gün düzələcək bu batan dünya! 
Bizi alovlara hey atan dünya! 
 
 

MƏKTƏB BAZARA DÖNÜB 
 
Məktəblər bazara dönəndən bəri 
Müəllim şagirdə baxır mal kimi. 
Ürəkdə yurd eşqi sönəndən bəri  
Müəllim səslənir ancaq val kimi. 
 
Tacirlər əlində balalar əsir... 
Hökm edir təhsilə repititorlar. 
Məktəbdən evlərə şagird tələsir, 
Məktəblər boğulur, başında torlar... 
 

 
BƏSDİR  DƏ!.. 

(Bəzi yaltaq məmurlara) 
 
Girdin məlum yerə, çıxmadın ordan, 
Yaydın üfünəti yurda , bəsdi də ! 
Söhbətin uzağa getmədi şordan, 
Çatdın ulamaqda qurda, bəsdi də ! 
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Fəqir-füqəranın basdın başından, 
Kasıb-küsubları etdin aşından, 
Nahaqqa can verdin haqq savaşında, 
Gedib nəşələndin barda, bəsdi də ! 
 
Sifariş verənin oldun quyruğu, 
Yerinə yetirdin canla buyruğu, 
Oldun comərdlərə zəhər tuluğu, 
Buz oldun bu xalqa qarda, bəsdi də ! 
 
Sən başdan ayağa xətərsən, xətər, 
Boşqab yalayanlar sarsaq, gicbəsər, 
Hürəyən itlərdən oldun beşbətər, 
Nə vaxt düzələrsən? Gorda? Bəsdi də ! 
 
Bağladın tulanı öz imanına, 
Güldün axirətə, Haqq divanına, 
Yezid, Şümür oldun müsəlmanına, 
Ürək qanımızı sordun, bəsdi də ! 
 
Vətən həqiqətə acıdır, acı , 
Zəncirlər saxlamaz ac-yalavacı, 
Bir gün olacaqsan rəhmin möhtacı, 
Onda yellənərsən darda, bəsdi də ! 
 
 

İTİRİR MƏNASINI... 
 
İtirir mənasını hər cürə zad, 
Çəkilir göylərə öylə ki çörək, 
Hörməti, nəzakəti aparır bad, 
Dözməyir yoxsulluğa dərdli ürək. 
 
Ən böyük imtahanı ömrün budur; 
Yoxluğun üzü qara, acdır gözü. 
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Sanki hər yan dərədir, səni udur, 
Olur bir ayaq tozu dahi sözü. 
 
Yığılır millət qullar bazarına, 
Dünyaya çörək verən çörək gəzir. 
Tutulub arsızlığın azarına, 
Özgələrdən dərdinə çarə gəzir. 
 
  

HAMI PUSQUDADIR... 
 

("Mən cahan mülkündə  
mütləq doğru halət görmədim..." (M.P. Vaqif) 

 
Hamı pusqudadır, əllər tətikdə, 
Hamı ev yıxmağa hazırdır bu gün. 
Hamı məramında çaşmış, itikdə, 
Hamının hesabı kəsirdir bu gün. 
 
Tələyə düşmüşdür qədim bir qövüm, 
Vurnuxur, çırpınır, çarəsi yoxdur. 
Çoxdan yad kəsilmiş qohuma qohum, 
Bir insan tapmazsan yarəsi yoxdur. 
 
Bir daşı quyuya atdı bir çürük, 
Çıxarda bilmədi onu yüz aqil. 
O daşı quyuya atarsa müdrik, 
O daş o quyuda qalacaq yüz il. 
 
Bataqlıq içində çabalayırıq, 
Gəmimiz irəli getmir, dayanmış. 
Sanki su üzündə üzən qayığıq, 
Tale küləyindən dərdə boyanmış. 
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Hamı gözləmədə, susqun və aciz, 
"Allaha təvəkkül" fikri hökmran. 
Gündəlik çörəyin dərdi deşir göz, 
Dərd odu qəlbləri edibdir büryan. 
 
Dəniz çalxalanır...min-min cərəyan 
Odlayır içini, deşir bağrını. 
Belə qala bilməz, gələcək bir an 
Dəniz tufan ilə kəsər ağrını. 
 
 

İLAHİ, GÖR KİMLƏR MƏNİ BƏYƏNMİR? 
 
Şeirdən, sənətdən başı cıxmayır, 
Ülvi duyğuları köksə sıxmayır, 
Lağ edir şairə, ən şah misraya, 
Özü sala bilmir fikri məcraya, 
Çapır yel atını, yerlərə enmir, 
İlahi, ğör kimlər məni bəyənmir? 
 
Dəyişmiş ğözünün önündə cahan, 
Su içir hər fikri köhnə dünyadan, 
Haqsızlıq şələsi belini qırmış, 
Kölələr "azadam" deyib bağırmış. 
Qul bədbəxt özünə "qulam" deyəmmir, 
İlahi, ğör kimlər məni bəyənmir? 
 
Hıqqanır, ğücənir, işləmir qələm, 
Fikrində süzğəcdən keçmir bu aləm, 
Xəyallar ğöyərtmir başda təzə dən, 
Qələmi ğötürsün necə təzədən? 
Köhnə bayatıya yatan oyanmır, 
İlahi, ğör kimlər məni bəyənmir? 
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Arpasın bölməyən iki eşşəyin 
Üstümə çımxırır:"Taxtı boşayın". 
Yaman iddialı olur qansızlar, 
Allah verğisindən məhrum cansızlar. 
Şeytan şeytanlıqdan bir ğün usanmır, 
İlahi, ğör kimlər məni bəyənmir? 
 
Hamı var əsiri, şöhrət əsiri, 
İğiddir dolduran dərya kəsiri, 
Yarınmaq, satılmaq yarışı qızğın, 
Nəfs hər ğün edirmiş insanı azğın. 
Tamahın dişləri qahdan doyammır, 
İlahi, ğör kimlər məni bəyənmir? 
 
Yaz, yarat, ey könül, yaşa hünərtək, 
Qeybətlər tozunu aparır külək... 
Yanan sənət odu qızdırır əsri 
Andırır əsrdə ən uca qəsri. 
Sənətkar yadiğar qoyur, deyinmir, 
İlahi, ğör kimlər məni bəyənmir. 

2014. 
 

KASIB, XƏSTƏLƏNMƏ... 
 
 Kasıb, xəstələndin, uzan, öl daha. 
Elə ki başına gəldi bir bəla, 
Elə ki qəfildən düşdün zavala, 
Evindən uzağa getmə , ay bala! 
Yalvarma qohuma, qardaşa, şaha, 
Kasıb, xəstələndin, uzan, öl daha. 
 
Yoxsa ətək-ətək pulun yanında, 
Axmırsa qan kimi qızıl qanında, 
Əgər fil dözümü yoxsa canında, 



 

 

Camal Lələzoə 

10 

Boylanma, gözünü dikmə sabaha, 
Kasıb, xəstələndin , uzan, öl daha. 
 
Təzə aparatlar, Uzilər-filan... 
Sənlik deyil onlar, az orda fırlan. 
Çıx ordan, qapıda sülənmə, tullan, 
Yollan xarabana , gözləyir kaha, 
Kasıb, xəstələndin, uzan, öl daha. 
 
Türkəçarələri axtar, soraqlaş, 
Bacar apteklərdən gen dur, uzaqlaş, 
Qarpızla, yarpızla, otlarla bağlaş, 
Bağla umudunu pirə, Allaha, 
Kasıb, xəstələndin, uzan, öl daha. 
 
Faizlər yüklənmiş qiymətlər üstə... 
Dollar havasından millət diz üstə... 
Bu zalım fələkdən nə küs, nə istə, 
Onsuz da bir kimsə çatmaz pənaha, 
Kasıb, xəstələndin, uzan , ol daha. 
 
Gəlmiş varlıların qansız dövranı, 
Gözdən oxuyurlar hər bir imkanı, 
Dəriyə təpirlər indi samanı, 
Xaraba qalmışda hava da baha, 
Kasıb, xəstələndin, uzan , öl daha. 
 
İstəsən yaşasın babat külfətin, 
Artmasın həyatda dərdin, möhnətin, 
Barış ölümünlə, buymuş qismətin! 
Mətin ol, yol vermə naləyə, aha, 
Kasıb, xəstələndin , uzan, öl daha 
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CAN BAZARINA 
 
Tormozlanmış yerişi böyük bir məmləkətin, 
Gecə-gündüz çoxalır fəlakət ehtimalı. 
Bəlkə dərd yarısıdır artıb qiyməti ətin, 
Burda qəbrə gömülür insanlığın kamalı. 
 
Yaşamaq çətinləşir, yaxınlaşır qiyamət , 
Hər gün itələnirik şeytanın hüzuruna. 
"Yıxılmamaq, ölməmək"-təkcə qalmış bu niyyət, 
Ana Vətən çevrilmiş indi can bazarına. 
 
 

BİR DƏLƏDUZ ŞAİRƏ 
 
Tutmur, əməlinlə sözün tutmayır, 
Çox da danışmaqda mahirsən, pirsən, 
Deyilən heç sözü xalq unutmayır, 
Gözəl yalanları sənsə deyirsən. 
 
Yalanın mənzili olmaz əbədi, 
Hər gün yuva qurar bir məhəllədə. 
Yalan it peşəsi, şeytan xisləti, 
Nə övlad tanıyar, nə də ki dədə. 
 
Lənət şəxsiyyətsiz sənətə, şerə, 
Qırılsın mənliyi olmayan qələm. 
Təbi danışmasın düzdən boş yerə, 
Dostları etməsin rüsvayi-aləm. 
 
Puldan da, vardan da var dəyərli şey, 
Qeyrətdir, namusdur o qiymətli var. 
Məni göz görəsi aldadır ley-pey, 
Başına qoy dəysin metaforalar. 
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Adımdır üstündə daim əsdiyim, 
Qardaşı aldadar yalnız dönüklər. 
Hər gün öpüşdüyü, çörək kəsdiyi 
Dostlara yad olar ruhu sönüklər. 
 
Mən heyrət edirəm, sözün doğrusu, 
Xəyanət, məhəbbət durur yanaşı. 
Bir yandan "mələyir" ilham "toğlusu", 
Bir yandan hiyləgər Yaqo danışır. 
 
Səbəb zəmanəmi? Ya vəziyyətmi? 
Yəni təkcə qalıb tək bu hal sənə? 
Artdımı "atmaqla" malın-dövlətin? 
"Səriştən" gətirdi tək məlal sənə! 
 
İndi qoy vicdanın versin bəyanət, 
Davam et yoluna, dağıt aləmi. 
Ya da mənliyinə etmə xəyanət, 
Yaşa bir ilhamlı şəxsiyyət kimi. 
 
 
ÇƏKMƏRƏM BULVARDAN ƏL... 

                             C.Cabbarlıya nəzirə. 
 
Çəkmərəm bazardan əl, bazarda canım çıxsa da! 
Etmərəm bazarı tərk, başımda şimşək çaxsa da! 
 
Dədəmin vermədiyi varmış, dövlətmiş bu bazar, 
Xərclənib qurtarmayan malmış,sərvətmiş bu bazar, 
Sorağı ellər gəzən şanmış, şöhrətmiş bu bazar, 
Od- ocaq, canan- dilbər, özgə afətmiş bu bazar. 
Çəkmərəm bazardan əl, bazarda canım çıxsa da! 
Etmərəm bazarı tərk, başımda şimşək çaxsa da! 
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Nə gərək sənət, elm, de, nə gərək dəftər- kitab, 
Jurnalı, qəzetləri at bir yana, sussun rubab, 
Bazarda, tək burada nemətlərdən oldum sirab, 
Bazardan düşsəm uzaq, ollam dərhal xani- xərab, 
Çəkmərəm bazardan əl, bazarda canım çıxsa da ! 
Etmərəm bazarı tərk, başımda şimşək çaxsa da! 
 
Saralıb solaram mən tək maaşla alsam nəfəs, 
Çəkdiyim zəhmətlərə ayda bir gün alsam əvəz, 
Yaxşıdır iş yerinin yerində gər olsa qəfəs, 
Hər sinif,hər bir məktəb iş yeri yox,qara məhbəs.... 
Çəkmərəm bazardan əl, bazarda canım çıxsa da! 
Etmərəm bazarı tərk, başımda şimşək çaxsa da! 
 
Necə, necə açılar dan, qazancla sökülməsə? 
Kələklə, ya küləklə başıma pul tökülməsə? 
Qaqaşın yaşayarmı ona, buna kəf gəlməsə?! 
Pul üstə pul yağdırıb hər gün bir boy yüksəlməsə! 
Çəkmərəm bazardan əl, bazarda canım çıxsa da! 
Etmərəm bazarı tərk, başımda şimşək çaxsa da! 
 
Həm yuxarı,həm aşağı-hər yer:küçə,meydan bazar, 
Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şəki, Şirvan, Səlyan bazar, 
Fərqi yox, paytaxt, əyalət, Azəribaycan bazar, 
Minbər,ya kürsü bazar,ya məclis, parlaman bazar. 
Çəkmədən bazardan əl, bazarda canım çıxsa da! 
Etmərəm bazarı tərk, başımda şimşək çaxsa da! 
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QOCA KÖPƏK 
 
(Yazıçı Şirzad Ağayevin " Qaloş Mehman" 
kitabında bir yaşlı ,yalançı, böhtançı obraz 
diqqətimi çəkdi. Həyatda mən də belələrini çox 
görmüşəm. Əsərin və həyatın təsiri ilə bu şeiri 
qələmə aldım.) 

 

Bəsdir yalanları üyütdün, tökdün, 
İftira selini quş, qoca köpək ! 
Yalanlar doğurur minlərlə düyün, 
Yetər, yum ağzını, sus, qoca köpək! 

 

Düşmən fitnəsinə düşmüsən, sözsüz, 
Bıçaq yeridirsən kürəyə səssiz, 
Fərli bir fikrin də yoxdur, a fərsiz, 
Gönün patoş, üzün boz, qoca köpək! 

 

Nə dost tanıyırsan, nə el bilirsən, 
Doğmanı aldadıb, yadla gülürsən, 
Hər gün satqınlığı sərgiləyirsən, 
Namusdan keçmə, dur, vaz, qoca köpək! 

 

Yaman arzularsan otuz yeddini, 
Seyidlər sındırsın yaltaq qəddini, 
Keçdin, daha hörmət, izzət səddini, 
Demək, sənə də bir qoz, qoca köpək! 

 

Savadda piyada, dildə naşısan, 
Safları çalmaqda ilan başısan, 
Böhtançı xilqətin başı boşusan, 
Ağıldan, fəhmdən daz, qoca köpək! 
 

Ağacı içindən yeyən bir qurdsan, 
Düşərsən içinə, kimə tor qursan, 
Xalqın ad- sanına düşən çamursan, 
Sənə də vurular paz, qoca köpək! 
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ANALAR DİKTOR  OLUB... 
 

Belinə, həm başına bağlayaraq şallarını, 
Analar diktor olub reklam edir mallarını. 
 
Birisi limon satır on dənəsin bir manata, 
Nitq edir aptekdəki dərman çatmaz bu davata, 
Neçə- neçə naxoşu bu qaytarar tez həyata, 
Limonla bağrıdadaş ol, düşəsən ovsanata, 
Belinə həm başına bağlayaraq şallarını, 
Analar diktor olub reklam edir mallarını. 
 
Birinin başında var yekə ləyən, göylə dolu, 
Yerişi bir pəhləvan yerişidir, kəsib yolu, 
İstəyən müştərilərçin çırmayır dərhal qolu, 
Keşniş, vəzəri, şüyüdün iyirmisi manat olur, 
Belinə, həm başına bağlayaraq şallarını, 
Analar diktor olub reklam edir mallarını. 
 
Çoxusu məskən salıb yol qırağı səkilərdə, 
Tərəvəz, meyvə satır, səs- sorağı səkilərdə. 
Səhərdən axşamadək cırır yaxa səkilərdə, 
Əriyir ehtiyacın yarı dağı səkilərdə... 
Belinə, həm başına bağlayaraq şallarını, 
Analar diktor olub reklam edir mallarını. 
 
Kimisi balıqları düzüb teştə gəzir küçə, 
İzdihamın dalğasın qıra- qıra, keçə- keçə, 
Namus- ar pərdəsini qırıb, ağu içə- içə... 
Nə gündüzü gündüz olur, nə gecəsi olur gecə, 
Başına, həm belinə bağlayaraq şallarını, 
Analar diktor olub reklam edir mallarını. 
 
Vətən mülkü əzabxana..ğəhr çəkən analarmış, 
Bahar ömrü, bahar qəlbi hər gün çörək dərdi sarmış, 
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Ömürlərin yayda belə şaxta kəsmiş,_donan qarmış, 
Ehtiyacın kürəsində alışarmış, odlanarmış... 
Başına, həm belinə bağlayaraq şallarını, 
Analar diktor olub reklam edir mallarını. 

25.12.2021 
 

ÖZÜNDƏN MÜŞTƏBEHLƏRƏ 
 
Dandın millətini , əsli-zatını, 
Dandın ki, zirvələr sənə baş əysin. 
Çapdın sıldırıma harın atını, 
Qızıl torbaların başına dəysin. 
Qırat Çənlibeli görüb kişnədi, 
Vətənsiz bəşərin gücü heç nədir ! 
 

 
YALTAQLIQ 

 
Nakişilik, namərdlikdir, nankorluqdur yaltaqlıq, 
Sabahları görə bilməz bir korluqdur yaltaqlıq. 
 
İnsan adın yerə çırpan alçaqlıqdır , deyərdim, 
Mənsəbpərəst adamlarla bazarlıqdır yaltaqlıq. 
 
Həqiqətə boğub duran, əyriyə kaşənə quran, 
Bir dəhşətli xəstəlikdir, azarlıqdır yaltaqlıq. 
 
Bir pərdədir taxt önündə, çəkir onu əl öpənlər, 
Vərdişkara bir gün, beş gün bezarlıqdır yaltaqlıq. 
 
Üz qızarmır, dil dolaşmır, duz-çörəyi xəyanətdir, 
Allahpərəst gözlərində murdarlıqdır yaltaqlıq. 
 
Lənət olsun bu "sənət"ə, bu ağacı göyərdənə, 
Milyonlara qəsdi ilə qəddarlıqdır yaltaqlıq. 
 



 

   

Talış dağlarının şəhid balası 

17 

Camal, yavan çörəyini yağ-bal elə, yaşa, yarat, 
Orden-medal alsa belə , məzarlıqdır yaltaqlıq. 

 
AMMA... 

 
Zaman bir çay kimi axır durmadan, 
Çayı bölmək olmaz, bölürük amma. 
Qayçıtək vaxt kəsir ömrü hər zaman, 
Talanan ömürlə gülürük amma. 

 
Lənətlə edirik tərk bu meydanı, 
Gəzirik, tapmırıq hər vaxt duyanı,(?) 
Deyirik görməyək zalım dünyanı, 
Qarğışlı dünyaya gəlırik amma… 

 
Yaş ötür, baxmayır sözə can, bədən, 
Əzalar əmrimə səs vermir bəzən, 
Ağarır saç-saqqal, dərd olur didən... 
Yenə canan üçün ölürük amma... 

2014. 
 

ADAMLAR 
 

Baş- gözü, üst- başı yerində, amma 
Ədəbi yox olan yamaq adamlar. 
Gözə tikan kimi batır daima 
Hiyləgər, fitnəkar, duzaq adamlar. 

 
Adam var, yaşayır ömrünu diri, 
Səcdəyə layiqdir milyondan biri, 
Adam var, adını tutma, tez kiri, 
Nəfəsi buz bağlar sazaq adamlar. 
 
Söz hara, qudurğan,  haramxor hara? 
Baxmaz nəfsi doymaz namusa, ara, 
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Vətən taleyini qoyub qumara 
Hər an, hər dəqiqə alçaq adamlar. 

 
Yaş kəsən vərdişkar dönüb baş kəsər, 
Xeyriyçün ömürlər talar, yaş kəsər, 
Süfrədən çörəyi bir oğraş kəsər, 
Millətə yabançı, yamaq adamlar. 

 
Ana-bacı bilməz əqidəsizlər, 
Hər bir yola varar iradəsizlər, 
Oğru öz tayını tapar, əzizlər, 
Bizə su, havadır çıraq adamlar. 
 
Büllur bulağı da bulandırdılar, 
Təmiz dil- ağzı da sulandırdılar, 
Əyrilər düzləri tamam dandılar, 
Allah, hardan tapaq mayak adamlar?! 
 
 

YALVARIR 
 

Alan satana yalvarır, satan alana yalvarır, 
Yalan doğruya bürünür, doğru yalana yalvarır. 
 
Milyonunu, milyardını, varı  kasıbla qazanıb, 
Kalan kasıba yalvarır, kasıb kalana yalvarır. 
 
Aşiq- məşuq qoy düşməsin dara, hicrə, ayrılığa, 
Darda canan aşiqinə, aşiq canana yalvarır. 
 
Qılınc ilə baş kəsəndə saymır xalqı heç hökmdar, 
Dar günündə görərsən ki, şahlar siçana yalvarır.  
 
İmperiyalar tərəzidə bir- biriylə bəhsəbəhsdə, 
Olur pərsəng daşı kimi nəhəng cırtana yalvarır . 
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Bəşər yola çıxan gündən küfr ilə iman cəngdədir, 
İman küfürə yalvarır, küfür imana yalvarır . 
 
Millətimin başın üstün kəsib Demoklın qılıncı,  
Camal Məcnun , gecə- gündüz xalqa, zamana yalvarır. 
 
Bircə Xudavəndi - aləm qadiri- hökmrandurur,     
Cümlə bəşər, on səkkiz min aləm Rəhmana yalvarır. 

 
 
NƏ DEYİM MƏN SƏNƏ, DÜNYA?! 
 
Yastılandı dik təpələr, 
Nə deyim mən sənə , dünya! 
Bizi qovdu “kor ləpələr”, 
Düşdük duman, çənə, dünya! 
 
Çox alçağı çəkdin başa, 
Döndərdin mum qəlbi daşa, 
Baxmadın sel kimi yaşa, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
 
Qırdın kişi inadını, 
Dadızdırdın təlx dadını, 
Sındırdın qol- qanadını, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
 
Şərəfləndi şərəfsizlər, 
Tərifləndi tərəfsizlər, 
Kələfləndi kələfsizlər, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
Kimə hədyan demədilər? 
Kimin ətin yemədilər? 
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Sevəni istəmədilər, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
 
Başsızlara baş olursan, 
Zəhər dolu aş olursan, 
Başa düşən daş olursan, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
 
Dost deyənə düşmən dedin, 
Zülümkara dur demədin, 
Bir kimsəni istəmədin, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
 
Nə dedinsə yalan çıxdı, 
Hamı səndən yalın çıxdı, 
Hər bir işin yarımçıqdı, 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
Nə deyim mən sənə, dünya! 
2015, iyun . 
 
 

YOXDUR 
 

Girinc olub el-obamız, bir imdad eləyən yoxdur, 
Çiyinlər daş altındadır, bir fəryad eləyən yoxdur. 
 
Dönmüşük tünd şorabaya, düşmüşük bir xarabaya, 
Qısılmışıq " arabaya", bir inad eləyən yoxdur. 
 
Sıxır boğazımı"halqa", ölüb damarlarda qovğa, 
Dağlar aşıran bir xalqa etimad eləyən yoxdur. 

 
 



 

   

Talış dağlarının şəhid balası 

21 

 
 
 
 
 

 

NARAHAT  
DÜŞÜNCƏLƏR 
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SAÇLARIMI NƏVƏLƏRİM DARAYIR 
  
Şükür, şükür, ilbəil artır sayı, 
Nəvələrim Allahımın nur payı. 
Unutmuram Haqdan gələn haqq--sayı, 
Gözüm daim ilk baharı arayır, 
Saçlarımı nəvələrim darayır. 
 
Mələklərtək qonuşublar çiynimə, 
Azar--bezar, dünya gəlmir eynimə, 
Döyüşlərdə dəmir geysəm əynimə, 
Yumruğumun önündə dağ zarıyır, 
Saçlarımı nəvələrim darayır. 
 
Hər birisi bir bağçadır, bir bağdır, 
Qənşərimdə polad qala, bir dağdır, 
Əcdadlarım durub gəlmiş, sapsağdır, 
Hər addımda arxam mənə yarayır, 
Saçlarımı nəvələrim darayır. 
 
Biri nabat, biri şəkər, biri bal, 
Biri apağ, biri qara, biri al, 
Biri sakit, biri qızğın, biri val... 
Dillərində gülüş, ruhum qoruyur, 
Saçlarımı nəvələrim darayır. 
 
Biri çəkir ağ başımı köksünə, 
Biri gülür güzgüdəki əksimə, 
Biri çəkir darağını tərsinə, 
Deşir, dərhal öpüşüylə sarıyır, 
Nəvələrim saçlarımı darayır. 
 
İlahi, hər kəsə sən ver bu günü, 
Hər bir baba görsün nəvə düyünü, 
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Tamarzıya tez aç bağlı düyünü, 
Deməsinlər ağızların ayırır, 
Saçlarımı nəvələrim darayır, 
Saçlarımı nəvələrim darayır... 
 

ƏHVAL 
 
Çıxardıblar sanki mənim ürəyimi, 
Dəbərtməyir ötüb keçən günlər məni. 
Daşqəlblilər göyərtməyir diləyimi, 
Zövqü yoxlar nə görər, nə dinlər məni. 
 
Bir balığam biganələr dənizində, 
Lil, bulanıq axın kəsir nəfəsimi. 
Toz-torpağın dərdi ağlar bənizimdə, 
Zaman-zaman boğuram mən öz səsimi. 
 
Nə hünərin qiyməti var, nə hikmətin, 
Xiridarı ölmüş sənət dünyasının. 
Umud ancaq sabahadır, o da çətin, 
Haqsevərlər tutur haqqın öz yasını. 
 
Nə vaxtədək dözmək olar nadanlığa? 
Kütbeyinlər dərsini biz necə udaq? 
Necə axı dəstək verək tiranlığa? 
Sinəmizdə daş asılır, yanır dodaq. 
 
Keçir həzmi-rabelərdən haqlarımız, 
Söz qanına bələndikcə boğuluruq. 
Dağlardan da dikdir ürək dağlarımız, 
Hər gün qəzəb barıtıyla yoğruluruq… 
 
...Çıxardıblar sanki mənim ürəyimi, 
Dəbərtməyir ötüb keçən günlər məni. 
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Daşqəlblilər göyərtməyir diləyimi, 
Zövqü yoxlar nə görər, nə dinlər məni. 
 
 

GÖZƏL OLDU 
 
(Bu şeiri yazmağa məni vadar edən şairə Xatirə 
Xatunun FB- paylaşdığı şəkilə " Qürub çağı" adını 
qoyması oldu...) 
 
Günəş qürub çağında daha da gözəl oldu, 
Yandırmadı, camalı, tablosu özəl oldu. 
Sanki payız fəslini yaşadı göylər qızı, 
Şüaları sapsarı, telləri xəzəl oldu. 
 
Əsdi axşam küləyi, soyudu can yanğısı, 
Gərdənin arxasında tellər gül, dəcəl oldu. 
Kamilliyin zirvəsi düşdü qürub çağına, 
Hamıdamı geriyə baxmağa macal oldu?! 
 
Xatirələr, keçənlər düşdü yada dalbadal, 
Məhəbbət yağışları yağdı, gəlhagəl oldu. 
Feyz al dünya qəmindən! Çox da qısadır ömür, 
Çox da deyib- gülməyin axırı əcəl oldu.  
 
Xatirə, gözəlliyin  ey əbədi vurğunu! 
Sevən ürəyə nə yaş, nə kimsə əngəl oldu. 
Gəncliyində yüzləri dolandılar başına, 
Yaşlaşanda qədrini tək bilən Camal oldu 
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UZAĞI GÖRMƏK ÜÇÜN VERİLİB AĞIL 
 
(Azərbaycana xaricdə və daxildə rəxnə salmaq 
istəyən   bəzi üzdəniraq " siyasətçilərə") 
 
Qaraya ağ dedin göz görə- görə, 
Yada yox , doğmaya etdin xəyanət. 
Dostların başını sən soxdun yerə, 
Ey nadan ,sən niyə etdin qəbahət? 
 
Yer aldın özünə böhtan yanında, 
Çıxdın qahmar Şərə Haqq savaşında.  
İftira yaşadı həyəcanında, 
Getdi ar atdığın böhtan daşında. 
 
Yalmanmaq, əl öpmək, təlxəklik etmək 
Sən demə, ən dəbdə olan “sənət”miş. 
Ağanın hüzrünə vədəsiz getmək 
Biz heç bilməmişik, fəxri xidmətmiş. 
 
Ayı xidmətidir yaşadığın hal, 
Hər mərdi namərdə çevirmək çətin. 
Kişi var, amalı ancaq istiqbal, 
Kişi var, rəmzidir nakişiliyin. 
 
Cəllad qılıncını kimdir o öpən? 
Kim umur nicatı dar ağacından? 
Qorxaqdır hər əmri gözünə təpən, 
Kölədir asılıb, şaddır, saçından. 
 
Tutaq ki,çıxartdıq bir- birimizi 
Sıradan ...qazanan kim olacaqdır? 
Yağı şadlanar ki, yoxaldıb izi, 
Pöhrə ürəklərə kin dolacaqdır. 
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Haqlıya haqlı de, nahaqqa nahaq, 
Yalana, böhtana geydirmə haqqı. 
Gətirər zavala şəri uca Haqq, 
Geriyə dönməyir zamanın çarxı. 
 
Əzizdir bizlərə yurdun hər yanı, 
Heç guşə nəzərdən salına bilməz. 
Biz bütöv sevməsək Azərbaycanı, 
Xoşbəxtlik marşları çalına bilməz. 
 
Əlinin haqqını vermə Vəliyə, 
Baş kəsər, göz deşər azğın “Vəlilər”. 
İnansaq bir səmtdə əsən küləyə, 
Postlarda əyləşər ancaq dəlilər. 
 
Uzağı görməkçin verilib ağıl, 
Təkcə özümüzü düşünsək, yoxuq. 
Yaşa gen ürəklə, nə sıx, nə sıxıl, 
Dostlarla, millətlə xoşbəxtik, toxuq. 
 
 

SEVİLİB-SEVƏNLƏRİN DEYİL BU DÜNYA 
" Dünya sevənlərindir! "( S.Sərxanlı). 
 
Dünya bu dünyanı qamarlayanın, 
Dağları, daşları hamarlayanın, 
Başkəsən başların, hökmü varların... 
Bu dünya inlərkən bir əsir kimi, 
Məcnunluq yaşarmı mübhəm sirr kimi? 
Sevib-sevənlərin deyil bu dünya. 
 
Keçirib cənqinə qarlı dağları, 
Salıb daş hasara buz bulaqları, 
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Meşəni, dənizi özəlləşdirən, 
Ülvü duyğuları xəzəlləşdirən 
Baronlar, knyazlar qəh- qəh çəkərkən, 
Gah bura, gah ora quştək səkərkən 
Sevib-sevənlərin deyil bu dünya. 
 
İllərlə bir yuva qura bilməyən, 
Tikib də sonuna vara bilməyən, 
Varıb da qorxusuz dura bilməyən, 
Dərdinin çarəsin sora bilməyən, 
Neynəsin zəmanə ömrünü udsa, 
Quldurlar ümidin arxın qurutsa, 
Sevib-sevənlərin deyil bu dünya. 
 
Ər əgər gəzirsə qul bazarında,_  
Hər gün alçalırsa para önündə, 
Qadını qazancsız ev məzarında 
Ömrü çürüdürsə bir it günündə, 
Gecə yatırlarsa tirtap, daş kimi, 
Ruhlar boş qalırsa gəndəlaş kimi, 
Sevib-sevənlərin deyil bu dünya. 
  
Şahlar rəiyəti sevməli qəlbən! 
İnsansız bir torpaq olmamış Vətən. 
İnsansız bu Vətən daşdır, kəsəkdir, 
Qayğısız adını itirəcəkdir... 
Vətən məhəbbəti ən güclü təkan, 
Sevgiylə, çörəklə olmuş gülməkan. 
Sevgisiz yaşamaq müsibət, riya, 
Sevib-sevənlərin deyil bu dünya. 
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SÖHBƏT 
 
Qaydadır , meşədə dümdüz ağacın 
Baltaçı birinci düşər qəsdinə. 
Yazda bol ələfli çölün , yamacın  
Dəryazçı ən əvvəl düşər üstünə. 
 
Çox vaxt sürücülər götürər surət  
Düzdə, açıqlıqda, geniş yollarda. 
Tində yavaşıyar surət, hərəkət, 
Ehtiyat gözləyər gözlər, qollar da. 
 
Gülləyə birinci şümşad boy gəlir. 
Birinci, gözələ yaman göz dəyir. 
Bədxahın bağrını istedad dəlir, 
Namərdlər birinci kövrəyi əyir. 
 
İlahi, bəlanı hardan gətirdin,  
O kövrək gözəllik düşdü məlala ? 
O ki min- min qəlbə fərəh gətirdi, 
Neçin mələksifət düşdü zavala ? 
 
Daşsifət, daşürək insanlar bilməz 
Nədir insanlığın müqəddəs yükü. 
Xeyirxah mələklər mənasız gülməz, 
Yaşadar eşq ilə hər böyüklüyü. 
 
Ömrün, ömürlüyün hər dəyərini  
Nə bilər taxtaqəlb, nə bilər naşı. 
Aqillər anında bilər yerini, 
Zamanın dərdləri - gözlərin yaşı. 
 
Ölüm, yaxın gəlmə güllü bahara, 
Bağbanı tez düşər, dərdəcər gəzər. 
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Layiqsən, vaxtında gəlsən ayağa,  
Tez gəlsən, hər ürək adından bezər. 
 
Ey ölüm, olmasa həyat, yoxsan sən. 
Kişi ol, insaf et, olsan da düşmən. 
Bir anın ömründən diləmə can sən, 
Feyz al ömrün -günün diriliyindən ! 

 

ÜMİDSİZLİK 
 
Ümidsizlik qarsıyıbdır könülləri, 
Nidalardır əvəzləyən vergülləri, 
Daha çoxu iyləməyir tər gülləri... 
Ölüm cavan olmuş, həyat qocalmış, 
Ucalar ayaqda, alçaq ucalmış. 
 
Daş olmuş elə bil dövranın əli, 
Ağlamalı olmuş dünən gülməli, 
Bir fikir:" Rəqibi ancaq silməli !"- 
İndi hakim olmuş fikrə, xəyala, 
Bəşər cihad etmiş sanki kamala. 
 
Yalan əvəz etmiş düzü, doğrunu, 
Taxtda əyləşdirmiş xalqlar oğrunu, 
Saxlamış məhşərə millət sorğunu, 
Sustalmış iradə, qalmamış taqət, 
Təzədən dirçəlir bütə məhəbbət. 
 
Qabağa, gedilən yolun yox sonu, 
Hamı qaydaların bilir oyunun, 
Qurdlar parçalayır bu xalq qoyunu, 
 
Qanun keşiyində durur bu halın, 
Dəyəri bu imiş bəs istiqbalın ? 
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Sanki dəryalarda üzən gəmiyik, 
Borana, tufana düşən kimiyik, 
Yox kompas, yox mayak, dərd həmdəmiyik, 
Uçruma dirənmiş yol-yolağımız, 
Yalandan bezmişdir baş-qulağımız. 
 
İnam böyük qüdrət, yox həmin qüvvə, 
Bizim içimizi didmiş çox güvə, 
Ölür içimizdə yaradan nüvə, 
Çaşmış, çaşdırılmış millət hərəsan, 
Vəhşilik önündə susur min vicdan. 
 
Talanır dövlətdən, inamdan xalqlar, 
Talanır sabahkı salamdan xalqlar,- 
Yaşamaq adlanan ilhamdan xalqlar, 
İlahi , xalqımı sərvaxt eylə sən ! 
İdrakın, ağılın paytaxt eylə sən ! 
 
 

BİR ANA ŞƏKLİ... 
 
 (Şəkildə qarlı gundə kuçədə uşuyən bir ananın 
ayaqlarını bir yeşiyə qoyaraq mer-meyvə satdığı 
təsvir olunur...) 
 
Ayaqdan başacan uşuyur qadın, 
Şaxtadan göyərmiş qarın içində. 
Döndərmiş qış soyuq daşa həyatın, 
Boğulur qeyrətin, arın içində. 
 
Batır ehtiyacın bataqlığında, 
Bir saman çöpundən yapışmış sanki. 
Görur cəhənnəmi can sağlığında, 
Bir kədər heykəli yapılmış sanki. 
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Çörəkdən savayı yoxdur arzusu, 
Dilənmir, mer-meyvə satır guya o. 
Donur gözundəki o işıqlı su, 
Balayçın ömrunu verir suya o. 
 
Ana, huzurunda gunahkarıq biz, 
Sənə üzümüzü düz çevirmədik. 
Duymadı, görmədi səni qəlbimiz, 
Bir rahat həyatı sənə vermədik. 
 
Ana dilənirsə, Vətən yoxsuldur, 
İtirmiş zamanın düz saatını. 
Ana acizdirsə, oğullar quldur, 
Yaşayır öz kölə, qul həyatını... 
 
  

KARONA 
 

(Dunyanı büruyən xəstəliyə qarşı fədakar 
həkimlərin ağır zəhmətini, dövlətimizin lazımi 

tədbirlərini xüsusi qeyd etməklə yanası, bu 
epidimiyaya qarşı aparılan mübarizədə , 
heyif,ciddi səhvlər də buraxilmıs oldu.) 

 
Çox zibilə bizi saldı karona, 
Neçə-neçə canlar aldı karona. 
 
Siftə xəstə gəzirdilər çıraqla, 
Dərmanını eylədilər araqla, 
Aqibətin gözlədilər maraqla, 
Ğördülər ki yaxşı "maldı" karona, 
Qazanc verən bir xammaldi karona. 
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Biri dedi bu zəhrimar qripdi, 
Dünyanın hər ölkəsinə giribdi, 
Avropada min-min adam qırıbdı, 
Haray, haray, capıb-caldı karona, 
Ürəklərə qorxu saldı karona  

 
İcad edənlər özləri yandilar, 
Almadilar boyunlara, dandilar, 
Ölümlərdən doyarmi bu qanlılar, 
Etdi bizi key, zavallı karona, 
Bizi evə dustaq saldı karona 
 
Çox örtülmüş paslar çıxdı ortaya, 
Ölü canlar az qaldı ki, xortaya, 
Həsrət qaldi minləri sigortaya, 
Qapilara bizi saldi karona, 
Millətimiz dalda qaldı , karona. 
 
Fürsətcillər fursətini tapdilar, 
İsti təndirə çörəyin yapdilar, 
Fağır xalqin var-yoxunu capdilar, 
Qət etdilər bir macaldi karona, 
Saplanmağa bir xancaldı karona. 
 
Ölənləri qəsdən karon yazdılar, 
Dikbažlari dərhal "varon" yazdilar, 
Kartov yigan gənci baron yazdılar, 
Ağıllilar dəli oldu , karona, 
Gülər uzlər qəmdən soldu, karona, 
. 
Sən qanaddı, bizsə olduq karantin, 
Yalancadan azsay oldun, darandın, 
Bir rejissor əli ilə dayandın, 
Gördulər ki,yenə boldu karona, 
Hər guşəyə gəlib doldu karona  
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Reklam üçün dərmanlandi şəhərlər, 
Filankəslər götürdulər bəhərlər, 
Tutulmuşlar yedi, uddu qəhərlər, 
Yaddaslara qılinc çaldı karona, 
Qarabağı uzaq saldı karona. (?) 
 
Bir dalgasi o birindən sərt oldu, 
Şoğəribin hər əməli dərd oldu, 
Neçə azar karonadan mərd oldu, (?) 
Açilmayan qeylu-qaldı karona, 
Uzun çəkən qalmaqaldı karona. 
 
Şükr elədik yadların işgalına, 
İndi çıxa bilmirik ev dalına, 
Mən baxıram millətin əhvalına, 
Deyirəm ki , bir Dəccaldi karona, 
Azadlığı əldən aldı karona. 
 
Çərimələr evin yıxdı kasibın, 
Duz-çörəyi əldən çıxdı kasıbın, 
SMS-lər canin sıxdı kasıbın, 
Maskalara maska saldı karona, 
Saf havaya həsrət qaldıq, karona. 
 
Yararlandı əclaflar varlığından, 
Ah-nalə yox, onların karlığından, 
Kor oldu göz ağılın yoxluğundan, 
Çalın-çarpaz bir dağ oldu karona, 
Məxluqatı əldən saldi karona. 
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TALIŞ SÖZÜ 
 
Qəlbimizin başındadır talış sözü, 
Torpağımda, daşımdadır talış sözü, 
Hər üzüyün qaşındadır talış sözü, 
Tarixin yaddaşındadır talış sözü, 
Sevinc, kədər yaşındadır talış sözü! 
 
Torpağı var ləl- cəvahir, daş göyərdən! 
İgidləri-- düşmənini bər- bəyirdən! 
Qadınları, qızları var at səyirdən! 
Dağlarının qaşındadır talış sözü,! 
Əbədiyyət yaşındadır talış sözü! 
 
Nəcabətdən yoğrulmuşdur təbiəti, 
Heyran qoyur hər qonağı xoş niyyəti, 
Ucalığa səslər hər an ülviyyəti, 
Çörəyində, aşındadır talış sözü! 
Ürəklərin başındadır talış sözü! 

2021, oktyabr. 
 
 

QARDAŞLARA BACI OLAN ANALAR 
 
Dözər min əzaba, min məşəqqətə, 
Keçirər qəlbindən hər an acılar. 
Ana yoxluğundan gələr qeyrətə 
Qardaşlara ana olan baçılar. 
 
Unutdurub anasızlıq dərdini, 
Qırıb qızlıq taleyinin səddini, 
Namərdlərə göstərər öz həddini 
Qardaşlara ana olan bacılar. 
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Körpü olub yaradar min etibar, 
Arxa durar , hər qəlbə nur paylayar, 
Simasında sübut edər ana var 
Qardaşlara ana olan bacılar. 
 
Tez duyarlar qəlbdəki hər həsrəti, 
Simurğ kimi sağaldarlar göynəyi, 
Yuyarlar da qulluqçutək köynəyi 
Qardaşlara ana olan bacılar. 
 
Çınqı düşsə ürəklərə sevgidən, 
Qardaşlara qurban gedər heç nədən, 
Toy günündə yaş axıdar sevgidən 
Qardaşlara ana olan bacılar. 
 
Fəhlə kimi daş daşıyar, tər tökər, 
Hər birinə məhəbbətdən ev tikər, 
Hər müşgülün gecəsində dan sökər 
Qardaşlara ana olan bacılar. 
 
Qurban edər qız baxtını qardaşa, 
Ana kimi rəsm olunar yaddaşa, 
Məclislərdə çəkiləcək tez başa 
Qardaşlara ana olan bacılar. 
 
Qardaş - bacı balaları balası, 
Bərəkətli olar ömür tarlası, 
Elimizin ən göyçəyi, varlısı 
Qardaşlara ana olan bacılar. 

2015. 
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BİR DOSTA 
 
Yaxşı ad qoyana olsun min rəhmət, 
Sanki duyublarmış kim olacaqsan. 
Könülə yaz fəsli gətirən qüdrət, 
Ürəklər dindirən sim olacaqsan. 
 
Fitrətən xeyirxah yaranmış insan, 
İnsanlıq cövhəri-nur saçan əməl. 
Şah olub ən yüksək taxta da çıxsan, 
Hədərsən, kimsəyə tutmasan bir əl. 
 
İnsanı xar edən tamahdır, tamah, 
Ona dağ çəkənlər oldu istəkli. 
On minlər qapına gətirər pənah, 
Toxluqdan güc alıb olsan ürəkli. 
 
Allah öz sevimli bəndələrinə 
Çəksə də sınağa, verir hər şeyi. 
Qoymaz fəlakəti həndəvərinə, 
Qızdırar ömrünü bəxtin güneyi. 
 
Ömür qol-budaqlı bir ağacdır ki, 
Övladlar, nəvələr sağın, solundur. 
Ömür bir Allahdan sənə bacdır ki, 
Onu öz kökünə vermək yolundur. 
 
Allahım, sən verdin qəlbə qol-qanad, 
Dağı da yarmağa hər an qabiləm. 
Həyat dərd versə də mənə mükafat, 
Qəlbimdə sən varsan, daim qalibəm. 
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DÖRDLÜKLƏR 
 
Yaş çatır yetmişə, qocalıqdayam, 
Bağrımı hələ də dəlirsən mənim. 
Mən daim eşq ilə ucalıqdayam, 
Yenə də yuxuma gəlirsən mənim. 

*** 
Fərq qoymur , bağrına basır hər kəsi, 
Vətən bir anadır, qoynu bir qucaq. 
Talışı, avarı , kürdü , ləzgisi... 
Hamısı bir yerdə Vətəndir ancaq ! 

*** 
Babəkin, Həzinin qanıdır qanı, 
Butun döyuşlərdən çıxmış qəhrəman. 
Talışlar həmişə uzuağ çıxmış 
Zamanın sədaqət imtahanından... 
 
 

İNTİHAR 
 
(Min təəssüf, intiharlar həyatımızın 
gerçəkliklərindən biri olmuşdur) 
 
Bu yol nə yol idi tutdun, ay oğul, 
Qəhətmi başına bir həyat yolu? 
Özünə qəsdin bir dəhşətli nağıl, 
Barlı bağımızı məhv edən dolu! 
 
Sındırdın belini yazığ ananın, 
Çəkdin doğmalara bir sağalmaz dağ. 
Yadlar da ürəkdən oldu yananın, 
Alçaqlar sevinər bu dərdə ancaq. 
 
Millətin bağrına çəkildi sitəm, 
Yandı bir çiçəyi, gülü millətin. 
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Bir anda dayandı sanki bu aləm, 
Matəmi başladı qanda qeyrətin. 
 
Görmədin dünyanın genişliyini, 
Açmadın yığılmış qanadını sən. 
Qoymadın ortaya qəlb içliyini. 
Niyə yeritmədin inadını sən? 
 
Çəkdin sitəmini vəfasızların, 
Boğuldun qeyrətin tüstülərində. 
Uddun min qəhrini həyasızların, 
Yandın cəhənnəmin istilərində. 
 
Dövran, dərdi-sərin, eybəcərliyin 
Əyir zəriflərin çiynini daştək. 
Yoxdur kişiliyin, yoxdur ərliyin, 
Yoxdur kömək əli səndə qardaştək. 
 
Nəcib təbiətin oldu talan, xar. 
Dərd bilən sirdaşı gəzdin, tapmadın. 
Ağlayıb tökmədin göz yaşı zar-zar, 
Bəs niyə Fərhadtək qaya çapmadın? 
 
Çörək olsa idi dərdin, dözərdim, 
Mənə kar etməzdi bu intiharın. 
Bəlkə də üstündən ötüb keçərdim, 
Qəsdi olmasaydı güllü baharın. 
 
Zülümkar alacaq payını , şəksiz, 
Neynəsin bəs sənə "arxa" deyənlər? 
Riyayla yaşayıb , ömrü ürəksiz , 
Necə başa vurar maska geyənlər? 
 
Oğlum,millətinə vurdun zərbəni, 
Bunun ağrısını duyuram canda. 



 

   

Talış dağlarının şəhid balası 

39 

Uzanan dilimi sən kəsdin mənim, 
Xəcalət cəkirəm Azərbaycanda. 
 
Dərdə dərd caladın, olmadı çarə, 
Güldürdün ölümü, həyat ağladı. 
Səni pənah bilən qaldı biçarə, 
Ölümün qəlbləri deşdi, oxladı. 
 
...Sındırdın belini yazığ ananın, 
Çəkdin doğmalara bir sağalmaz dağ. 
Yadlar da ürəkdən oldu yananın, 
Alçaqlar sevinər bu dərdə ancaq. 

07.01.2016 
 
 

QALİB GƏLƏCƏKMİ CAHANDA KAMAL ? 

 (S. Vurğun) 
 
Qovmuş dincliyimi , rahatlığımı, 
Dünya qarışdırıb fikrimi yaman. 
İtirib izini Şər şadlığımın, 
Xeyri üstələmiş Əhrimən, Yaman. 
 
Qol-qanad açıbdır məkr, cinayət, 
İnsan uzaqlaşmış gözəl aləmdən. 
Qorxudan, təqibdən ölmüş inayət, 
Qırılmış mənəvi bağlar təməldən. 
 
İblis qəhqəhəsi bürümüş ərzi, 
Deşir qulaqları dəhşət səsləri. 
Şeytanlar daima artırır mərzi, 
Zaman batırıbdır xoş nəfəsləri. 
 
Bölünmüş cəmiyyət uzaq qütblərə, 
Çəpər qonşuları düşməndir, yaddır. 
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Qardaşlar baş əyir düşmən bütlərə, 
Açılan hər səhər nalə, fəryaddır. 
 
Unutmuş idraklar uzaq görməyi, 
Ayağın altını seçməyir çoxu. 
Bəzisi qorxudan gözə girməyir, 
Hey yığır anbara yurdun var -yoxun. 
 
Millətin başına tökülür küllər, 
Qan-qada dərdi var, çörək dərdi var. 
Heç nə vəd eləmir dolaşan yellər, 
Güvənc yeri ancaq boş əl, mal-davar. 

 
Hər yandan bürüyür ümidi zülmət, 
Göyərər qum , gələr əqlin zəfəri ? 
Ancaq ki olmayır təslim zehniyyət, 
Yenə də inamla açır səhəri... 
 

 
HƏR YERDƏ GÖRÜNÜR 

YERİ MƏRDLƏRİN... 
(Dostum İlqar Bədəlova) 

 
Alçaqlıq, satqınlıq, xəyanət, hiylə... 
Bürüyüb hər yanı, basıb hər yanı. 
Yalan, kələkgəlmə axır iliklə, 
Hanı,saf niyyətli insanlar hanı? 
Artır gündən- günə sayı dərdlərin, 
Hər yerdə görünür yeri mərdlərin. 
 
Qırılmış bağları başla ayağın, 
Yol aydın deyilsə, gedirik hara? 
Çox gec eşidirik haqqın sorağın, 
Sabah bürünübdür qaranlıqlara. 



 

   

Talış dağlarının şəhid balası 

41 

Nə qədər əsiri olaq virdlərin? 
Hər yerdə görünür yeri mərdlərin. 

 
Ziyalı susqundur..dəllallar natiq.. 
Meydanı fırladır küy- kələfçilər. 
Doğrular sayılır düşmən, münafiq, 
Batırır düzlərin səsin dəfçilər. 
Hörmət, izzəti yox kişi sərtlərin; 
Hər yerdə görünür yeri mərdlərin. 
 
Təkcə döyüşlərdə olmur ki şəhid, 
Nurdur kor gözlərə haqq şəhidləri. 
Kimdir millətləri eyləyən hibrid? 
Kimdir həzm eyləyən dağ şəridləri? 
Açılmış bəxtləri qul namərdlərin.. 
Hər yerdə görünür yeri mərdlərin. 
 
Kimə gün ağlamış sərvət hərisi? 
Sərvət hərisini doyan görüb kim? 
Bəxti oğurlayan sərvət iblisi 
Olmamış heç zaman qəlblərə hakim. 
Azadlıq əsiri olmur şərtlərin, 
Hər yerdə görünür yeri mərdlərin. 
 
Tarix dəqiq çəkir vaxtın rəsmini, 
" Mən, mən" deyənləri zaman dəbərdir. 
Göstərir hər kəsə Rəbbim əzmini, 
"Əbədiyəm" deyən qurdu gəbərdir. 
Bir gün açılacaq gülü pərtlərin, 
Hər yerdə görünər yeri mərdlərin… 

17.12.21 
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QƏBİRİSTANLIQ DÜŞÜNCƏLƏRİ 
(Dostum R-nin dilindən) 

 
Görüşünə gəlmişəm, həsrətəm xoş çağlara, 
Susursan, susqunluğun  ürəyimə dağ çəkir. 
Başımın üzərindən baxırsan uzaqlara, 
Yaxınında durmuşam,  məni də torpaq çəkir. 
 
Dəyişib xasiyyətin, sormursan əhvalımı, 
Oğlun, qızın, nəvələr yadına düşməyirmi? 
Üzümdən oxuyardın sən ki dürlü halımı, 
İndi pərişanlığım səni üşütməyirmi? 
 
Tökdüm qəbrin üstünə isti göz yaşlarımı, 
Bir yol, ey zalım , niyə silmədin gözlərimi? 
Razıyam çırpım başı bu qəbir daşlarına, 
Əsirgəmə barı sən öz məlhəm sözlərini. 
 
Yerin torpaq -qaranlıq, göyün boşluq-qaranlıq, 
Mənimsə sənsiz başım od içində yanır, bax. 
Əgər baş qaldırsaydın ,məzardan bircə anlıq, 
Görərdin saçlarımı indi tamam ağappaq. 
 
Yerim qor içindədir, sənsizliyim tikandır, 
Hər baxış, hər nəvaziş,  evdə yumşaq divan da. 
Gözlərin hər bucaqdan mənə nəzər dikəndir, 
Sanki müttəhiməm mən məhkəmədə, divanda. 
 
Sənsiz boşdur bu dünya, boşdur, içim , həyatım, 
Dura bilmirəm sənsiz, niyə getdin tək, mənsiz? 
Təklikdə çox yaxını dərd içində sınadım, 
Dərdləri bölüşməyə bir kimsə yoxdur sənsiz. 
 
Qəhr edimmi özümə, yəqin olmazsan razı, 
Yara üstə yaranı doğmalar vura bilməz. 
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Ucaltdığın sarayı, bəxşiş etdiyin yazı 
Nə qədər ki mən varam, fələk uçura bilməz. 

 
 

KİŞİ, KİŞİLİK... 
 

(Bu gün Azərbaycanın böyük oğlu Mübariz 
Mənsimovun ad günüdür. Bu münasibətlə həmyerlimizi 
aşağıdakı şeirlə təbrik edirəm.)  
 

Kişi zəhmətilə qalxar, yüksələr, 
Kiminsə çiynində qalxmaz yuxarı. 
Kişi əzmi ilə daş divar dələr, 
Kişini məst etməz dövləti, varı. 
 
Kişi yaxşılığı edəcək peşə, 
Kişi- çörək verən Allah bəndəsi. 
Ayaqda olandır kişi həmişə, 
Daima donqarı kəsər rəndəsi. 
 
Kişi nəfəs verər, nəfəsi kəsməz, 
Kişi çörək verər, çörəyi basmaz ! 
Kişi məğrur olar, qorxudan əsməz, 
Kişi mərd düşməni bağışlar, asmaz ! 
 
Kişi şeytanlığı qoymaz yaxına, 
Deməz öz sözünü yadın diliylə. 
Göz dikməz dostunun varı-yoxuna, 
Qətlinə yol açmaz özgə əliylə. 
 
Qarnını başından tutmaz yüksəkdə, 
Nəfsinin əsiri olmaz qul kimi. 
Zərrəcə saxlamaz kini ürəkdə, 
Xalqa xidmət edər bir oğul kimi. 
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Elinə, yurduna doğar gün təki. 
Bir çörək ağacı olar minlərə. 
Gəzər dodaqlarda tərənnüm təki, 
Çevirər dar günü gözəl günlərə. 
 
Məkr ilə, hiyləylə yoğrulan dünya 
Qurar insanlara hər gün bir tələ. 
Özü tüstüsündə boğulan dünya 
Olar kişilərə bir kərtənkələ. 
 
Azadlıq aşiqi olan kişilər  
Bir həsəd qınağı olar şahlara. 
Qeyrətdən, mərdlikdən dolan kişilər  
Hər gün dağ çəkərlər o bədxahlara. 
 
Bu namərd dünyanın yol-yolağı fel. 
Kapital dünyası mərdliyə qənim. 
Burada duz-çörək müqəddəs deyil, 
Burada mənafe dostundur sənin. 
 
Namərdə baş əyməz, uzatmaz əlin, 
Şəri, iftiranı eyləməz qəbul. 
Duz-çörək itirmək onunçün ölüm, 
Vətənsiz, məhbəsdə yaşamaq məqbul. 
 
Haqq itməz ! Əyrini bir gün kəsər düz, 
Olar milyon qəlbə dərman ziyası. 
Mərdlərə gecə də olacaq gündüz, 
Namərdə bir ləkə qalar riyası. 
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ŞEYTANIN BARMAĞI GÖRÜR İŞİNİ 
 
Şeytanın barmağı görür işini, 
Birləşək, sındıraq dəmir düşini, 
Əgər Şeytan bilsə öz keçmişini, 
Başını soxmağa deşik axtarar. 
 
Doymurlar sel kimi vardan bu canlar, 
Dilləri daima kasıbı danlar, 
Mülkünü dağıdır azğın siçanlar, 
Siçanı tutmağa pişik axtarar. 
 
Xəyala heç cürə gəlməz varları, 
Gözü qamaşdırar lukus barları, 
Dollar tayaları, yevro "malları"  
Xəlvət guşələrdə "yeşik " axtarar. 
 
Köç təbli çalınar, ucalar vaylar, 
Alınar, satılar şanlı saraylar, 
Ölüm ayağında şahlar bayılar. 
Ölməyə bir rahat " beşik " axtarar. 
 

 
QƏRİBƏ ZAMAN 

 
Göz yumub açınca başa çatır gün, 
Zamanın qatarı keçir sürətlə. 
Milyonlar yaşayır ömrünü küskün, 
Tək-tüklər çarpışır ancaq zillətlə. 
 
O qədər çulğamış fikri güzəran, 
Sabaha boylanmaq həvəsi sönmüş. 
Olmuş el dərdinə biganə insan, 
Övladlar babalar yolundan dönmüş. 
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Gövdədən ayrılan quruyar hökmən, 
İlahi hikmətə nə sübut, isbat?! 
Dayazlar əriyir bir xəfif yeldən, 
Dərindən dərinlər...burdadır həyat. 
 
Fəqət şüar olmuş "gül, oyna, rəqs et", 
Elita kefini çıxardır günün. 
(Şair, təzadları şerində əks et, 
Şair, açarı ol min bir düyünün). 
 
...Göz yumub açınca qaralır hər yan, 
Dincəlmək heç yada düşmür bir hovur. 
Atını dördnala hey çapır zaman, 
Çapır, bizləri də dağ-daşa qovur. 
 
Hünərin var, dayan, qaçma bir yana, 
Ovular burunun, qırılar belin. 
Bir də görmüsən ki, gəlmisən cana, 
Nəzir-niyaz üçün uzanıb əlin. 
 
Şütüyür irəli vaxtın qatarı, 
Onu dayandırmaz fəryad səsləri. 
Zaman saya salmır heç ixtiyarı, 
Çatdırır sonuna təngnəfəsləri. 
 
Kimdir bu hay-hayda düşünən yurdu? 
Düşünən adamlar adlanır "axmaq". 
Ağsaqqal seçirlər burada qurdu, 
Burda əbləh işdir kitab oxumaq. 
 
Yaxşı yaman olmuş, yamanlar yaxşı, 
Heç yerdə edilmir qəbul müdriklik. 
Qovulur meydandan millətin naxşı, 
Fırladır bu xalqı biclik, çürüklük. 
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...Göz yumub açınca başa çatır gün, 
Zamanın qatarı keçir sürətlə. 
Milyonlar yaşayır ömrünü küskün, 
Tək-tüklər çarpışır ancaq zıllətlə. 
 

ATLAR ÖLÜB, İTLƏRİN BAYRAMIDIR 
 
Atlar ölüb, itlərin bayramıdır, 
Yoxdu savad, kütlərin bayramıdır. 
 
Ləyaqəti, əxlaqı basdırdılar, 
Küçələrdə...”zad”ların bayramıdır. 
 

İmanlara bağlanıldı tulalar, 
Cəhalətdir, bütlərin bayramıdır. 
 
Baxımsızlıq, natəmizlik, murdarlıq... 
Başa qalxan bitlərin bayramıdır. 
 

Mənalı söz deyən tutulur küyə, 
Malbaşların_ ətlərin dövranıdır. 
 
Düşdü moddan qumaş, ipək, zərxara, 
Sadə, gözəl çitlərin bayramıdır. 
 
Camal,etmə təkliyə sonsuz həvəs, 
Həyat, sevgi cütlərin meydanıdır. 

 
QƏBİRİSTANLIQ 

 

Burada oluruq bir anlıq adam,  
Bizi yaxalayır ölüm qorxusu.  
Boş qəbir bizləri edir ittiham,  
Vurur sifətləri qəbir qoxusu.  
 

Elə ki tərk etdik qəbiristanlığı, 
 Dərhal unuduruq “ölüm-itim var.” 
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 Sürüşdürüb yenə bağ-bostanlığı,  
Qonşu həyətinə salırıq davar.  
 
Ayılın, bizi də udar o qəbir,  
Orada mal-dövlət köməyə gəlmir.  

2020, yanvar 
 

ƏSGƏR ÖLÜMLƏRİ 
 
 

Çarmıxa çəkilir dincliyim, yuxum, 
Lənət oxuyuram fikridarlara. 
Nifrətdən daşlara çevrilir duyğum, 
Ölüm istəyirəm səbəbkarlara. 
 
Əsgər ölümləri bu yurda zərbə, 
Əsgər ölümləri sinədə dağdır. 
Mümkündür düşmənlə girəndə hərbə, 
Barış zamanında ölüm nahaqdır. 
 
Özünə sui-qəsd, intihar, nifaq, 
Nədən xəbər verir? Bilən halıdır. 
Əsgərin üzünə dəyən şapalaq 
Sabah xəyanətin qeylü-qalıdır. 
 
Əsgərə zor etmək, onu sındırmaq 
Bir balta çalmaqdır yurdun belinə. 
Əsgəri alçaldıb, sonra qandırmaq 
Uymaqdır düşmənin fitnə-felinə. 
 
Əsgər qürur duyar Vətən yolunda 
Ölməyi, dağ-daşda sürünməyi də. 
Əgər Vətən gücü varsa qolunda, 
Şan bilər alova bürünməyi də. 
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Bircə tapdalama ləyaqətini. 
Əsgərin şərəfi – şanıdır yurdun. 
Ondan əsirgəsən məhəbbətini, 
Komandir, elə bil, boynunu vurdun. 
 
Əsgər nə fəhlədir, nə də ki kölə. 
Sinəsi qalxandır, qolu avtomat. 
Komandiri gərək onu dost bilə, 
Doğma oğul bilə özünə hər vaxt. 
 
Hər əsgər bir evin yanan çırağı, 
Hər əsgər düşmənin önündə səngər. 
Viranə qalacaq bu Vətən bağı, 
Fərari olmağa vadarsa əsgər. 
 
Mərdlik məktəbidir,- demişlər,- ordu. 
Anaya çəkilən dağ,-deməmişlər. 
Düşmən xarabaya qoysa da yurdu, 
Təkcə oğlum qalsın sağ, -deməmişlər. 
 
Ali Baş Komandan! Ver qərarını. 
Hər əsgər şərəftək əziz tutulsun. 
Komandir sevirsə paqonlarını, 
Əsgərə canıyla cavabdeh olsun! 

20.01.2013  
 

ÜZÜN QALMAYIB 
 

"Qoydum nöqtəsini bu məhəbbətin" 
(Vaqif Səmədoğlu) 

 
Nöqtəni qoymağa tələsmə hələ, 
Eşqi, məhəbbəti sən verdin yelə, 
Çox güldün, oynadın məhəbbətimlə, 
Sanma ürəyimdə közün qalmayıb. 
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Dünəni unutmaq səninçin asan, 
Mənimçin zülümdür, unutmayasan, 
İncə duyğulara qəbirlər qazan! 
Unutma, dünəndən izin qalmayıb. 
 
Yaralı ürəyin bitərmi dərdi?                                                
O ürək səndən bir ürək istərdi, 
Həyatmı var üstə səni göndərdi, 
Qaçma, söz deməyə üzün qalmayıb? 
 
Həşrəcən, bunu bil, bu canım çəkər, 
Səni hər görəndə ürəyim səkər, 
Bu cavan yaşımda tapmışam şəkər, 
Düşünmə dinməyə lüzum qalmayıb. 
 
Çəkdim min əndişə sədaqətimdən, 
Almadım mükafat mətanətimdən, 
Sən elə bilirsən məhəbbətindən 
Bir nişan, yadigar, quzum , qalmayıb?! 
 
 

AZADLIQ... MƏHƏBBƏT 
 
Azadlıq əlimdən alınıb, demək, 
Ağuya çevrilib ağzımda çörək, 
Haramdır yaşamaq, onsuz ömr etmək, 
Hər şey gözlərimdə tikandır, gülüm. 
 
Hər addım başında uddum qəhər mən, 
Adladım sağ-solda min bir çəpər mən, 
Olaydım birinə kaş bir səhər mən, 
Gözlərim günəşə bir Dandır, gülüm… 
 
Məramım dəryasa, çaydır məhəbbət, 
İmanım Günəşdir, Aydır məhəbbət, 
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Azadlıq eşqimdən paydır məhəbbət, 
Eşqim bu yollarda həyandır, gülüm. 
 
Səngərdə durmuşam, əlimdə tüfəng, 
Göylərdə dolaşan ulduzlar fişəng, 
Burdamı şeirlər yazım mən qəşəng? 
Qarşıda amansız duşmandı, gülüm. 
 
Oldu yurd-yuvası şerim min ahın, 
Qələmim yükünü çəkir silahın, 
Çevirdi bu yurdu yara Allahım, 
Demə, Camal balan daşdandı, gülüm. 

 
QONŞULUQ 

 
Ta əzəldən haqqı- sayı var onun, 
Tutulubdur uca, yüksək qonşuluq. 
Ağıllılar candan əziz tutublar, 
Atılsa da yola kəsək, qonşuluq. 
 
Tale qərar verib bizə onları, 
Şahid, şərik ömrün bərbad anları, 
Qohumdan da tez kəsərlər yanları, 
Qızdırarlar bağır- ürək, qonşuluq. 
 
Paylaşarlar Allah verən dərd- qəmi, 
Qonşuluqdur haqq, ədalət aləmi, 
Çox adam var qonşusudur həmdəmi, 
Daim kəsilən duz- çörək - qonşuluq. 
 
O dünyada ilkin bu haqq sorular, 
Haqqı- sayı itirənlər qovrular, 
Cənnət məkan ölkəsindən qovular, 
Yaxşı- pisə olar məhək qonşuluq. 
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Ömür üstə ömür gələr yaxşının, 
Hər istəyi çağlar, gülər yaxşının, 
Bəzən yaman günün silər yaxşının, 
Güzərana verər bəzək qonşuluq. 
 
Qaraldacaq əhvalları pisləri, 
Xoş günündə tökdürəcək sisləri, 
Göstərməsin tale bu xəbisləri, 
Nə inciyək, nə də küsək, qonşuluq. 
 
Qonşuluğa gərək gedə ölkə də, 
Xalqlar belə, mahal belə, bölgə də, 
Haqq yaşayan yerdə yaşa kölgədə, 
Yandırmasın səni şimşək, qonşuluq. 
  
...Ta əzəldən haqqı- sayı var onun, 
Tutulubdur uca, yüksək qonşuluq. 
Ağıllılar candan əziz tutublar, 
Atılsa da yola kəsək, qonşuluq.... 
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İTHAFLAR  
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ULU PEYĞƏMBƏRƏ 
 

                   Salləllahu aleyhi va alihi va səlləm… 
Böyüklüyün önündə səcdəyə, dizə gəlləm. 
 
Düşüncənin miqyası heyrətdə qoyar məni, 
Hər cürə xırdalığl fikrimdən yuyar mənim. 
 
Məni fikrə qərq edər yerin- göyün vəhdəti, 
Sirri- Xudaya bağlı ömrün əbədiyyəti. 
 
Yerin sərvəti min- min, bitib- tükənməz heç vaxt, 
Fəqət kamil insana qaldırmalı uca taxt. 
 
Təqvalı, imanlı şəxs bərabərdir orduya, 
Həməsrlər, çağdaşlar beləsini kaş duya. 
 
Dünya nizamı olmuş aliliyi dərk etmək, 
Cəhalətdə boğulan insan hayına getmək. 
 
Haqqa itaət verdi könüllərə qanadı, 
İnsanlığın saf ruhu dikbaşlıqla qanadı. 
 
Dünya genişdir, varsa bəşərə məhəbbətin, 
Gen dünya boğar səni, aşıb- daşsa nifrətin. 
 
Camal, azdır bu virdə ömrü hər ləhzə versəm, 
Salləllahu aleyhi va alihi va səlləm... 
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BUNDAN BÖYÜK QİYMƏT?.. 
 

                   ( Dostum Ağəddin Babayev mərhum həkim, gözəl  
insan  Zabit Talıbovu  Ad günü münasibətilə təbrik 
etmişdi.) 
 
Bundan böyük qiymət nə olar görən?! 
Ölsən də dirilər sırasındasan! 
Səni təbrik edir sevənlər qəlbən, 
Ən gözəl insanlar arasındasan. 
 
Ölüm, göyə qaldır mənfur əlini, 
Təslim ol həyata can verənlərə. 
Həyatda yaxşının mərd heykəlini 
Vermədik pisə üz çevirənlərə. 
 
Zabitlər - yolunda sabit insanlar 
Torpağın altında yaşayır yenə. 
Ağaddin , mənimtək çoxu qoşular 
Ölümsüz bir dostun təbriklərinə. 
 
 

UŞAQ HƏKİMİ 
( Zabit Talıbovun əziz xatirəsinə) 
 
Vuruldun düz yola, həqqaniyyətə 
Körpə saflığını imanı sandın. 
Uşaq həkimitək gözəl niyyətə 
Hələ uşaq ikən düşdün, boyandın. 
 
Körpə dünyasının var milyon sirri, 
Ancaq dərk olunmur yenə varlığı. 
Allah bəxş edəndə bu nadir dürrü, 
Duyub yaşayırıq bəxtiyarlığı. 
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Bəzən ağlasığmaz hisslər, duyğular, 
Sarır qəlbimizi bilmirik nədən? 
İrsiyyət qanunu işlər biqərar, 
Hər xislət payını alar nütfədən. 
 
İnsan sağlamlığı, gümrahlığı da 
Alar mayasını ata-anadan. 
Çürüyər rüşeymin sabahlığı da, 
Əgər zədəlisə başdan-binadan. 
 
Bəla ondadır ki, bu bəxşiş ömür 
Çox ucuz tutulur, xərclənir hədər. 
Çoxları siqartək ömrü sümürür, 
Mənalı yaşamır onu şam qədər. 
 
Nə çox tacir kimi seçən sənəti, 
Pul-para güdənin sənəti ölmüş. 
Sənətə hökm edir könül riqqəti, 
Nəfsi şah olanlar nökər gömülmüş. 
 
Hər xəstə uşaqla ağrıdı canın, 
Körpə qışqıranda qışqırdı ruhun. 
Çoxunu qorxutdu tənən, divanın. 
Hər gecə çarmıxa çəkildi yuxun. 
 
Xəstə cəmiyyətdə olar xəstə can, 
Cəmiyyət sağlamsa, yaşar can da sağ. 
Ölmüş bir bədənə əvəzmi dərman?  
Bolluq olan yerdə olur damaq çağ. 
 
Biganə baxışlar bizi məhv edir, 
Həkim baxmayanda cansağlığına. 
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Yemək-içməkdə də millət əhv edir, 
Düşür xəstəliyin bataqlığına. 
 
Qulaqlar kar olur, gözlər kor, bağlı. 
Ibrət götürmürük gözsüz qardaşdan. 
Onunçün oluruq ürəyi dağlı, 
Qiymətdə əskiyik çöldəki daşdan. 
 
Təbiət, cəmiyyət bir harmoniyadır, 
Güzgüdür insan bu ulu vəhdətə. 
Vicdansız sənətkar boş bir riyadır, 
Vicdanlı… töhfədir bəşəriyyətə. 
 
 

GENERAL QARDAŞIM POLAD HƏŞİMOV ! 
 
General qardaşım Polad Həşimov! 
Hamıni yandırır düşdüyün alov. 
Acılar yaşayır Odlar ölkəsi. 
Doğması gedibdir əldən hər kəsin. 
 
Döydü qapımızı bir acı rüzgar, 
Calın-carpaz dağlar sinəni dağlar. 
Vururdu köksündə yurdun qeyrəti, 
Qorxuya dönmüşdü düşmən heyrəti. 
 
Adın yumruq idi düşmən başında, 
Lələtəpə yaşar yurd yaddaşında… 
Hünərin dastandı, yox idi adın, 
Uşaq həvəsitək şöhrətə baxdın. 
 
Vətəndi amalın, andın bütövlük, 
Yerişin, addımın, sözun bülövlük. 
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Döyüş generalı Polad Həşımov- 
Düsmənin başına yağan od-alov. 
 
Taktika ustası, hücumçu, fəndgir, 
Əsgərlə daima təmasda, əlbir. 
Rəyasət eşqindən uzaq, pak viçdan, 
Xidməti ideal seçən qəhrəman... 
 
Nə tez tərk elədin bizi, general? 
Gec bildik, sərvətmiş səndəki kamal. 
 
Həzilər yurdunun bəhrəsi igid!,. 
Hünər dərsi verib tərk etdin bizi , 
Tapşırdın viçdana taleyimizi... 
Tapşırdın Allaha taleyimizi... 
 

NAFTALAN 
 
Azar- bezar qaçaq düşər bu yerdən, 
Naxoşluqlar burda düşər yəhərdən, 
Xəstəliklər boğulacaq qəhərdən, 
Dəva- şəfa ocağıdır Naftalan, 
Məhəbbətlər qucağıdır Naftalan. 
 
Şəfalanır hikmətindən insanlar, 
Hər il artır qüdrətinə heyranlar, 
Torpağı da, palçığı da dərmanlar... 
Sanki seyid dodağıdır Naftalan, 
Uzun ömrün sorağıdır Naftalan. 
 
Gələr qana şaxta vurmuş əzalar, 
Nizamlanar bədəndəki qəzalar, 
Günəşlənər qara- qura fəzalar, 
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Xalqın gülən dodağıdır Naftalan, 
Sağlamlığın qucağıdır Naftalan. 
 
Torpağında, suyunda bu nemət var, 
Əlil- zəlil burada şadlıq tapar, 
Əlil agacları… qalar yadigar, 
Mehmanların bucağıdır Naftalan, 
Tarixlərin qaynağıdır Naftalan. 
 
Hər addımda sanatoriya, Hacıkənd, 
Göy gölündə milyon- milyon qonaq bənd, 
Təsvirinə bəs eləməz beşcə bənd, 
Gözəllərin oylağıdlr Naftalan, 
Dörd fəsilin yaylağıdlr Naftalan. 

19.08.22 
 

DOKTOR FAZİL 
 
(Bu gün qədir bilən xalqın yaddaşında Sən dirisən, 
Yaxşılığın ürəyində  doğulmusan , Doktor Fazil! 
Səni 70- ci illərdən tanıyırdım.Uşaqlarımın həkimi 
olmuşsan, yaxınlarıma həkim kimi çox yaxşılıqlar 
etmişsən. Çoxdan haqqında yazmaq istəyirdim.  
İndi arzum reallaşdı. 16.08.22) 
 

Xıdonun güc-qüdrətindən pay almışdı Doktor Fazil! 
Əməliylə, xislətiylə, yardımıyla ucalmışdı Doktor Fazil! 
 
Bir xeyirxah mələk idi, göndərmişdi onu göylər, 
Pay verməkçün yaxşılığı bac almışdı Doktor Fazil! 
 
 O, bir İnsan həkimiydi...körpələrin vuran qəlbi. 
İnsan eşqi ürəyinə həmişəlik od salmışdı Doktor Fazil! 
 
Hippokratın andından da ulu idi eşqi, əzmi,  
Böyüklüyün dərslərindən dərs almışdı Doktor Fazil! 
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İyrənməzdi körpələrin əskisindən, bələyindən, 
Körpələrin gülüşündən sağalmışdı Doktor Fazil! 
 
Qarlı qışlar, qızmar yaylar yormaz idi onu postda, 
Naxoşluğu yormaq üçün doğulmuşdu Doktor Fazil! 
 
Dədələr də, nənələr də onu " oğul" çağırırdı, 
Vahaboğlu on minlərin doğma oğlu  Doktot Fazil! 
 
Çoxlarıtək təmənnalı yaxşılığı qəti yoxdu, 
Tamahkarın evi tamam yıxılmışdı, Doktor Fazil! 
 
İş başında vida dedin çox sevdiyin bu dünyaya, 
Gedişindən böyük mahal sıxılmışdı Doktor Fazil! 

 
MƏMMƏD MÜƏLLİMƏ İKİNCİ ŞEİR 

 
Məmməd məllim, şair neçə lal olsun, 
Dərd içində şəkər olsun, bal olsun?! 
Şair gərək üsyan, qalmaqal olsun, 
Qan axıda laxtalanmış ürəyə! 
 
Gedər ikən əldən varı, cananı, 
Necə çəksin o, başına yorğanı? 
Yel aparır ağızda qovurğanı, 
Sakit baxım kütə gedən çörəyə? 
 
Talış dili sevgili dildarımdı, 
İlk sevgilim, son sevgilim, yarımdı, 
Nə qədər ki , o, ağzımda varımdı, 
Dəyişmərəm onu milyon bəzəyə. 
 
Varisiyəm mən ulu bir millətin, 
Çox görmüşəm tarixlərin zillətin, 
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Gərək edəm rəf candakı illətin, 
Gedən gəmi bağlanmalı dirəyə. 
 
Mərd kişini öldürüb ağlatmazlar, 
Sadiq dostu arxadan dağlatmazlar, 
Azadlığın carçısın bağlatmazlar, 
Alçaqlardır bıçaq vuran kürəyə. 
 
Kimdir avtoru qurduğun muzeyin? 
Neyçün yanmır ordakı lampa, deyin. 
O muzeyə baxdıqca ha qəlb yeyin, 
Yagdırın lənət “qara yel, küləyə!”   
 
Boğulana uzatmasaq əlləri, 
Quruyacaq yaxşılığın gölləri, 
Gəl tarixə yazaq gül əməlləri, 
Səhər üçün dönək odlu şimşəyə. 
 
Yıxacaqdır bizi mənəm- mənəmlər! 
Neyçün özgə dildə gülsün sənəmlər? 
Boğar yurdu öz- özünə qənimlər, 
Çatacaqdır nə şərəf, nə çörəyə. 
 
Deyingənəm, çünki çoxdur dərd- sərim, 
Hey çatlayır öz başımda xeyr- şərim, 
Məmməd, şeirdir yeganə səngərim, 
Dönməm, etməm xəyanət bu məsləkə. 
 

RUZANNA 
 
(Güləş üzrə dünya çempionu Masallının Mişkəmi 
kəndinin 18 yaşlı sakini Ruzanna Məmmədovaya) 
 
Azərbaycan balası talış qızı Ruzanna! 
Rəqibin baş bəlası talış qızı Ruzanna! 
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Milyonların arzusu talış qızı Ruzanna! 
Yeni güləş ulduzu talış qızı Ruzanna! 
 
Çəkdi göyün üzünə Azərbaycan bayrağın, 
Şöhrətini qaldırdı göylərə bu torpağın.  
Vurdu rəqiblərinin kürəyin bir- bir yerə, 
Yazdı Azərbaycanın adını üfüqlərə. 
 
Xəbərlərin nurlusu talış qızı Ruzanna! 
Atəşlisi, qorlusu talış qızı Ruzanna! 
Gənclərin qürurlusu talış qızı Ruzanna! 
Hünərlisi, varlısı talış qızı Ruzanna! 
 
Müşkü- ənbər qoxuyur Mişkəminin havası, 
Hər addımda çalınır Azərbaycan havası. 
Ruzi- bərəkət yağır hər addımda burada, 
Sənətkarlar, ustalar burda çıxır parada . 
 
Mayası halal çörək- talış qızı Ruzanna! 
El- obaya dağ- dirək talış qızı Ruzanna! 
Yaponlara "göz dağı" talış qızı Ruzanna! 
Talış dağı oylağı talış qızı Ruzanna! 
 
Azərbaycan Anteyi, doğulan yeni Tomris, 
Zirvələrə yürüşdə ekizlər Bakı, Təbriz. 
Dünyamızı fəth edən ana yurdun qalası! 
Talış qızi Ruzanna Azərbaycan balası! 
 

ŞƏHİD BALALARIN GÖZ YAŞLARINA ... 
 
Oğul oğul olsa, silər üzdən axan göz yaşını, 
Döndərər bir polad səddə babaların daş daşını. (?) 
Körpələrin, anaların göz yaşları möhnətli yük, 
Bu torpağın dərdi-səri köksü dağlı dağdan böyük. 
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Şəhid dağı, yurd nisgili əydi çinar qamətləri, 
İnsafdımı tər çiçəklər görsün hərbin dəhşətlərin ? 
Körpə quzum, göz yaşını bütün ölkə silməlidir, 
Sənə dərd-ğəm yaşadanın bağrın başın dəlməlidir. 
 
Harda qalmış sərkərdələr, ağlaşır yurd cocuqları, 
Yay günündə yetimləri mələdir dərd soyuqları. 
Talandıqca Vətən mülkü düşmən dönür yalquzağa, 
Yalan, zülüm olan yerdə hər kəs düşəcək duzağa. 
 
Xainləri, iblisləri süfrəmizdən edək kənar, 
Ədalət olmayan yerdə dayaq durmaz pərvərdigar. 
Aruzları, Həmzələri el tanıyır, qovaq , bəsdir, 
Nakişidən mərdlik uman sadəlövhdür, bir nakəsdir. 
 
Canım,gözüm, üz-gözündən axan xalqın al qanıdır, 
Gözlərindən süzülən yaş yurdun dərdli dastanıdır... 

 
YENƏ 

( Dostum İlqar Bədəlova ithafən) 
 
Düşdük dərdin girdabına,  
gərdik sinə əzabına, 
Getdik dərdin hesabına ,  
uduzmuşuq gördük yenə. 
 
Qanadlandıq umudlardan,  
bəhrələndik sukutlardan, 
Dərs götürdük buludlardan, 
yerə qanad sərdik yenə. 
 
Tapdıq həmdəm dağdan-daşdan, 
umduq nicat yar- yoldaşdan, 
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Mehrab yapdıq qara qaşdan,  
selə-suya verdik yenə. 
 
Əyildik torpaq səmtinə,  
bağ səmtinə, dağ səmtinə, 
Hay- küyün uzaq səmtinə, 
 atəşdə əridik yenə. 
 
Haray məkrin əllərindən,  
yalan, arslz dillərindən, 
Göz qapadan küllərindən,  
qəhrindən çərlədik yenə. 
 
Miz dustağı olduq yenə,  
göz dustağı olduq yenə, 
Söz dustağı olduq yenə,  
çevrədə hərləndik yenə. 
 
Olduq şükrün vətəndaşı,  
bağladılar gözü, qaşı, 
İtirdik hər yar- yoldaşı, 
 kor kimi yeridik yenə. 
 
Vaxt itirdik, ömür getdi,  
od yanmadı, kömür getdi, 
Kürə söndü, dəmir getdi,  
söyüddən bar dərdik yenə. (?) 
 
Yaşamadım öz xoşuma,  
ömür keçdi boş- boşuna, 
Camal, daş düşsün başına,  
fürsətdə kiridik yenə. 
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NƏNƏM 
 
(Masallı rayonunun Böyük Kolatan kəndində Alçagül 
nənənin 80 yaşı tamam olur.Doqquz övladını, sevimli 
ərini (Məmmədi) itirəndən sonra min əzab-əziyyətlə 
böyüdən bu məğrur nənənin ömür yolu məni də 
həyəcanlandırdı.Övladlarının, nəvələrinin sevincinə 
şərik olaraq Alçagül nənəni bu yubiley -bu bayram 
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.) 
 
Həmişə Allahdan xatircəm, razı, 
Taleyin əmriylə barışan nənəm ! 
Analar anası, nənəlar xası, 
Çörəyi tərinə qarışan nənəm ! 
 
Qəlbində qeyrətdən doğuldu qartal, 
Köksündə yurd sala bilmədi məlal, 
Kasıb yaşasa da , yaşadı halal, 
Obaya, mahala yaraşan nənəm ! 
 
Asanmı bir nəslə olmaq sərkərdə?! 
Asanmı dərdləri qərq etmək dərdə?! 
Doqquz balasını böyütdü təkcə, 
Kişilər önündə sayrışan nənəm ! 
 
 

 BARLAŞAN NƏNƏM 
 
Aldısa əlindən tale yarını, 
Vermədi kimsəyə ixtiyarını, 
Tapdı balalarda bəxtiyarını, 
Bir qoşun nəvəylə varlaşan nənəm ! 
 
Sevgili Məmmədin davamı Məmməd ! 
Nəslin hər arzusu, hər kamı Məmməd ! 
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Verəcək zirvəyə salamı Məmməd ! 
Məmmədin adıyla qorlaşan nənəm ! 
 
Qartal caynağında ram oldu dərdlər, 
Əriyib yox olan şam oldu dərdlər , 
Qayanın köksündə mum oldu dərdlər, 
Saçları ağ bulud , qarlaşan nənəm ! 
 
Dili dualıdır Peyğəmbər kimi, 
Sözü qəlbə yatır müşk-ənbər kimi, 
Yanar nəvələrə səməndər kimi, 
Səksən yaşında da barlaşan nənəm ! 
 
 

ANA, SƏNİN ADIN... 
 
Təzədən səsləndi adın dillərdə, 
Dünya döndü sanki şadlıq zalına. 
Adın, xatirəyə dönmüş illərdən 
Özünü götürüb gətirdi, ana! 
 
Nə qədər mən şadam, bir Allah bilir! 
Varmış əbədiyyət, mən indi bildim. 
Üstümə adından şəfəq tökülür, 
Ana, hər qübarı qəlbimdən sildim… 
 
Dirçəlir bir ömrün xatirələri... 
Sanki kəşf edirik səni təzədən. 
Xatirən qorucu bir mələk, pəri, 
Nəvənsə ömürə düşən tazə dən. 
 
Bir bahar havası olmuş qismətim, 
Gəlmiş nəfəsimə xoş bir yüngüllük. 
Nəvəli dünyamdır şənim, şöhrətim, 
Onlardır ömrümə bağ-bağça, güllük. 
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Sanıram dolaşır ruhun dövrəmdə, 
Xoş bir nəğmə kimi adın səslənir. 
Ruhun bir sədd çəkmiş dərdə çevrəmdə, 
Nəvələr qəlbində ruhun bəslənir. 
 
Kim özül saymamış ömrə ananı? 
Anam qucağımda sevinir, gülür, 
Mən bitmiş sanırdım sənsiz dünyanı, 
Dan yeri görürəm indi sökülür. 
 
Dəyər yaşamağa analı ömrü, 
Onsuz bu həyatda görmədim dəyər. 
Övladlar, nəvələr- Allahın əmri, 
Ana, adın bizə günəşli səhər... 
 

AY ANA, SƏNSİZ..  
(" Deyişmə"yadigarı) 
 
Atdın yolçuluğu sevda yolunda, 
Çox düşdüm tək-tənha borana sənsiz. 
Qaya ürəyimdəm aldım mətanət, 
Qəlbimi tapşırdım tufana sənsiz. 
 
Çevrildi gen dünya dəmir qəfəsə, 
Durdum min qəhərlə nəfəs-nəfəsə, 
Haraya üz tutdum döndü məhbəsə, 
Güllü bahar döndü xəzana sənsiz. 
 
Gec tapdım, tez bezdim , azdım qəlbimdə, 
Sevgimə bir qəbir qazdım qəlbimdə, 
Başqa bir taleyi yazdım qəlbimdə, 
Çıxdım dar otaqdan meydana sənsiz 
 
Sonuma hər yara yetirməz məni, 
Namərdlik ayağa gətirməz məni, 
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Kim deyər inadım bitirməz məni, 
Dönərəm təzədən fidana sənsiz. 
 
O qərar, o ürək, o yol, o da sən, 
Barı düşməyəydin dedim oda sən, 
Bu sənin sevdiyin saray, bu da sən, 
Ölmədim, yol getdim mərdanə sənsiz. 
 
Kim qorxdu, kəsildi eşq sınağından, 
Qurtula bilmədi el qınağından, 
Qəlbim inam adlı yanacağından 
İçməsə, əl çatmaz sükana sənsiz. 
 
Eşqin bir təməldi dağlar başına, 
Şərikdi, ortaqdı dünya yaşına, 
Kimsənin baxmaram daha qaşına, 
İndi düz baxıram dövrana sənsiz. 
 
Daha sönüb həvəs, ötüb ehtiras, 
Eşqin bu günümdə köhnə bir miras, 
Ancaq edəcəyəm daim etiraz, 
Qəmlənə eşqində bir sona sənsiz. 
 
Dünyanın ilki də, sonu da sənsən, 
Səslərin ən incə tonu da sənsən, 
Xanımı da sənsən, xanı da sənsən, 
Ömrün mənası yox, ey ana, sənsiz! 
 

ANA… 
 
Adın da , özün də müqəddəs, ulu, 
Hər işin, əməlin nümunə, örnək. 
Şərəf-şan bilmişik sən gedən yolu, 
Görən yuxunu da bilmişik gerçək. 
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Qəhrəman anası olmaq hünərdir, 
Düşmənə vurulan yumruqdur oğul. 
İgidlər yurd üçün nurlu səhərdir, 
İgidlər anası haqqındır sağ ol. 
 
Doqquz ay bətnində böyütdün bizi, 
Çəkdin qəhrimizi sən ömür boyu. 
Tək yurda tapşırdın taleyimizi, 
Sirr kimi saxladın arzuda toyu. 
 
Anacan, kim bilir Göyün əmrini? 
Qayıtdı oğulun bir şəhid kimi. 
Verdi bir ər kimi yurda ömrünü, 
Bütövlük eşqinə bir şahid kimi. 
 
Çəkildi bir elin ürəyinə dağ, 
İgidə asiman, yerlər ağladı. 
Tabutun altına girəndə ancaq 
Ay ana, bu hala daş da ağladı. 
 
Yurdun kişiləri ölməyib hələ, 
Analar, tabutu götürməyin siz. 
Yurdun qeyrətinə düşər vəlvələ, 
Kafir düşmənləri şad edərsiniz. 
 
Sizin göz yaşınız dərya dərdimiz, 
Dərdiniz-səriniz faciəmizdir 
Siz ki dağ dərdinə sinə gərdiniz, 
El-oba içində bu, bəsimizdir. 
 
Ancaq aparmayın tabutları siz, 
Yurdun dik qamətin sındırmayınız. 
Tökməyin yollara buludları siz, 
Umud işıqların söndürməyiniz. 
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Boş yerə ölməyib oğullarınız, 
Borcunuz, verginiz yoxdur kimsəyə 
Hamınln gözündə sınmaz qalın siz, 
Yaşayır bu torpaq , bu Vətən deyə. 
  
 

ZABİT TALIBOVUN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ 
 
Dərd oldu gedişin minlərə, Doktor, 
Dara düşənlərə sən ki köməkdin. 
Sənsiz dost gözünə düşdü duman, tor, 
Məclisdə, həyatda bir şux ürəkdin. 
 
Qoymadın minlərin körpə şamını  
İşıqsız yaşaya, gülüşsüz qala. 
Qüsursuz ağsaqqal ehtiramını 
Çevirdin bizlərə etdin bir qala. 
 
Hər yana, hər kəsə saçırdın işıq, 
Həsədin, qibtənin ünvanı səndin. 
Düz sənə, sən isə düzə yaraşıq, 
Yalanın , nakəsin əhdin kəsəndin. 
 
Hippokrat andını etdin baş tacı... 
Bu anda bağlandın bütöv bir ömür. 
Hər sözün, söhbətin bir dərd əlacı, 
Xeyir kitabının sonu görünmür. 
 
Sığmadın sənətin dar qəlibinə, 
Dünyanı qələmlə qucmaq istədin. 
Dönməkçün xeyirin şən qalibinə 
Bütün könüllərə uçmaq istədin. 
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Diləklər tükənməz, həyatsa acı... 
Bütün yaxşılara əl uzatdın sən. 
Olmadın kiminsə dərdli möhtacı, 
Dərdlərin gözünə oxtək batdın sən… 
 
Ancaq hardan tapdı, aldı çənqinə 
Səni bu allahsız xəstəlik, Doktor ?! 
Yüz təlaş doğmanın çökdü rənginə, 
Qorxular yaşadıq üstəlik, Doktor ! 
 
Gəldi başımızə fikrə gəlməyən, 
Heyif , əlimizdən uçdun quş kimi. 
Ancaq fikrimizdə oldun ölməyən ! 
Ruhun qanad çalır qaranquş kimi. 
 
Ömrü xərcləmədin ancaq bu günçün, 
Yaşayır minlərin ömründə ömrün ... 
Kim ki can yandırır toyçün, düyünçün, 
Mən Doktor Zabiti görürəm hər gün. 

2020 dekabr 
 

 
CAVİD  FƏRƏCOV 

 
(Qəhrəman  təyyarəçi Cavid Fərəcovun 
timsalında Azərbaycan Şahinlərinə həsr edirəm) 
 
Yaxşı məlum idi gucumuz yerdə, 
Göylərdə gucunu göstərdin, Cavid ! 
Bəli, fəxr edirik alçaq duşmənin 
Başında tufanlar əsdirdin, Cavid ! 
 
Yurda quldur kimi soxulanları 
Nifrətlə, qəzəblə qovdun it kimi. 
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Faşist havasıyla doğulanları 
Göndərdin geriyə bir meyit kimi. 
 
Nə iti azmışdı yad torpağında 
Gözu ac doğulmuş köpək uşağı? 
Yuxu görurdulər yurd marağında, 
Söndu Balayanın mənfur "Ocag"ı. 
 
Etdin darmadağın quzğun yuvasın, 
Qurumuş ot kimi biçdin yadları. 
Alqış, vətən oğlu, verdin cavabın 
Başkəsən, qudurğan o cəlladların. 
 
Qırx dörd gun nə gunduz bildin, nə gecə, 
Qəzəbdən gözunu qan tutmuşdu, qan, 
Vətən yaralanmış, yatasan necə ? 
Azad torpaqlardı dərdinə dərman... 
 
Duşmənin ustunə leytək şığıdı 
Zərbəsi tufandan bətər PUA-lar, 
Erməni niyyətin məzara yıxdı, 
Analar dilindən yağdı dualar… 
 
Elə valeh oldun Qarabağa sən, 
Sandın hər qarışı Talışa təndi. 
Bölmədin vətəni düzə, dağa sən, 
Aranlı, dağ-duzlu Vətən Vətəndi! 
 
Uç medal, bir orden yanır döşundə... 
Qəhrəman, hunərin parlayır par-par. 
Sanki igidliyin dağlar başında 
Yanan bir mayakdır, işıq paylayar... 
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Cəbrayıl, Xocavənd, Fuzuli azad... 
Bu "azad"sözundə payın var sənin. 
Azad göyumuzdə indi aç qanad, 
Vətənlə bir yerdə yaşasın şənin.  

2020 dekabr. 
 

HAQQA  YETDİ O... 
(İş yoldaşımız Canəlinin vəfatı münasibətilə) 
 
Bir saat bir yerdə dura bilməzdin, 
Bəs niyə bağlandın buraya, ey dost? 
Sıxardı hər yandan səni bu mühit, 
Bəlkə sən düşmüsən saraya, ey dost? 
 
Daim tək yaşadın yalqızlığından, 
Dolandın, çırpındın ömrü qərarsız. 
Kasadlıq keçirtdin dost qılığından, 
Gördün çoxlarını bivec, yararsız. 
 
Hər addım başında xəyanət, yalan, 
Yıxdı xəstəlikdən daha çox səni. 
Gördün insanların fikrində palan...  (?) 
Birə-yüz artırdı ürək qüssəni. 
 
Sən aciz deyildin, ancaq vəhşilər 
Kəsəndə quldurtək bərəni-bəndi, 
Namuslu insanlar, comərd kişilər 
O vaxtdan meydandan çıxıb gedəndi. 
 
İçkiyə meyl etdin bəlkə bu səbəb, 
Yurdunu tərk etdin uzun müddətə. 
Etdin biganəlik özünə tələb, 
Etdin, cihad etdin hirsə, hiddətə. 
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Yenə də olmadı aram dalğalar... 
Keçdi alt qatlardan çox cərəyanlar... 
Ürəyə yaxlaşdı qara halqalar, 
Allahı unudub yolu cayanlar. 
 
Dözmədi yüz illik ürək bu dərdə., 
Vətəndə vətənsiz-haqsız getdi o. 
Görmədi gəzdiyi haqqı heç yerdə, 
Öldü,  ölümüylə haqqa yetdi o... 
 
 

YUSİF 
 
Nədir gözlərində yuva salan qəm ? 
Nədir uzundəki o kədər, Yusif ? 
Çarmıxa çəkilmiş eşqmi bu sitəm ? 
Beləmi olurlar sevənlər, Yusif ? 
 
Vəfalı bir eşqə qəsd var canında, 
Həyata nifrət var həyəcanında, 
Mən sevgi görmurəm qaynar qanında, 
Boğur əhvalını dərd-qəhər , Yusif ! 
 
Hanı şaqraqlığın, hanı şuxluğun, 
Boğur bizləri də bu boğuqliğun, 
Əlinlə duşduyun bu bataqlığın 
Yoxmu xilas yolu bu səfər, Yusif ! 
 
Dərdi, kədərini dəf et, tapdala, 
Sevənin dayağı özudur, bala, 
Məcnun öz eşqini etdi bərməla, 
Onu başa duşdu hər nəfər, Yusif ! 
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QURBAN BAYRAMI 
(Dostum Bəybala Əliyevə ithafən) 

 
Mübarək müqəddəs Qurban bayramı! 
Yaşayaq, yaşadaq ulu əyyamı. 
Qoy günün nəbziylə çağlasın hamı, 
Bərəkət, nur yağsın hər bir oçağa, 
Şükür, şükür deyib dalaq uzağa. (?) 
 
Qoy açsın təzədən insanlıq çiçək, 
Əməldə Peyğəmbər yolunu seçək, 
Həyat zəmisində alaqlar biçək, 
Qoy dəyər qanunu olsun insanlıq, 
Bizə qanad versin sevgi, heyranlıq. 
 
Mərhəmət nə olan şeydir, qanaq biz, 
Olmayaq başlarda qanlı çanaq biz, 
Daş qəlbi , daş üzü bir qanadaq biz, 
Edək yaxşılıqla pisliyi peşman, 
Olaq rəzilliyə, yamana düşmən. 
 
Xoş niyyət qoy yusun kin- küdurəti, 
Ürək uçrumların yox edək qəti, 
İnsanlıq gülünün pak qüdsiyyəti 
Bayram ətri olsun üst- başımızda, 
Doğmalıq qoxuyaq yurddaşımızda. 
 
Tək qarın gülməsin, gülsün diləklər, 
Açılsın xeyirə haqqa bəbəklər, 
Allahın yoluna gəlsin " zirəklər", 
Hər kəsə saçılsın Haqqın günəşi, 
İnsaf, mürüvvətin həyat atəşi. 
 
Tapdı sadiqliklə İsmayıl nicat, 
Ata Xəlilullah tapdı min həyat, (?) 
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Güldü bəşəriyyət, yaşadıq nəşad, 
Bəşər uçurumu adladı, keçdi, 
Köləlik zəncirin qatladı, keçdi. 
 
Keçdimi? Bu sual indi çox mübhəm, 
Təzədən quldarlıq qaldırmış ələm, 
Baxın, çalxalanır necə bu aləm, 
Qurbanlar verilir milyon- milyon, bax, 
Bağrımız qan ilə dolmuş, dolacaq. 
 
Eşidin, ey dünya müsəlmanları, 
Bütün Yer üzünün pak vicdanları! 
Kəsin Qurbanları… Kəsin qanları... 
Dünya xilas olsun təlatümlərdən, 
Nicat yolu tapaq təbəssümlərdən.... 

 
 

ŞƏHİD SÜBHAN RAUF OĞLUNA 
 
Subhun şəfəqitək işıqlı oğlum ! 
Səni muharibə aldı əlimdən. 
Quruyub durmuşam şah ağacıtək, 
Ölümun şimşəktək vurdu belimdən. 
 
Ömrümü-günümü , həyət-bacamı 
Sənin gülüşündür ziyalandıran, 
Çörəktək süfrəmi, duztək sacımı 
Min bir bərəkətlə mənalandıran... 
 
Sən oğul evimdə təkim, yeganəm ! 
Su nədir, urəyi təşnələr bilər. 
Baladan gen duşsə hər kim,  bir dənəm, 
Gündüz dəli olar, gecələr mələr. 
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Vətən dara düşdü, sənsə dərd-qəmə, 
İsti yeməklərin döndü zəhərə . 
Düşdün öz arzunla başqa aləmə,  
Elə bir aləm ki, hökmü " məhv elər !" 
 
Talış dağlarının qüruru başda, 
Ğeyrətin gətirdi səni səngərə. 
Görmədi bir kimsə səni təlaşda, 
Döndün bir andaca cəsur əsgərə. 
 
"Evin tək oğlusan , qayıt ",- deyiblər, 
Bir azca arxaya, qorxusuz yerə". 
Xətrinə burada yaman dəyiblər, 
Daha çox sinmisən odlu səngərə. 
 
Murov-Ağdərədə, Suqovuşanda 
Silahın əlində gələrkən dilə, 
Nə nəfəs, nə də can qalmışdı canda, 
Hərasan gəzirdik gündüzlər belə. 
 
Özün silah boyda, ançaq biçmisən 
Duşmən sürüsünü snayper kimi. 
Duşmənə qorxmazlıq dərsi keçmisən, 
Uşaq ola-ola sən bir ər kimi. 
 
Aylarla bir xəbər səndən gəlmədi... 
Butun cəbhələri gəzdik az qala. 
Sevindik Zəfərdən, ürək gülmədi, 
Sən ki incitməzdin bizləri, bala ! 
 
Axı nə görmüşdün on doqquz ildə ?! 
Sən dunən düşmüşdün beşik atından. 
Min arzu açmışdı çiçək könüldə, 
Heyif, tufan əsdi hərb həyatından. 
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Oğlum, ölümündən havalanıram, 
Deyirdim barı mən tapım nəşini. 
Tüstüsüz, ocaqsız daim yanıram, 
Haraya biz tökək göz atəşini ? 
 
....Tabutun ordenlə qayıtdı geri... 
Təsəllim dəhşətli müsibət oldu. 
Gözün yaş tökməyə oldu bir yeri... 
Qəbrinə qovuşmaq səadət oldu... 
 
Anan Kişvərdən çox sevmişdim səni , 
Demişdin, həm indi , həm gələcəyəm. 
İndi, ciyərparəm , sən eşit məni, 
Darıxma , yanına tez gələcəyəm. 
 
 

MƏNİM NƏVƏLƏRİM 
 
Mənim nəvələrim gülüm, çiçəyim, 
Hamısı bir yerdə bir gül dəstəsi. 
Mənim nəvələrim çarpan ürəyim, 
Yurdumun, nəslimin şaqraq bəstəsi. 
 
Ömür kimə səhra, kiməsə bağdır, 
Min cürə bəhrəli bağdır nəvələr. 
Körpə sədaları ömrə dayaqdır, 
Can atar göylərə, dağdır nəvələr. 
 
Necə təşnəciyər su arzularsa, 
Necə həsrətdirsə saf cana xəstə, 
Necə qərib üzün yurda tutarsa, 
Eləcə qəlb əsdi hər nəvə üstə... 
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Sayı çoxaldıqca çağladı eşqim, 
Bol sulu, nəğməli qədim çayam mən. 
Onlarla min ülfət bağladı eşqim, 
Bu eşq aman verməz bir an cayam mən. 
 
Məsuliyyət duyur, yarmır bir an da 
Ordu böyüdükcə hər bir sərkərdə. 
Ikinçi əkinə canın qoyanda 
Allah salmaz onu çıxılmaz dərdə. 
 
Hər nəvəm sünbülüm, barım, bəhərim, 
Hər nəvəm sabaha töhfəmdir mənim. 
Hər nəvəm açılan yeni səhərim, 
Hər nəvəm Tahirim,  ,Zöhrəmdir mənim. 
 
Mənim nəvələrim bitməz dövlətim, 
Şaxəli yolumdur, ünvanı sabah. 
Mənim nəvələrim əbədiyyətim... 
Onları Allahım göndərmiş pənah. 
 
Davamım var demək, ömür puç deyil, 
Zəngindir hər günüm gül duyğularla. 
 
Ölüm də mənimçin daha köç deyil, 
Ömür mənalanır xoş qayğılarla. 
 
Mənim nəvələrim gülüm, çiçəyim, 
Hamısı bir yerdə bir gül dəstəsi . 
Mənim nəvələrim çarpan ürəyim, 
Yurdumun, nəslimin şaqraq bəstəsi... 

2010. 
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QƏRİB KİMİ ÖMR ELƏDİN 
(Ustadım Allahverdi Nəzirovun əziz xatirəsinə) 

 
Bu bicləşmiş zəmanədə qərib kimi ömr elədin, 
Yaxşıların xəyalında səyyarətək dövr elədin. 
 
Əsəb tapdın minüzlülər əsrində sən əskiklərdən, 
Pələnglərin nərəsini , heyif, umdun pişiklərdən. 
 
Yalan, kələk dünyasından qovuşdun haqq dünyasına, 
Ömrü boyu oturdun sən nahaq dünyanın yasına… 
 
Yeri gəldi bu dünyanın boz üzünə çırpdın daşı, 
Ömür boyu incitmədin sən nahaqdan yar- yoldaşı. 
 
Qara bağrı yaralandı qarışqanı əzməyənin, 
Qeybət axdı dalınca hey haqsızlığa dözməyənin. 
 
Allahçılıq maska olub sir-sifətə taxılanda, 
Olmadılar kimsənələr ürək-dirək, yıxılanda. 
 
Bəhrələndi ondan yüzlər Qıratını çapanda o, 
Tək qalanda bəzən isə qoyuldu tez sapanda o. 
 
İtirmədi bir Allahdan ürəyində inamını, 
Son anadək həsr elədi dostlara qəlbin şamını. 
 
Həyat eşqi bir an belə sozalmadı ürəyində, 
Arzuları, diləkləri qocalmadı ürəyində. 
 
Saf gəlmişdi bu dünyaya,bu dünyadan büllur getdi, 
Neçə nəslin gözlərində işıq oldu, bir nur getdi. 
 
Yaşadacaq,ustad,min-min xeyirxahlıq,rəhmət səni! 
Yenə həyat yollarında görəcəyik, əlbət, səni, əlbət, səni ! 

aprel 2022 
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QARABAĞDA TARİX YAZDI TALIŞLAR 

 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
Düşmənlərə qəbir qazdı talışlar, 
 
Dik baxdılar ölümlərin gözünə, 
Vədəxilaf olmadılar sözünə, 
Naxələfin uymadılar izinə, 
Namərdləri gətirdilər dizinə, 
Döyüşlərdə yumruq, pazdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar.. 
 
Ucalardan uca oldu adları, 
Düşmən üstə yağdırdılar odları, 
Bir it kimi qovdular bədzatları, 
Gözlərində qaldı niyyət-zadları. 
Əldə silah çox sərrastı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
 
Ordadırlar, qaynar nöqtə hardadır, 
Ordadırlar , harda Vətən dardadır, 
Ordadırlar, harda qüvvə sardadır, 
Od içində tufandadır, qardadır, 
Aşırımlar, diklər aşdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
 
Hər yurd yerin Vətən, Talış sandılar, 
Uğurunda baş qoydular, yandılar, 
Geri dönmək nədir bilməz andlılar !  
Səməndərtək yandılar, odlandılar. 
Səngərlərdə dəmir, daşdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
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Faşistdən də mənfur imiş erməni, 
Taladılar bu yurd adlı xırmanı, 
Yağmalandı yurdun neçə ormanı, 
Hey daşındı torpağın ləl- mərcanı. 
Bağrına bu dağı basdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
 
Verdi şəhid hər obası, hər kəndi, 
Şəhid yurdi həm də nalə çəkəndi, 
Şəhidinə qurban deyib səkəndi, 
Bayrağını kəfəninə bükəndi. 
Qisas andın qəlbdən asdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
 
Bu ləzgidir, kürd, avardır, bu türkdür, 
Bu birlikdən qəvi düşmən tez hürkdü, 
Erməninin qəddini əydi, bükdü, 
Ad - sanını vurdu, dağıtdı, sökdü. 
 
Dostluğunda bəmbəyazdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlar. 
 
Qayalarla Şuşaya yol açdılar, 
Kəlbəcərə, Laçına qol açdılar, 
Xudafərin üstə qucaqlaşdılar, 
Qarlı dağlar, sıldırımlar aşdılar. 
Qarabağda tarix yazdı talışlar, 
Qarabağda tarix yazdı talışlsr ! 
 

QADAĞA EDƏ BİLMƏZ 
 
Qadağa edə bilməz heç kəs mənim adımı, 
Qanla qazanmışam mən adımı, soyadımı. 
 
Neçə min illər mənim yaşım var, tarixim var, 
Tarixin babasıdır bizim talış babalar. 
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Talış dağları şahid, Kaspi dənizi şahid, 
Olmuşuq min dəfə biz bu yurda qurban, şəhid. 
 
İtə- qurda vermədim mən heç zaman zatımı, 
Qadağa edə bilməz heç kəs mənim adımı. 
 
Daşlara, qayalara yazılan tarix itməz ! 
Qar, yağış qranitin qədimliyin əritməz ! 
 
Çıxır mənim dilimdən dünyanın yüz dilləri, 
Işığımla nurlanır bəşərin qəndilləri. 
 
Nəsillərin kökləri bağlanır soykökümə, 
Qocaman tarix özü baş endirir hökmümə. 
 
Qoruyur muzeylərdə min sənəd əcdadımı, 
Qadağa edə bilməz heç kəs mənim adımı! 
 
Cinayətdir bir xalqın adına hədd, sədd qoymaq, 
Başıbəla alimlər ölkəyə ləkə, yamaq! 
Cavabdehlər versinlər on milyona düz cavab, 
Düzəldilsin bu qələt, qazanılsın haqq, savab. 
 
Daşlara yazılanlar həkk olunsun fərmana. 
Fərman dönsün milyonçün bir şəfalı dərmana. 
 
Qoy aparsın vicdanla bəşər haqqın odunu, 
Qadağa edə bilməz heç kəs mənim adımı. 
 

ANA ŞƏHİD OĞLUNUN TABUTUNU… 
 
Adın da , özün də müqəddəs, ulu, 
Hər işin, əməlin nümunə, örnək. 
Şərəf-şan bilmişik sən gedən yolu, 
Görən yuxunu da bilmişik gerçək. 



 

 

Camal Lələzoə 

84 

Qəhrəman anası olmaq hünərdir, 
Düşmənə vurulan yumruqdur oğul. 
İgidlər yurd üçün nurlu səhərdir, 
İgidlər anası haqqındır, sağ ol. 
 
Doqquz ay bətnində böyütdün bizi, 
Çəkdin qəhrimizi sən ömür boyu. 
Tək yurda tapşırdın taleyimizi, 
Sirr kimi saxladın arzuda toyu. 
 
Anacan , kim bilir Göyün əmrini? 
Qayıtdı oğulun bir şəhid kimi. 
Verdi bir ər kimi yurda ömrünü, 
Bütövlük eşqinə bir şahid kimi. 
 
Çəkildi bir elin ürəyinə dağ, 
İgidə quru da, yaş da ağladı. 
Tabutun altına girəndə ancaq 
Ay ana, bu hala daş da ağladı. 
 
Yurdun kişiləri ölməyib hələ, 
Analar, tabutu götürməyin siz. 
Yurdun qeyrətinə düşər vəlvələ, 
Kafir düşmənləri şad edərsiniz. 
 
Sizin göz yaşınız dərya dərdimiz, 
Dərdiniz-səriniz faciəmizdir 
Siz ki dağ dərdinə sinə gərdiniz, 
El-oba içində bu , bəsimizdir. 
 
Ancaq aparmayın tabutları siz, 
Yurdun dik qamətin sındırmayınız. 
Tökməyin yollara buludları siz, 
Umud işıqların yandırmayınız. 
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Boş yerə ölməyib oğullarınız, 
Borcunuz, verginiz yoxdur kimsəyə. 
Hamının gözündə sınmaz qalın siz, 
Yaşayır bu torpaq , bu Vətən deyə. 
 
 

QARABAĞ QAZİLƏRİNƏ 
 

Ödəndi haqqın yurd ilən, ey qazi , kamiyab oldun, 
Yetişdin arzu- kamına, vüsalinlə sirab oldun. 
 
Vətən cənqi sevdasıyla yaşadın illərdən bəri, 
İntiqamı , qisası sən öz könlündə rübab etdin. 
 
Tüstüləndin fürsət tapıb yadlar yurdu murdarladı, 
Ürək dünyan oldu tarmar, varlığını kabab etdin. 
 
Ata yurdun doğmalığın, ana qəbrin ülvliyin; 
Ürəyində zaman-zaman türbə etdin, mehrab etdin.  
 
Sağ qolunu qəlpə, güllə apardı, olmadın peşman, 
Qarı düşmən niyyətini xəyal etdin, sərab etdin. 
 
Yaralara məlhəm oldu doğma Vətən torpaqları, 
Azad Vətən , azad Şuşa ömrünə afitab oldu. 
 
Çamal , Vətən eşqi seldir, almaq olmaz qabağını, 
Aldınmı ,vaxt gələr bir gün görərsən inqilab oldu. 
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BİR ORDUYA BƏRABƏRDİR ƏSL OĞUL 
 
Bir orduya bərabərdir əsl oğul, 
Damarında hərəkətdə zaman, dövran. 
Düşmənidir harda görsə mənən bir qul, 
Qeyrətidir hər gün edən onu giryan. 
 
Varı onun cəsarəti, mərdanə söz, 
Görən gözü daş üzləri deşən lazer. 
Həqiqəti yazan qələm iti almaz, 
Yalanlara, böhtanlara məzar qazır. 
 
Qorxudanmaz qaragürüh dəstə onu, 
Həqiqətin yumruğuna dağ dağılar. 
Saf məsləki heç vaxt etməz xəstə onu, 
Nəzərindən umud, inam, haqq "sağılar". 
 
 
Qoy qorxaqlar uzaq dursun ondan, uzaq, 
Dönməz mərdlər hiylələrin məşqi ilə . 
Ölsün ona yalan-palan quran duzaq, 
O, milyondur həqiqətin eşqi ilə ! 
 

ŞAHİN AĞAYEVİN ƏZİZ XATİRƏSİNƏ 
 
Təpədən dırnağa musiqi idi, 
Mahnıyla oynardı hər bir əzası. 
Səsi, zəngüləsi həqiqi idi, 
Hər şey təbii idi onda, əsası. 
 
O, el sənətkarı , o,  bir eloğlu! 
Yaşatdı sənəti nəğmələrində. 
Muğam sənətində bir dəli-dolu, 
Yüksəkdə dolaşdı, üzdü dərində. 
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Məclislər aşiqi, toy yaraşığı, 
Ömürdən pay verdi ellərə bol-bol  
Səsiylə açılar dərd qırışığı, 
Gələrdi hüzrünə hər kəs neçə yol. 
 
Dartardı zirvəyə "Şür" "Qatar"ıyla, 
Möcüzə səsiylə xalqını Şahin. 
Talışın qəlbaçan mahnılarıyla, 
Qorudu talışın haqqını Şahin. 
 
Səsi fəth elədi Azərbaycanı, 
Milyon könüllərdə yandırdı çıraq. 
Oxunan, sevilən mahnılar canı, 
Hələ bundan sonra O qayıdacaq. 

25.05 2021 
 

ŞAHİN SƏNƏTİ 
 
Salmış könüllərdə mehriban yuva, 
Şahin məhəbbəti,  Şahin sənəti. 
Daima verəcək ruhlara qida, 
Şahin məhəbbəti, Şahin sənəti. 
 
Küskün könüllərə əlac edəndir, 
Daşı məhəbbətə möhtac edəndir, 
Eşqi biganəyə taxt- tac edəndir 
Şahin məhəbbəti, Şahin sənəti. 
 
Ən zərif hisslərdən aparar qatar... 
Kimə rast gəldi o, əlindən tutar, 
Yaşamış, yaşayır, yenə yaşayar 
Şahin məhəbbəti, Şahin sənəti 
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O,   ŞAHİNDİR 
 
(Azərbaycanda, Talışda ən mahir mahnı və muğam 
ifaçısı olmuş Şahin Ağayevin əziz xatirəsinə) 
 
O, Şahindir ! Sənətin dağlarında yol aşır , 
O, Şahindir ! Muğamın göylərində dolaşır, 
O, Şahindir ! Nuriyla idrakımız saflaşır, 
Can artıqca  sevgimiz yaşamağa neçə qat ! 
 
Ürəkləri yandıran, kabab edən Şahindir ! 
Ruhumuzu göylərdə rubab edən Şahindir ! 
İncə, zərif hissləri sirab edən Şahindir ! 
Nuş edirik, oluruq aşiq sənə, ey həyat ! 
 
Yaşıl Talış dağları zəngülənə dəm tutur, 
Başı sisli zirvələr qəmlərini unudur, 
Sehrinə kim düşürsə, hər bəlaya toy tutur, 
Qanadsızlar özünə icad edir tər qanad ! 
 
Nəğmələrin kəşfidir hər muğama səyahət ! 
Mənasına həyatın min yol edər sirayət. 
Arxasınca dartacaq səni xoş üz, aysifət, 
Qayğıların olar yox, həyat eşqin -şux, rahat ! 
 
Ustadın var -Baloğlan ! Qardaşların İsrail, 
Rəhim, Zaur, Famillə Səməd, bir də İsmayil... 
Mahnıların dünyası bu dostlarsız tam deyil, 
Bu birliyi alqışla , bu birliklə kama çat ! 
 
Şahin, şahin kimi sən zirvələri qət eylə ! 
Dostlarını bəxtiyar, düşmənləri pərt eylə ! 
Güvəncimiz sənətdir, bu dünyanı mat eylə ! 
Bu millətin dərdindən muğam -dastanlar yarat ! 
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...O, Şahindir ! Sənətin dağlarında yol aşır, 
O, Şahindir ! Muğamın göylərində dolaşır, 
O, Şahindir ! Nuruyla idrakımız saflaşır, 
Can artıqca  sevgimiz yaşamağa neçə qat ! 
 

ÜRƏYİ   AÇIQLIQ 
 
(İki övlad anası, səmimi həyat yoldaşı, sovet 
dövründən ticarət sahəsində işləyən Telli  bacıya) 
 
Ürəyiaçıqlıq yaz havasıdır, 
Onunla toy-büsat qurar ürəklər. 
Xislətə çevrilsə , dərd davasıdır, 
Səadət hər yerdə bu qəlbi bəklər. 
 
Ürək tellərini qoruyur sinə, 
Şaqraq gülüşlərin adı gur işıq. 
Ürəyin gül açmaq möcüzəsinə 
Biz gənclər əbədən heyran qalmışıq. 
 
Ürəyiaçıqlıq qəmə sipər, dağ, 
Ürəyiaçıqlıq ilahi zinət. 
Bəla üz verəndə onunla ancaq 
Bəlanın mülkünü eylədik qarət. 
 
Qoy qəlbi qaralar sevməsin səni, 
Çöhrəni güldürər xoş söz, xoş qılıq. 
Dar gündən, yoxluqdan gələn qüssəni 
Açar könül şamı qəlbiaçıqlıq. 
 
...Telli, öz qəlbinə yaxdın bal, şəkər, 
Yaydın camalına günün şöləsin, 
Min qardaş qəlbinə oldun güc, təpər, 
Yandırdın dostların inam piltəsin. 
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Bayağı gülüşlər, reklam ədalar 
Qonmadı o bəxşiş olan çöhrənə. 
Qaçdılar macəra gəzən gədalar 
Dönəndə nifrətin gözdə şimşəyə. 
 
Allahçı olarmı yolda qalan daş?! 
Allahçı töhfəsiz qala, inanmam. 
İnsana taletək verilən yoldaş, 
Qız-oğlan qisməti bəxşişdir, danmam. 
 
Tükənməz sərvətdir halak çörək-duz, 
Dağ bildin sən bunu, bacım, mərhəba! 
Şahlardan özünü tutmadın ucuz, 
Toxluğun, paklığın-tacın, mərhəba! 
 
...Ürəyiaçıqlıq yaz havasıdır, 
Onunla toy-büsat qurar ürəklər. 
Xislətə çevrilsə,dərd dəvasıdır, 
Səadət hər yerdə bu qəlbi bəklər. 
 
DOSTUM ŞƏRAFƏDDİN İLKİNƏ 

 
Qəlbini, ruhunu qırsa vəfasız, 
Eşqinlə oynasa oyuncaq kimi, 
Əyilmə ! Dərdini bilmə dəvasız, 
Bacar , onu unut oduncaq kimi. 
 
Unutmaq çətindir...can vermək kimi, 
Yeddi qatdan keçir kökü sevginin. 
Dünyanı tərsinə çevirmək kimi 
Ağırdır daşımaq yükü sevginin. 
 
Ondan da ağırdır olmaq çəkisiz, 
Cavabsız qalmağın müsibəti min. 
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İlk eşqim qəlbimdə oldu şırım-iz, 
Ancaq şərəf dərsin keçdim sevginin. 
 

RƏNA, NƏRMİN, AYDAN, GÜLGÜN 
 
Ömrə həmdəm olmuş qələm, 
Tale etmiş ruhum gülgün, 
Hər biri bir dünya, aləm- 
Rəna, Nərmin, Aydan, Gülgün. 
 
Ədəb-kamal, zövqü surət 
Tən yaranmış vardan-yoxdan, 
Sevda dolu dörd hekayət- 
Rəna, Nərmin , Gülgün , Aydan. 
 
Gözəldir el yaradan bar, 
Bağbanları bağdan əmin, 
Bütün fəsillərdə bahar- 
Rəna, Gülgün, Aydan, Nərmin. 
 
Arzuları zirvə, dünya, 
Göy üzündə süzən durna, 
Kaş sizləri hamı duya, 
Nərmin, Aydan, Gülgün, Rəna. 
 
Ürək sizi doğma bildi, 
Dərdi-qəmi etdi sürgün, 
Gedin, nurum sizə yoldu, 
Rəna, Nərmin, Aydan, Gülgün. 
 

ƏHMƏD MÜƏLLİM 
 
Qabaqkı şövqündən yox bir əlamət, 
Solub gül bənizi, itib göz nuru, 
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Əyilib dağlara bənzəyən qamət. 
Möhtacdır uşağa çinar qüruru. 
 
Elə bil çıxıbdı qanlı vuruşdan, 
Sifəti saralıb, alnı yaralı. 
Xəstəlik kişini salıb duruşdan, 
Əlləri tənzifli, başı sarılı. 
 
Bir vaxt seçilərdi şax yerişiylə, 
Şaqraq gülüşləri saçardı işıq. 
O bir sənətkartək zərif işiylə 
Verərdi hər yerə zinət, yaraşıq. 
 
Fransız ətrinin kəskin qoxusu 
Yayılardı onun üz-yanağından. 
Əhməd müəllimin tənə-qorxusu 
Getməzdi adamın göz qabağından. 
 
...İndi unudulmuş o nəcib insan, 
Meydana çıxmağa halı qalmamış. 
Sönür can ocağı, huş çıxır başdan, 
Həyat pətəyində balı qalmamış. 
 
Kəsdirib yanını oğlu, nəvəsi, 
Heyif, çoxdan köçüb ömür sirdaşı. 
Tək-tənha yaşanan ərlik nəfəsi 
Olmuş sədaqətin bir məhək daşı. 
 
Bumudur son, axır? Bumudur final? 
Varmıdır o yana daha bir cığır? 
Bundan o tərəfi fəhm edir kamal, 
Dağın o yanını dumanlar sıxır... 

25.12.2013  
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PƏRVİNƏ 
(Yeni doğulmuş nəvəmə) 

 
Allah verən töhfə, bəxşiş qəbuldu, 
Qurban olaq adının hər hərfinə. 
Nə zəhmətlər çəksək , bizə məqbuldu, 
Üç gözəlin biri olan Pərvinə!  
Qurban olaq adının hər hərfinə ! 
 
Qız usagı gözəldir başdan-binadan, 
Verəmməsin qiymət heç kəs sərfinə ! 
Pay düşəndə gözəl lütfi- Xudadan, 
Bağ-bağçanın çinarı nə, sərvi nə? 
Verəmməsin qiymət heç kəs sərfinə ! 
 
Qığıltısı, təbəssümü bir aləm ! 
Su içində bənzər xırda delfinə. 
Bir andaca olar ən yaxın həmdəm, 
Bir nəsilin dönər günəş qəlbinə, 
Su içində bənzər xırda delfinə ! 
 
Kim görsə üzünü" pəridir" deyər, 
Yada salsa , heyrət edər Darvinə. 
Görənlər şadlıqdan bir libas geyər, 
"Əhsənül-xaliqin" deyər Pərvinə , 
Yada salsa , heyrət edər Darvinə. 
 
Dünya gözəlləri ,var rəqibiniz , 
Gəlin Pərvinimin bahar seyrinə. 
Hüsnü ucaldacaq bu təqibiniz, 
Təzə bənd yazılar gözəl şerinə, 
Gəlin Pərvinimin bahar seyrinə. 
 
Talış gözəlləri tarixə zinət, 
Cənnətə sakindir , varsan fərqinə. 
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Behişt yaratmışdır burda təbiət, 
Behiştə aynadır baxsan Pərvinə, 
Cənnətə sakindir, varsan fərqinə. 

 
Yaxşı övlad olur daim şiri-nər, 
Dünya möhtac həm zərbinə, mehrinə. 
Başda tacdır olsa əgər hünərvər, 
Taleyimiz bizi salsın sehrinə, 
Dünya möhtac həm zərbinə, mehrinə. 
 
Qürurum babatək sığmır sinəmə, 
Allah, can atıram sənin dərkinə. 
Bütün istəkləri bələ məlhəmə ! 
Bütün arzuları çin et Pərvinə, 
Allah , can atıram sənin dərkinə !  

01.06 2017. Naftalan. 
 

ÖDƏNDİ HAQQIN 
 

Ödəndi haqqın yurd ilən, ey qazi , kamiyab oldun, 
Yetişdin arzu- kamına, vüsalınla sirab oldun. 
 
Vətən cənqi sevdasıyla yaşadın illərdən bəri, 
İntiqamı , qisası sən öz könlündə rübab etdin. 
 
Tüstüləndin fürsət tapıb yadlar yurdu murdarladı, 
Ürək dünyan oldu tarmar, varlığını kabab etdin. 
 
Ata yurdun doğmalığın, ana qəbrin ülviliyin 
Ürəyində zaman-zaman türbə etdin, mehrab etdin. 
 
Sağ qolunu qəlpə, güllə apardı, olmadın peşman, 
Qarı düşmən niyyətini xəyal etdin, sərab etdin. 
 
Yaralara məlhəm oldu doğma Vətən torpaqları, 
Azad Vətən , azad Şuşa ömrünə afitab oldu. 
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Çamal , Vətən eşqi seldir, almaq olmaz qabağını, 
Aldınmı , vaxt gələr bir gün görərsən inqilab oldu. 

2020 
 

TƏBRİK DEYƏN DİLLƏRƏ 
 
Məni sayanlara min-min təşəkkür. 
Şənimə söz deyən qələmə səcdə! 
Bu günə, bu yerə çatmışam, şükür! 
Dostların mehrindən mən gəldim vəcdə. 
 
İnanın, borcluyam hamınıza mən, 
Bu ömrü dostlara verməsəm, -haram, 
Sözümlə girməsəm damınıza mən, 
Günahkar özümü bağışlamaram. 
 
Daim üfüqdədir gözüm, diqqətim, 
Ürək uçuşlardan olmamış aram. 
"Yaz!" deyir, hökm edir mənə riqqətim, 
Hər zaman qələmlə addımlayaram.. 
 
Dostlar, iş başına! Söz cəbhəsində 
Vuruşun,yaradın sözdən bir dəniz. 
Aşın zirvələri...yan-yörənizdə 
Mənim də ruhumu hiss edərsiniz. 
 

SƏNİ TAPA BİLMİRƏM 
 
"Tanıya biləcəyin insanlar" arasında 
Səni tapa bilmirəm, 
Yaman darıxıram mən. 
Təzəcə yer tutmuşam ahıllar sırasında, 
Həsrətin, hicranın dağ çəkir mənə, 
Zamanın ovcunda sıxılıram mən... 
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Bəlkə də kiməsə görünər gülünc, 
Çəkmək xiffətini əski sevdanın.     (əski*-köhnə )                  
Bu ki mənlik deyil, ürək durmur dinc, 
İpək , qumaş bilir əsgi sevdanı.  ( əsgi* -parça ) 
 
Ayıbdır aqilçin sevdada səkmək, 
İlk eşqim könlümdə solmaz incidir. 
Bir utanc olsa da adını çəkmək, 
Gizli qalmağın da məni incidir. 
 
O ötən günləri səninlə birgə 
Xoş olar necə də bir-bir çevirmək. 
Nimdaş xatirələr olsa da kölgə, 
Gülüb ötənlərə bir də haqq vermək. 
 
İllərin ekranı bir retro kimi 
Açaydı gülümsər xəyalımızda. 
Xəfifcə titrədib xatirə simin 
Yuyulub gedəydi babalımız da. 
 
Dost kimi, gəncliyin sirdaşı kimi 
Halallıq istəyib vidalaşaydıq. 
Köhnə ağrıları çöl daşı kimi 
Atıb günahların üstən aşaydıq. 
 
..."Tanıya biləcəyin insanlar" arasında 
Səni tapa bilmirəm. 
Yaman darıxıram mən. 
Təzəcə yer tutmuşam ahıllar sırasında, 
Həsrətin, hicranın dağ çəkir mənə, 
Zamanın ovcunda sıxılıram mən... 
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PAYIZ... 
                        (Məmməd Əvəzoğluna) 

 
Mahir rəssamıdır payız torpağın, 
Sevirəm rənglərin əlvanlığını. 
Payız güzgüsüdür solan novrağın, 
Xatırlar zamanın fırlandığını… 
 
Deyir həqiqəti susqunluğuyla, 
Əslinə qaytarır üzdə nə varsa. 
Ürəyi titrədər min bir duyğuyla, 
Müdrikdir, payızı ürək duyarsa. 
 
Soyuğu bir ata məhəbbətitək, 
Yağışı büllurluq gətirər bizə. 
Selləri dağların sədaqətitək 
Bizləri çatdırar istəyimizə. 
 
Süfrəsi torpağın meyvə sərgisi, 
Hər fəsli andıran günləri bol - bol. 
Oxuyar quşları hicran şərqisi, 
" Qış gəlir " xəbərin verər neçə yol. 
 
İnsan düşüncəylə çatır kamala, 
Payız -_filosofu ana torpağın. 
Pıçıldar, uymayın üzdə camala, 
Seyr edin hüsnünü üryan budağın. 
 
Çəkmiş əsəbimi tarıma zaman, 
Payız sakitliyi məlhəmim, davam. 
Dönmüş tozanağa yayda yol, dalan, 
Payız təmizliyi nəfəsim, havam. 
 
Bu ahıl çağımın doğma qardaşı 
Payızdır...Sevirəm mən onu qəlbən. 
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Ürəyi boşaldır onun göz yaşı, 
Min məna tapıram səssizliyindən.... 

27. 10. 2019. 
 

BELƏMİ OLUR SEVƏNLƏR? 
(Yusif Rəhiminin "Yada düşər xatirələr"  

şeirinə cavab ) 
 
Nədir gözlərində yuva salan qəm ? 
Nədir üzündəki o kədər, Yusif ? 
Çarmıxa çəkilmiş eşqmi bu sitəm ? 
Beləmi olurlar sevənlər, Yusif ? 
 
Vəfalı bir eşqə qəsd var canında, 
Həyata nifrət var həyəcanında, 
Mən sevgi görmürəm qaynar qanında, 
Boğur əhvalını dərd-qəhər , Yusif ! 
 
Hanı şaqraqlığın, hanı şuxluğun, 
Boğur bizləri də bu boğuqluğun, 
Əlinlə düşdüyün bu bataqlığın 
Yoxmu xilas yolu bu səfər, Yusif ! 
 
Dərdi , kədərini dəf et, tapdala, 
Sevənin dayağı özüdür , bala, 
Məcnun öz eşqini etdi bərməla, 
Onu başa düşdü hər nəfər, Yusif ! (?) 
 

ŞƏHİD OLSAM, BU FOTONU PAYLAŞIN… 
 

Şəhid olsam, bu fotonu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlaşın. 
Məni anam əsgər doğub yurd üçün, 
Gozə girən bıcaq oldum qurd üçün, 
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Dönəcəyəm anda bir gün vird üçün, 
Dava-dərman olacağam dərd üçün. 
 
Şəhid olsam, bu fotonu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlaşın. 
Yaralanmış yurda ana əsgərdir, 
Qıyan ömrə, günə, cana əsgərdir, 
Bax, qanına boyanana, əsgərdir, 
Sabahlara boylanana, əsğərdir. 
 
Şəhid olsam, bu fotonu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlaşın. 
Bu paltarda seçilmirəm torpaqdan, 
Məramımı hər kəs duyar uzaqdan, 
Müsibətə yadlar baxar qıraqdan, 
Cana ancaq qüvvə gələr ocaqdan. 
 
Şəhid olsam, bu fotunu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlaşın. 
Dik durmaqçın ilan kimi sürünnəm, 
Çol-bayırın sis, çəninə bürünnəm, 
Düşmənimin gözlərinə görünməm, 
Yağılara akulatək sarınnam. 
 
Şəhid olsam, bu fotunu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlayın. 
Fikrə gedin...nədir ani, əbədi, 
Qayəsiz bir ömür tozə dəymədi, 
Vətənsizi hansı alçaq əymədi?! 
Qul kimsəni hansı namərd söymədi?! 
 
Şəhid olsam, bu fotonu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlaşın. 
Ölsəm, Talış dağı olar başdaşım, 
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Azad Vətən, hürr olacaq qardaşım, 
Axmaz körpə balaların ğöz yaşı, 
Hürr, azadluq, gülüş olar daşbaşım... 
 
Şəhid olsam, bu fotonu paylaşın, 
Fikrə gedin, nə gülün, nə ağlaşın… 
 
 
YAŞA, YAŞA, BAŞ KOMANDAN ! 

(Şuşanın və Qarabağın azad olunması 
münasibətilə) 

 
Yağmalanmış, parçalanmış  
torpaqları bütöv etdin, 
Kinimizi, hirsimizi  
çağrışınla bülöv etdin, 
Qələbəyə təşnə olan qəlbimizi,  
gözümüzü sirab etdin, 
Yağdırdın düşmən başına 
 atəş, ölüm, daş, Komandan ! 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir 
 Sizə ölkə, Baş Komandan ! 
 
Müdriklikdən uymadın 
 sən düşmən qurğu, fəsadına, 
Təzə-təzə naxış vurdun 
 tariximin fasadına, 
Dağıtdın yağı tifaqın,  
ancaq çıxmadın adına, 
Çıxdın millət vuruşunda  
alnıaçıq, baş, Komandan ! 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir  
Sizə ölkə,Baş Komandan ! 
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Bərəkətli süfrəmizdir 
 zəbt olunmuş o torpaqlar, 
Ruh qalxanda, eşq yananda 
 açılar bütün qaysaqlar, 
Öz yurduna sahib,yiyə 
 çıxanda qaçar alçaqlar, 
Vətəndir ,-söylədin bizə, 
- qiymətli daş- qaş, Komandan ! 
 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir 
 Sizə ölkə, Baş Komandan ! 
 
Bir yumruğa döndü Vətən,  
bir zindana vurdu ölkə, 
Xalq nəhrinin qüdrətindən  
düşmən üstə düşdü kölgə, 
İlan başın əzmək üçün  
şəhid verdi hər bir bölgə, 
Talış, ləzgi, türk ilə kürd 
 ...oldular qardaş, Komandan , 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir  
Sizə ölkə, Baş Komandan ! 
 
Kökləndi xalqın qəlbində 
 dağlar boyda kin düşmənə, 
Qəsbkara, işğalçıya  
oldu qəzəb din, düşmənə, 
Axıb gəldi tarixlərdən  
sel kimi nifrin düşmənə, 
Oldu güllə, mərmi , atəş  
gözdən axan yaş, Komandan ! 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir 
 Sizə ölkə, Baş Komandan ! 
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Xətainin hünərini 
 təkrar etdin bu gün bizə, 
"Mənəm, mənəm" deyən 
 yağı qabağında çökdü dizə, 
Dözəmmədi, dözə bilməz 
 mərə kafir zərbəmizə, 
Zərbəmizdən, əzmimizdən  
dünya qaldı çaş, Komandan ! 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir 
 Sizə ölkə, Baş Komandan ! 
 
Bu Qarabağ döyüşləri 
 tarixlərə oldu bəzək, 
Bizə yağı kəsilənlər 
 bundan ibrət alar, bişəkk. 
İftixarla döyünəcək 
 bundan belə yurdda ürək 
Mənliyimiz həmişəlik  
qaldıracaq baş, Komandan ! 
Yaşa, yaşa, yaşa deyir 
 Sizə ölkə,Baş Komandan ! 
 
 

YAĞI DÜŞMƏNƏ 
                         (Şahin Həmidiyə) 
 
Qələbən də namərdlikdir, 
yalvarib diz çökməyin də, 
Duz-çörəyə xəyanətdi  
yurdu qurdtək sökməyin də. 
 
Fitnə-fəsad, ölüm, təhdid 
 xislətindir, fitrətindir, 
Sənə "şöhrət" gətirən də 
 insanlığa nifrətindir. 
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Öz yurdumda öz yurduma 
 məni həsrət qoymuşdun sən, 
Quldur kimi, oğru kimi  
var-yoxumu soymuşdun sən. 
 
Sandın saysız cinayətlər 
 qalacaqdır ittihamsız, 
Möhtəşəm bir xalqı daim  
qoyacaqsan arzu-kamsız. 
 
Fələk saymadı saydığın, 
tarixin öz hökmü vardır, 
Rəzil təbiətlər, xalqlar 
 dünyada həmişə xardır. 
 
Qaniçənlər kor olur,kor,  
bizi sordunuz gənətək, 
Gün gəldi qəhrəman millət 
 sizi sıxdı məngənətək. 
 
Yadellilər, torpağımdan  
qaçın, qurtulsun canınız, 
Qaçın, gedin qəbir yeri 
 olsun özcə məkanınız. 
 
Azərbaycan qartal ölkə... 
öz göyündə süzəcəkdir ,  
Adı qalib ölkə kimi 
 dünyaları gəzəcəkdir. 
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MÜƏLLİM 
(Dostum Bəybalaya) 

 
Qazancı müəllim adıdır, 
Şərəfli, vicdanlı müəllim. 
Söhbəti qəlbinin odudur, 
İnamdır imanlı müəllim. 
 
Əxlaqdır duruşu, yerişi, 
Əxlaqdır hər kəsə nəzəri. 
Əxlaqdır nifrəti, gülüşü, 
Əxlaqdır şagirdi-əsəri... 
 
Hər şeydə məsafə gözləyən! 
Ölçünü, mizanı baş bilən! 
Dünyanı bir kənddən izləyən! 
Avamı, nadanı daş bilən ! 
 
Paklığa bələdi ömrünü, 
Səpildi min yola göz nuru. 
Dinlədi qəlbinin əmrini, 
Açılan qapılar qüruru... 
 
Məktəbdə bir düha, bir dünya... 
Hər bir dərs səyahət aləmə. 
Elmin hər doğrusu bir şua, 
Pillədir Adəmdən Xatəmə. 
 
Atalıq, babalıq Xudadan 
Lütfdür ...Şükrandır qismətə. 
Nə görmüş, nə almış atadan 
Vermişdir beş qatın nisbətdə . 
 
Doyumlu gözləri ışıqlı... 
Yol gedir gəmitək irəli. 
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Yollar da gah daşlı, gah zığlı, 
Səbatla qatlayır illəri... 
 
Hələlik kafidir yanacaq... 
Üfüqə yol gedir bir qatar. 
O şam ki haqdandır, yanacaq, 
Yanacaq, dünyanı nurladar... 

06.01.2022 
 

RAFİQ MƏMMƏDƏ 
 

Çirpınan ağıllara 
qaranlıqdır üfüq. 
Ürəkdir onlara 
saçılan şəfəq, Rafiq! 
 
Zamanlar, dövranlar 
təzələnsə də nə qədər, 
yenə könül pər-pərişan 
sağalmayan yaralarla 
uçuqdur, uçuq, Rafiq! 
 
Haqsızlıq belini əyir insanlığın, 
Laxta-laxta qan axır 
idrak sahiblərinin 
xəyallarından. 
Bu fikrə imza qoyardın, 
bilirəm dəqiq, Rafiq! 
 
Şairdir… 
Nəfəsdir, çörəkdir dərd ona. 
Şairdir… Dərdlərə mərd ana. 
Sevgisi, sevinci 
talan olunmuşlara 
odur dost, rəfiq, 
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Rafiq! Varı, dövləti həsir, 
dostları Məmməd, Nəsir. 
ürəyi büllür, ətiq-əqiq- 
Rafiq, Rafiq, Rafiq... 

05.01.2015. 
 

HƏSƏNAĞA SADIXOV 
 

(1) 
Yenə sənsiz keçir sənin Ad günün... 
Sənsizlik dərdimiz dönmüş nisgilə. 
Çevrilmiş hüzünə keçmiş şad günün, 
O gün ki yaşardın sən gülə- gülə. 
 
Zaman apardıqca səni uzağa, 
Görünür dağ kimi böyüklüyün, dost! 
Vaxt məlhəm olsa da vurulan dağa, 
Heç cür bağışlanmır " dönüklüyün", dost! 
 
Səni gözləyirik hər səhər çağı.... 
Səni əvəz edən varsa da, yoxdur... 
Gəl bütün dostların gülsün dodağı... 
Sənə umudumuz həmişə çoxdur... 

 
04.01.2022 

(2) 
Dostum Həsənağa müəllimə sağlığında qısa bir şeir həsr 
etmişdim. Rəhmətlik şeirimə belə qiymət vermişdi : 
- Camal, sevinirəm, səni sevməkdə səhv etməmişəm. 
Bu gün isə bu şeirimi onun xatirəsinə həsr edirəm. 
Allah rəhmət eləsin. Yəqin bilirəm bu gözəl insanın (o həm də 
talantlı şair idi) həyatı hələ bundan sonra da neçə-neçə şeirin, 
hekayənin mövzusu olacaqdır… 
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Bəlkə də vardı yüz həsəd çəkəni, 
Minlərə nümunə, şəxsiyyət idi. 
Oydu məhəbbətin avar çəkəni, 
Xisləti bir insan məhəbbətiydi. 
 
Təkcə bir gülüşü bəs edərdi ki, 
Kecsin qapısından hər bir ürəyin. 
Ömrünü minlərçin əridərdi ki, 
Açılsın gülləri min-min kövrəyin... 
 
Riyazi təfəkkür bircə anlığa  
Parlardı, yanardı danışığında. 
Dərsi bərabərdi qəhrəmanlığa, 
Yaşardı qəlbinin ay işığında... 
 
Rəqibdi hiyləgər zəmanəyə o, 
Elmini, zənnini şərə vermədi. 
Dərdxana deyərdi meyxanəyə o, 
Heç zaman işıqdan üz çevirmədi. 
 
Haradan keçdi o, saldı izini, 
Yaşadı ömrünü xoş ovqat kimi. 
Hamı əziz tutur xatirəsini, 
Sevimli, qiymətli bir sovqat kimi. 

04.01.2022 
 

QƏBRƏ SIĞMAYAN BALAM 
(Qərib-qürbət diyarlarda çörək uğrunda şəhid olan 

balalarımıza) 
 
Dünyanı ğözlərinə 
tamam yığmayan balam, 
Doluban bulud kimi 
hələ yağmayan balam, 
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Dosta, qardaşa, yurda 
verib dağ vuqarını, 
Düşmənini yandırıb 
oda yaxmayan balam, 
Qəbrə sığmayan balam. 
 
Hamıya can söyləyən, 
ömrü fəda eyləyən, 
Haqsızlığın ğözünü  
zaman-zaman teyləyən, 
Utanıb atasından, 
anasından-hamıdan, 
Balasını doyunca 
köksə sıxmayan balam, 
Qəbrə sığmayan balam. 
 
Tale etdi xəbərdar 
bərkdə neçə yol səni, 
Lənətə ğəlmiş fələk 
dedi,ğörüm qul səni, 
Yaxın,uzaq ölkələr 
məyus etdi bol səni, 
Yaşamaq dərdlərini 
ğörüb qorxmayan balam, 
Qəbrə sığmayan balam. 
 
Cörək dərdi cəlayi- 
vətən etdi mərdləri, 
Ğözlərilə ğördülər 
xəyali sərhədləri, 
Uddular zəhər kimi 
yadelli təhdidləri. 
Özünə divan tutub 
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yurdu yaxmayan balam, 
Qəbrə sığmayan balam. 
 
 
 
Qəbrini ğen qazdılar, 
yenə oldu dar sənə, 
Yayın oğlan çağında 
yağdı dolu,qar sənə. 
Səndən sonra yaşamaq 
daha oldu ar mənə, 
Tələsiyib sözümə 
nahaq baxmayan balam, 
Qəbrə sığmayan balam, 
qəbrə sığmayan balam... 
 

TƏLƏBƏ 
(Təzəcə tələbə adını qazanmış abituriyentlərə..) 
. 
Bu adı qazanmaq özü qələbə! 
Mübarək bu təzə adın, tələbə! 
  
Həyat ucalığa bir canatmadır, 
Qoy olsun həyatın neçə mərtəbə! 
  
Çaşma ömrün rəngli səhnələrindən, 
Sadəlik ən gözəl bəzək, dəbdəbə! 
  
Sığma qəliblərə , azad, hürr yaşa, 
Susma ədalətsiz , yersiz tələbə! 
  
Yüz-yüz müqavimət rast gələr sənə, 
Qır, dağıt onları, yetiş mətləbə ! 
  
Gəncsən, nəbzi sənsən bu gözəl yurdun, 
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Həqiqət eşqinlə çevril məktəbə! 
  
Nə şöhrət, nə sərvət aşiqi ol sən, 
Bir nəfəs verməyib şaha, sərdabə! 
  
 
Var da gözəl şeydir, pul da, ad- san da, 
Tələ ovu olub gəlmə qəzəbə!  
  
Tanrının verdiyi gözəllik paydır, 
Onu sən yaraşdır əsəb- nəsəbə! 
  
Qazan bir kamillik dünyasını sən, 
Səninlə fəxr edə min kənd, qəsəbə! 
  
...Bu adı qazanmaq özü qələbə ! 
Mübarək bu təzə adın , tələbə!!! 

29.08.2022 
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SEVGİ… 
MƏHƏBBƏT… 
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TOXUNMA QƏLBİMƏ... 
 
Toxunma qəlbimə...dünyam dağılar, 
Pozma tarazlığın könül havamın. 
Qəlbinə bir sivri xəncər taxılar 
Şər ilə,şeytanla gedən davamın. 
 
Toxunma qəlbimə...Düşərəm xəstə, 
Mən özüm özümə olaram qənim. 
Bəlkə ömür boyu, bəlkə bir həftə 
Olma sən səbəbkar mən tüstülənim. 
 
Toxunma qəlbimə...soluxar, yanar 
Qəlbimdə gül açan təzə çiçəklər. 
Payızın dərd-səri orda qalanar, 
Duyğu pöhrələri büzüşəcəklər. 
 
Toxunma qəlbimə, o, mənim deyil, 
Ondan umacağı var qardaşların. 
Heç kim deyə bilməz ona:"Sən əyil!", 
O, ürək sözüdür can sirdaşların. 
 
Toxunma qəlbimə...Sən bu halınla 
İtirə bilərsən məni qəflətən. 
Məni bezdirəcək dərd əhvalınla 
Bir gün olacaqsan sürgün ömrümdən. 
 
Toxunma könlümə...su-çörəyin bol, 
Ancaq yadlığında oluram məyus. 
Etmirsən fikrimi etmə sən qəbul, 
Barı uşaqların xatirinə sus. 
 
Güzəştsiz yol getmək çətindir indi, 
Faciə gətirər ayrılıq bizə. 
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Nə vaxt ki məhəbbət, sevgi tükəndi, 
Vacibdir ehtiram, xoşqılıq bizə. 
 
...Toxunma qəlbimə,.. dünyam dağılar, 
Pozma tarazlığın könül dünyamın. 
Qəlbinə bir sivri xəncər taxılar 
Şər ilə, şeytanla gedən davamın. 
 
 

SƏNSİZ 
 
Bir ömürlük ayrılıq dağ basdı bu sinəmə, 
Ancaq keçməyib , inan , bir ilim, günüm sənsiz! 
 
Torpaq alar qoynuna bəslər buğda dənəsin, 
Torpaq üstə qar, yağış döyən bir dənəm sənsiz! 
 
Fəsillər dəyişəndə göyərər, solar bağlar, 
İllər boyu xəzanda qalmış çəmənəm sənsiz! 
 
Getdin hansı məkana, səmtini bilməz oldum, 
Dağı, daşı dolanan avara çənəm sənsiz!. 
 
Mənə soyuqsan deyən bilmir çəkdiklərimi, 
Yaşayıram qış fəslin, bir odsuz günəm sənsiz! 
 
Səninlə salonları tutrədən bir haraydım, 
Arxamda yoxsan...batan, boğulan ünəm sənsiz. 
 
Sən görəli qapqara şəvəydi gur saçlarım, 
İndi başı hər yandan ağarmış dənəm sənsiz. 
 
Qulağına hardansa bir qəmli mahnı gəlsə, 
“Dağda ahu mələsə, bil ki, o mənəm sənsiz.” 
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Yadellilər əlindən nə çəkmədi başımız, 
Övladları qovulmuş yurdam, vətənəm sənsiz! 

18.01.2022 
 

XATIRLARMISAN?! 
(Yaradıcılığına və şəxsiyyətinə hörmət etdiyim  
bir şairə xanım çörəyin baha olmasına rəğmən  
ümidlə yaşamağı təbliğ edən bir status 
paylaşmışdı.) 
 
Əl açan on qəpiyə insanı xatırlarmısan? 
Gözlərə tez təpilən ehsanı xatırlarmısan? 
 
Musa icad elədi yemsiz biçarə camışı, 
İnsana hücum edən heyvanı xatırlarmısan? 
 
Qaşınma xəstəsi əl çıxartdı ki, qaşınsın o, 
Bunu görən yolçunun gümanın xatırlarmısan? 
 
Meşədə yol azana zövq verərmi bülbül səsi? 
İşığa pənah gedən cırtanı xatırlarmısan? 
 
Məhəbbət, eşqü səfa, ah, nə gözəl kəlamlardır! 
Ocaqsız, odsuz qalan komanı xatırlarmısan? 
 
Ümidi kabab edib mən payladım tifillərə, 
Xabi- rahət görməyən əfqanı xatırlarmısan? 
 
Qəhəri çörək, eşik, arzusu bol, dolu sufrə 
Milyon- milyon insanı, pərşanı xatırlarmısan? 
 
Allahın lütfüdurur mutlu, əziz gül körpələr... 
Onlara baxıb yanan ananı xatırlarmısan? 
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Camal, sən adətmidir dəyirsən könlü yazlara? 
Təcili alacağın qan- qanı xatırlarmısan? 

07.01.2022 
 

MEYDANA TƏRƏF 
 
Hərə bir yanə qaçır, qoy gedim meydanə tərəf, 
Dost olum mərdlərinən, getməyim şeytanə tərəf.. 
 
Düz deyək, düz danışaq, hərcayiyə uymayalım, 
Endirək həqqə başı, baxmayaq hədyanə tərəf. 
 
Ağa ağ, pakı paka həmtay tutub yol göstərək, 
Döndərək arxamızı hər zaman böhtanə tərəf. 
 
Arifin göylər kimi dərya kamalına dalaq, 
Zərrəcə meyl etməyək bir nadan insana tərəf. 
 
Feyz alaq azadlığın qartal uçuşundan müdam, 
Düşməsin ömür yolu, ya Rəbbi, zindanə tərəf. 
 
Dünyanın aqilləri kəssin axan qan sellərin, 
Dərk edib baş işlədək hikməti-Quranə tərəf. 
 
Ey Camal, əlləş, vuruş, cümlə bəşər əhli üçün, 
Gün batıb, get qucaq aç ol güli-xəndanə tərəf. 
 

UĞRUNDA ÇƏKDİYİM QƏHƏR 
 
Fəxr imiş sevgilimə uğrunda çəkdiyim qəhər, 
Bəs nədən mükafatı eşqin mənə olmuş kədər? 
 
Gözləri"gəl-gəl"dedi, çəkdi xəncər köksə dili, 
Göz ilə dil arası hey yaxıldım mən dərbədər. 
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Həyadan hər kimsədən tutdum pünhan günahını, 
Heyranım oldu mənim əğyar özü, cümlə şəhər. 
 
Mən atıldım odlara, duman oldu, heyif, gözü, 
Bilmədi ürəklərin qabağında durmaz çəpər. 
 
Dərd yedim, könül dəli, gəzdim çara, yox çaradar, 
Yenə də ğəhər çəkən daş könüldən umdum təpər. 
 
Dəryada əl-qol atan xamdısa batacaq, şəksiz, 
Qəvvasın məharəti qoymaz ola can dərdəsər. 
 
Yurduma qurban olum, Camal, məlhəm oldu 
qəlbə, 
Sevgisi, sevgilisi-hər sevgidən yüksək dəyər. 
 
 

QAŞI DÜŞƏR 
 

Mehman olsan bir gün mənə, xancalının qaşı düşər? 
Hansı dargöz, xain başa bu şairin daşı düşər? 
 
Yanar odsan, od tuturam, biganəsən iqbalıma, 
Qabağımdan keçmə daha, arxanca göz yaşı düşər. 
 
Gizlət bulud saçlarının arxasında nur bulagın, 
O maqnitin, cazibənin toruna min naşı düşər. 
 
Ağ əndamın zərif, incə, ona heyran yoxdur, məncə, 
Yağmalayır ruhu hər gün , əhvalıma naxşı düşər. 
 
Boyumuz bir, zövqümüz tən, billəm səni doğma vətən, 
Söhbətimiz, ülfətimiz qabaq-qənşər yaxşı düşər. 
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Uğurunda "Allah" deyib çıxdım mətin eşq yoluna, 
Ya öpərəm gözlərindən, ya Camalın başı düşər. 

 
UNUDA BİLMİRƏM 

 
O zalım unutdu məni, mənsə unuda bilmirəm, 
 Ürəyimdən axan yaşı heç cür quruda bilmirəm.  
 
Tapsaydı məndən yaxşısın, ağıllısın, ya mərdini,  
Boğmaz idi qəhər məni, əksini uda bilmirəm.  
 
Uçdu getdi, gözdən itdi, nə bilim harda batdı o,  
Nə gerçəkdə, nə yuxuda mən onu tuta bilmirəm.  
 
Unut demək nə asanmış...əlli ildir unuduram...  
Özümü çox unutmuşam, onu unuda bilmirəm.  
 
Uşaq ağlar üç-dörd saat, ya üç-dörd gün, keçib gedər, 
 Hamıya təsəlli bədbəxt özüm ovuda bilmirəm.  
 
Qınağa , sərkiyəm eşqdə, Camal, dərd ortağım yoxdur, 
 İçim yandıran yanğını heç cür soyuda bilmirəm. 
 

 
ƏLİ  NASİRƏ NƏZİRƏ 

 
Dərdlər səni daş eylədi, ya daş dönüb Nasir oldu,?! 
Bizə sənin ruhun gərək, ruhun harda əsir oldu? 
 
Əli getdi, olduq yoxsul, əhli- hünər yox meydanda, 
Cəbhəmizdən getdi sərdar, Allah, nə cür kəsir oldu?! 
 
Vurur nəbzin şeirlərdə, istiqlala səslər bizi, 
Hürrüyyətə aşiqlərin qəlbinə Hürr nazil oldu. 
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Baxan gözmü istəyirsən, ya ətrafı süzən nəzər? 
Ustada bax, ox baxışlar fəhmi ilə kamil oldu. 
 
Camal, Nasir- şeirimizin bağçasının xidmətçisi! 
Zəhmətiylə, zillətiylə padişah, həm vəzir oldu. 

 
 

GƏRƏK BAŞA GƏLƏ… 
 

(Sağ olun ," Zərif beytlər "dəki dostlar və Mahirə xanım !) 
 

Kamalın, həm camalın hüsnü gərək başa gələ, 
Bəyənib feyz alasan, ilham pərin cuşa gələ. 
 
Heyran olsan. olasan əqlinə cinsi-bəşərin, 
Vay odur aşiq ola təkcə gözü-qaşa, gələ. 
 
Addım atmaq , qabağa çıxmaq çətindən də çətin, 
Arifin arifliyi tez gərək yaddaşa gələ. 
 
Sənətin allahları kəşf eləmiş asimanı, 
Biz təkin şairləri daima bardaşa gələ. 
 
Sinə döymək, meydanı vəxm eləmək caiz deyil, 
Meydangir şairlərin işi gərək xoşa gələ. 
 
Şairlər yurdumuzun ilham pəhləvanlarıdır, 
Olalar sahibi-feyz . arabir döş-döşə gələ. 
 
Camal, bu dövrümüzün əcaib işləkləri var, 
O dosta dost demə sən, tez yüyürüb xaşa gələ. 
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MƏRSİYƏ 

Şəhidlərim cavan getdi, müsibətim, balam, laylay ! 
Nişanlıya həsrət qalan, subay gedən balam, laylay!  

 
Bərkə-boşa düşməmişdən alışdılar hərb oduna, 
Diri-diri cisimlərlə alışan tonqalım, laylay ! 
 
Batdı neçə toy sədası, bəxti yandı neçə əhdin, 
Anaların ürəkləri parələnən halım, laylay !  (?) 
 
Vətən oldu şirin candan,Vətən dedik gur səs ilə, 
Qurban getdilər könüllü, ey cəngü -cidalım, laylay!  
 
İstiqbalı göz bildilər, şərə gərdilər sinəni, 
Nidalarla danışdılar, hər sorgu- sualım, laylay ! 
 
Gecələrdən doğur Günəş, şadlıq doğur əzablardan, 
Bu vuruş son vuruş olsun, ey qanlı Kərbəlam, laylay!   
 
Az-çox yenə mən yaşadım, kaş öləydim yerinizdə, 
Ağlaşaydı sözüm- sovum:"Rahat yat, Camalım, laylay!". 

 
 
ÖYRƏŞDİM  ŞÜKRAN  OLMAĞA 

("Zərif beytlər"dən yadigar) 
 

Zülmünə vərdiş edib öyrəşdim şükran olmağa, 
Hər dəfə fəsli-bahar görəndə heyran olmağa. 
 
Can dedim, canan dedim, mən ölməyə qurban dedim, 
Oldumu görən məni layiqi-Sənan olmağa? 
 
Doğmaya dağ, yadlara oldum rəfiqi-mehriban, 
Qürbətin qübarına mən dözdüm qurban olmağa. 
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Daima gördük günahkar aşiqi-biçarəni, 
Görmədim mən cangəvər cananı , canan olmağa. 
 
Şəhrə mən etdim vida, ha düşdüm səhrayi-çölə, 
Hər kəsin əmri deyil sakini-Muğan olmağa. 
 
Camal, sən ömrü boyu yandın atəşi-haqq ilə, 
Hər zaman sandın fəxr dövrani-vicdan olmağa. 

 
 

"SINDIR QƏFƏSİ...." 
(Xanəli Tolışa) 

 
"Sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə !" 
Qızılavarı, qalx ayağa , tez Hələb eylə ! 
 
Gör qalanmış necə də üst-üstə nahaq, şər, 
Yandır ürəyin , göydə onu afitab eylə ! 
 
Rizvani-behişt, Tanrı buyurubsa, sənindir, 
Qismət payına nə düşübsə, şərəf eylə ! 
 
Bir əsrə yaxın yığdığın -mənəvi xəzinə ! 
Fürsət var ikən xəznəni payla, sirab eylə ! 
 
Müdriklik odur hey gətirirsən dizə vaxtı, 
Yaz şeirini, min dürlü sualı cavab eylə ! 
 
Yaşa çox, qələminin azaltma kəsərin, 
Yağ bağrını düşmənlərin, qəlbin xarab eylə ! 
 
Xanəli Tolış Camallar üçün qələdir, dağdır, 
Sərdar, qələmin bizlərə üsyan, savab eylə ! 

2018 
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YUSİF RƏHİMİYƏ 
 
Züleyxa Yusifə aşiq, Yusif haqqa aşiq oldu, 
Keçdi tufanlar başından,  sevdiyinə sadiq oldu. 
 
Yalançılar, kələkbazlar dili pəltək oldu, yandı, 
Doğruçular, haqsevərlər inamından natiq oldu. 
 
Ha tapdala, əz, zərbə vur, qızıl əskilməz qiymətdə, 
İçəridən saf olanlar bir gün əhdi-əqiq oldu. 
 
Allahverən fəhmi əziz tut ki, bitməz xəzinədir, 
Allahçılar, imançılar mizanında dəqiq oldu. 
 
Camal, sən öz ilhamının odunu al Yusiflərdən, 
Peyğəmbərlər-ruhu dağlar zamanla müttəfiq oldu. 
 

 
 
 

ÜRƏYİMDƏN 
 
Zuhur etdin Füzuli şeirinin ğöbəyindən, 
Camalı çapıb- çaldın ilantək ürəyindən. 
 
Dalğa kimi zaman gah şahə qalxdı, gah yatdı, 
Ürək dönmədi ancaq məhəbbət məsləyindən. 
 
Dağdan ağır xislətə təbəssümlər bəxş etdim, 
Bir qənimət zənn etdim sapları örpəyindən. 
 
Sən yanıma gəlmədin, qayıtdın yuxularda, 
Çıxmamışam, şükür , mən o şirin diləyindən. 
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Məsafələr yalandır, ayrılıqlar fənadır, 
Ürəklər su içirsə bir sevda sənəyindən. 
 
Ömrümdə nə şapalaq, nə yumruq görmüş idim, 
Ancaq çox tənə yedim eşqin dəyənəyindən. 
 
Bir eşqin dalğaları yordu bir ömür məni , 
Camal, feyziyab oldum zərbindən, küləyindən. 
 

GÜN GƏLƏR... 
 
Səni həm sevirəm, həm də qorxuram, 
Qorxuram üzümə çırpıla eşqim. 
Ürək bu təzaddan tutmayır aram, 
Qorxuram həmişə lal qala eşqim. 
 
Eşqi boğmaq özü bir intihardır, 
Ona qanad versəm, olaram rüsvay. 
Aşkara çıxmayan bir eşq naçardır, 
Səsinə, hayına verilməz haray. 
 
Könül, gəl əl götür bu inadından, 
Hər gülər çöhrəni sanma nazənin. 
Fəryadlar görünür şıltaqlığından, 
Gün gələr, vayına əyləşər sənin. 

2020 
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(Kəndimizin (Masallı rayonu Qızılavar kəndinin) 
Qarabağ şəhidi Elşən Heybətovun simasında  
bütün Azərbaycan şəhidlərinə ithaf edirəm) 
 
Proloq 
 
Bir şəhid məzarıdır yurdumun hər qarışı, 
Sıxsan, hər ovuc torpaq min arzunun külüdür. 
Dikələn Vətən qəddi-şəhidlərə başdaşı, 
Azad torpaq, gülən yurd-arzuların gülüdür. 
 
Fərqi yoxdur hardandır, o, kimdir, kimin səsi? 
Əldə silah vuruşub, ciyərparamdır mənim. 
Şəhidin ömür yolu bir hünər səlnaməsi, 
Nakam şəhid məzarı qanlı yaramdır mənim.  
 
Ömürlüyü şəhidin tarixidir bu günün, 
Onun döyüş yolları-sabahımın qolları. 
Nə qədər açılmayıb tilsimli yurd düyünü, 
Hər şəhidin qeyrəti bir düyünün açarı.  
 
Şəhid adına məktəb, küçə, xiyaban, meydan, 
Hər yerdə şəhid adı bizə görk olmalıdır. 
Şəhid övladlarımız boylanıb gündoğandan, 
Ürəklərdə iftixar, başda börk olmalıdır.  
 
Gec, ya tez almalıdır qiymətini qurbanlar, 
Günahkarıq etməsək şəhid ruhlarını şad. 
İnildəyən torpaqlar, bağrıyanıq ormanlar 
İnsan adlanmarıq biz, bizə olarsa boyat. 
 
Ey qələm, çək yükünü bir şəhid balasının,  
İyirmi yaşında o, hünərə təslim oldu. 
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Yapdı avtomatıyla bir Talış qalasını 
Qəhrəmanlıq dərsində bizlərə təlim oldu. 
 
1.  O, dağlar qoynunda gəldi dünyaya 
 
O, dağlar qoynunda gəldi dünyaya, 
Dərs aldı dağların daş vüqarından. 
Hər gün sirdaş oldu çəmənə,çaya, 
Təmizlik nuş etdi zirvə qarından.  
 
Oldu ilk kitabı çöllər, düzənlər, 
Sevdiyi müəllim təpələr oldu. 
Quşlar-dağ-dərədə şövqlə süzənlər 
Fikrində hamıdan bəxtəvər oldu.  
 
Onun çöl sevgisi, dağ məhəbbəti 
Oldu el-obada bir canlı dastan. 
Yurda etdi onu dağ sədaqəti  
Tütəkli,çomaqlı qorxmaz bir çoban. 
 
Oturub təpələr qaşında hər gün 
O, tütək çalardı...aşağıda kənd. 
Musiqi qəlblərdə qurardı düyün, 
Barmağı tütəkdə gəzərdi bənd-bənd. 
 
Qasımlı bulağı çay kimi daşqın, 
Hər gün pıçıldardı ona min hikmət. 
Heyrətdən xəyala dalardı şaşqın, 
Sular axa-axa çəkərdi surət. 
 
Hərdən qaça-qaça gedib qalxardı 
Sərhəd "keşikçisi" Kəlbi Kulətə. 
Buradan on kəndə zəndlə baxardı, 
Genişlik salardı qəlbi riqqətə. 
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Xəzəri görərdi bu təpəlikdən, 
O, burdan yollardı qüruba Günü. 
Doymazdı , otluqdan, al laləlikdən, 
Talışı sanardı dağların gülü. 
 
...Uşaq yaddaşında dünya möcüzə, 
Hər bucaq, hər guşə sirr dolu səsdi. 
Dağın dağlığını təpərdi gözə, 
Deyərdi dağlarda insan ölməzdi. 
 
2.  Qeyrət də insana südlə gəlmədir 
 
Qeyrət də insana südlə gəlmədir, 
Yaşayar ruhunda cəngavərlərin. 
Böyüyər, yetişər- o da meyvədir,- 
Qeyrət havasında hər vaxt ərlərin. 
 
Sinifdə birinci oldu qeyrətkeş, 
Vermədi kimsəyə birinciliyi. 
Kitaba əyilib oldu zəhmətkeş, 
Beşlərə döndərdi hər incikliyi. 
 
Yaxşı şeir deyən kim idi? Elşən! 
Elşəndi misalı ilkin həll edən. 
Oddan alov geyən kim idi? Elşən ! 
Elşəndi yürüşdə yolu cəld gedən. 
 
Elə ki çatardı musiqi dərsi, 
Çiçəyi çırtlardı, əlində tütək. 
"Bənək, hey" havası gəzərdi ərzi, 
Sənətkar qəlbindən od götürərək. 
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Güləli çalardı dodaqla tarı, 
Nicat partaları döyəcləyərdi. 
Zaur haradansa tapıb gitarı, 
"Çal, Elşən, gəlirəm"-mən də deyərdi. 
 
Gah "Müsyö Jordan"da olub Məstəli, 
Parisi bir anda partladardı o. 
Gah da oynayardı "Tərbiyə şəkli", 
Rolda nadanlığı çərlədərdi o. 
 
Doldu dahilərin eşqiylə Elşən, 
Məktəbdə o,Vətən dərsini aldı. 
Bir gün fitnə-felə düşəndə Vətən, 
Elə Vətən onu dərdlərə saldı. 
 
Qeyd:"Müsyo Jordan"  --M.F Axundazadənin 
məlum komediyasının qısa adıdır. 
"Tərbiyə şəkli" N.B. Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin 
bir şəkli" komediyasının qısa adıdır.Vaxtilə 
məktəbimizin teatr dərnəyində (90-cı illərin 
əvvllərində) bizim tərəfimizdən tamaşaya 
qoyulmuşdu. 
Güləli, Nicat, Zaur- Elşənin sinif yoldaşları. 
 
3. Ürəyi silaha, yarağa döndü 
 
Fırlandı başına asiman, bu yer, 
Hər gün son xəbərə, sorağa döndü. 
Daha isitmədi qəlbini şeir, 
Ürəyi silaha, sorağa döndü.  
 
Bir-bir boşaldıqca kəndlər, şəhərlər, 
Qəlbində yas tutudu, ağladı Elşən. 
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Tutdu boğazını hər gün qəhərlər, 
Nifrəti içində çağladı Elşən. 
 
"Qorxaqlar! Satqınlar ! Xəyanətkarlar !" 
Sıxıb dişlərini hiddətlə dedi: 
"Bu gün necə dözsün qeyrəti varlar", 
Bir anda cəbhədə olmaq istədi. 
 
"Kəsin, kəsin,- dedi, -ixtilafları! 
Əsgər olmalıdır bu gün hər kişi. 
Kürsü ehtirası, taxt-tac lafları 
İnan, darmadağın edər hər işi. 
 
Öncə Vətən dərdi, yurdun sınırı ! 
Birinci düşmənin əngini əzin. 
Tarıma çəkibdir toplar siniri, 
Bədbəxtlər,"mən-mən"dən daha gen gəzin...  
 
Bu heç vaxtıdırmı filan soydanam, 
Başqa soy, başqa kök bizə yabançı. 
Sən başqa, mən isə başqa boydanam," 
Elşən nifrət ilə dedi:" Miyançı!" 
 
"Filan-filan olsun yalançıların, 
İrişib tarixi saxtalaşdırır. 
Yalan sənətidir talançıların, 
Ölkənin içini şaxtalaşdırır. 
 
Burda mübahisə nə gərək, dayan, 
Allah yaradanlar musavi gərək. 
Araya kudurət, nifrətlər salan 
Sıradan andaca izafi gərək… 
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Qarabağ dönübdür ürək dağına, 
Dığanın burnunu ovmaq gərəkdir. 
Gərək göstərəsən həddin qoduğa, 
Nankoru, nacinsi qovmaq gərəkdir". 
 
Həmfikir Güləli, Zaur, Vuqar da 
Belə düşündülər,belə yandılar. 
Cəbhədən uzaqda yoxsa da qada, 
İçdən,içəridən dalğalandılar. 
 
4. Ölkə qaynayırdı hər bir tərəfdən 
 
Ölkə qaynayırdı hər bir tərəfdən, 
Cəbhə hökuməti cilovsuz idi. 
Xalqı məğlubiyyət saldı şərəfdən, 
Ordumuz , heyif ki, alovsuz idi.  
 
Soyudu kitaba, məktəbə həvəs, 
Təkcə hərbi dərsi ötürmədilər. 
Avtomat söküldü, yığıldı tez-tez, 
Daha başqa dərsi yetirmədilər. 
 
Ətrafda döyüşdən, hərbdən qaçanlar, 
Heyvan pəyəsində gecə yatanlar, 
Hiyləylə xaricə bir-bir uçanlar, 
Cəbhə deyən kimi dərdə batanlar. 
 
Rüşvətlə möhlətli bilet alanlar, 
Siçan deşiyini pənah bilənlər, 
Çətində vətəni künclər, dalanlar, 
Diriykən qorxudan içdən ölənlər. 
 
Hər gün göz önündən gəlib keçərkən 
Lənət oxuyardı həməsrlərə. 
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Düşmən qanımızı hər gün içərkən, 
Elşən dözəmmirdi bu nakəslərə. 
 
Aranı qatmışdı millətpərəstlər, 
Xalqların dostluğu uçrumda idi. 
Rütbəyə, şöhrətə -ada hərislər 
Ali kürsülərdə, qurumda idi. 
 
Faşizmə dönürdü millətpərəstlik, 
Kimsə faşizmi də tərifləyirdi. 
Xalqı bürüdükcə qorxu, xəstəlik, 
Ölkə gündən-günə zəifləyirdi. 
 
Yetən hər qəzadan ucaldıb taxt-tac 
Özünə parlament, məclis qayırdı. 
Cəbhədə əsgərlər silaha möhtac, 
Bakıda top-tüfəng guruldayırdı. 
 
5. Səngər məktəb yolum, silahım məslək 
 
Səngər məktəb yolum, silahım məslək, 
Açılan güllələr səsimdir,-dedi. 
Ancaq yurd eşqiylə güləcək ürək, 
Qeyrətim içimdə Həzimdir,-dedi. 
 
"Beş" ilə oxuyan əlaçı oğlan 
Üzünü cəbhəyə,hərbə çevirdi. 
Vətən taleyinə içdən ağrıyan 
Öz arzu taxtını sökdü, devirdi. 
 
Dorusu, qəribə gəlirdi ona 
Vətən darda ikən kitab oxumaq. 
Erməni tank ilə girir meydana, 
Çarəmi bir küncə başını soxmaq? 
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Bir olaq, -deyirdi, -iddialardan 
Əl şəkək, Babəkə dönək, şirləşək. 
Bir baş ki dar gündə olmadı qurban, 
O başa lazımdır bağlana ləçək. 
 
Elşəni gətirdi komissarlığa 
Vicdanın, idrakın əmri, qərarı. 
O, möhtac olmadı havadarlığa, 
Qəlbində isindi vətən qübarı. 
 
Satqınlıq, yaltaqlıq zəmanəsində 
Oxucum, inamın bəlkə yox buna. 
İgid döyüşçünün addım səsində 
Beyət et hünərin doğulduğuna. 
 
Elə bir hünər ki onun önündə 
Cılızlar,alcaqlar gözə görünməz. 
Qorxaqlar tülkütək gizlənər tində, 
Qurbanlıq olsa da mərdlər,sürünməz. 
 
6. Hissəyə fəxrdi  məğrur yerişi... 
 
Hissəyə fəxrdi məğrur yerişi 
Özünü saattək quran Elşənin. 
Hər yerdə göründü vicdanlı işi 
Sıranın başında duran Elşənin... 
 
Göytəpə, Astara, Sabirabadda 
Keçdi ilk ayları əsgər ömrünün. 
O, döyüş dostları tapdı yüz adda, 
Dostluğun mənasın dərk etdi bütün. 
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O qalxdı birinci, yetişdi ilkin 
Hər mənzil başına yürüşdə, işdə. 
Hər gün silah dərsi keçirdi gərgin, 
Hər gün qazanırdı yeni səriştə.  
 
Qulağı cəbhədən gələn xəbərdə, 
Gözləri yollara baxır əsgərin. 
Əks olur hər halı yurdun əsgərdə, 
Canında yaşayır odu səngərin. 
 
Gəlirdi hissəyə tez-tez atalar, 
Düşərdi minnətçi komandirlərə. 
"Oğlumun başından ötsün xatalar, 
Göndərin döyüşsüz sakit yerlərə." 
 
Qoyuldu qumara yurdun taleyi, 
Rüşvətin caynağı uzandı hərbə. 
Rüşvət tapdaladı canda ərliyi, 
Torpaq,ana vətən aldı yüz zərbə. 
 
Rişxəndlə baxırdı Elşən bu hala, 
Ona dərd olurdu vicdanı yoxlar. 
O, cavab gəzirdi bu daş suala: 
"Nə vaxt oyanacaq qanı soyuqlar?" 
 
Vətən əldən gedir, el əldən gedir, 
Düşmən dağ çəkibdir ürəyimizə. 
Namus tapdalanıb, adımız itir, 
Bir xəncər saplanıb kürəyimizə. 
 
Şəhidlər vətənin hər qarışına 
Qarışıb, dikəlib göz dağı kimi. 
Vətən, kül ələnib uca başına, 
Dünya sənə baxır bir yağı kimi. 
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Yurdun şərəf-şanı satılır hər gün, 
Satqınlar balaca, böyük, növbənöv. 
Zəlilər qanını sümürdüyüçün 
Vətən bihal olur,  paradır bütöv... 
 
Qan axır canından həmvətələrin, 
Erməni faşizmi gəlir irəli. 
Rusiya yaxşı qanır qanlı fəndləri, 
 "Yaraqlı" çağırır bizimkiləri.   
 
İşğalçı arxadan hey körüklənir, 
Üzdə ədalətdən dəm vurur dəyyus. 
Kəmfürsət dığalar hey köpüklənir, 
Çünki arxasında bərk durub "urus". 
 
Cəlladın önündə cəllad olmalı, 
Hərbin qanunları qanla yazılmış. 
Qisməti xainin fəryad olmalı, 
Ancaq intiqamla qisas pozulmuş. 
 
Belə düşünürdü gənc əsgər Elşən, 
Onu ön cəbhəyə çağırırdı qan. 
O, daha bezmişdi boş güllələrdən, 
Qalxmışdı qəlbində düşmənə üsyan... 
 
7. Güclüdür barmaqla hər əl, hər yumruq 
 
Güclüdür barmaqla hər əl,hər yumruq, 
Kim kürək kürəyə vuruşur, sağdır. 
Millətə təfriqə saldı çox qoduq, 
Xalqlara ögeylik birliyə dağdır… 
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Bu ara Lənkəran hadisələri 
Elşəni min fikrə qərq eləyirdi. 
Deşirdi qəlbini günün hissləri, 
İqlim dəyişibdir, dərk eləyirdi. 
 
Deyirdi, talışam, köküm qədimdə, 
Tarixi özümdə hifz edirəm mən. 
Min bir yara vardır çinar qəddimdə, 
Yenə də dünyanı cəzb edirəm mən. 
 
Hər millət tarixin bir qızıl layı, 
Talış -eraların sirdaşı, barı. 
Yoxdur qədimlikdə onun bir tayı, 
Bunu millətçilər görmürmü barı? 
 
"Şir kimi düşməni qovan sərkərdə" 
Parladı ölkədə qızıl dan kimi. 
Xəlil Rza yazdı ona şeir də, 
Adı dildə gəzdi bir dastan kimi. 
 
Mərdi qova-qova etdilər "namərd", 
Ölkədə ögeylik saldı qoduqlar. 
Mərdlərə badalaq oldu yurda dərd, 
İrəli çəkildi bəzən toyuqlar. 
 
"Türkün dostu fəqət bir türkdür", ancaq 
Bu sözdən qalaraq çaş-baş, deyindi. 
Hirslənib deyirdi, cavab ver, alçaq, 
Mənim nə işim var bəs burda indi? 
 
Burada qırılan türklə bərabər 
Talışdı, ləzgidi, kürddü, avardı. 
Elşən anlamırdı , saqqallı rəhbər  
Nə üçün hesabı üzdən apardı. 
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Biz kimdən əskiyik, nendən, nensidən, 
Abxazdan, acardan, yoxsa balkardan? 
Daxilən qışqırdı: “Heç bir kimsədən!” 
Bizə baxılmasın qoy yuxarıdan! 
 
Dağlıq Qarabağın erməniləri  
Yığılsa heç mənim param da olmaz. 
Ancaq yalanları gəzir hər yeri, 
Paytaxtı yerləşsə, Ərçivan dolmaz. 
Düşmənə yalvarıb dosta lağ edək? 
Uğrunda döyüşən dost dağ deməkdir. 
Gəl Vətən bağını uca dağ edək, 
Dostluq özündən çox dosta köməkdir. 
 
8.  Azərbaycançılıq günəşə dönüb  
 
Azərbaycançılıq günəşə dönüb  
Hamını eyni cür qızdırmaq demək. 
Azərbaycançılıq atəşə dönüb  
Yağıya gen məzar qazdırmaq demək... 
 
Elşənim, ey mənim dərdli gülşənim, 
Dalğalar gör səni haraya atdı. 
Ey mərdlik, kişilik qeyrətim, mənim, 
Səni ön cəbhəyə zaman çıxartdı. 
 
Zaman diqtə etdi sənə doğrunu, 
Sözün mayasında əslini gördün. 
Qəlbində yaşatdın məslək ağrını 
Sən əsgər andıtək atəşdin, qordun. 
 
Ögeylik, özgəlik sevmir bu amal, 
Mənfur yerliçilik uzaqdır ondan. 
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Qardaşlıq eşqidir ən tamam-kamal, 
Kiməsə yad olmaq qıraqdır ondan. 
 
Azərbaycançılıq türklüyə pərdə, 
Mənfur niyyətlərə pərdə olammaz. 
Bəd niyyət düşəcək axırda dərdə, 
Saf niyyət dərindən gəlsə, bulanmaz. 
 
Bir alçaq qəzetdə ad qoydu dünən 
Azsaylı xalqlara:"Tör-töküntülər". 
Yanıb yerə batsın o baş, o bədən, 
Xeyirmi ülfətdə boş söküntülər? 
 
Azərbaycançılıq olsa həqiqi, 
Dönər yad önündə bir Çin səddinə. 
Onda kim unudar dosta sadiqi, 
Düşmən yaxın gəlməz yurd sərhəddinə. 
 
Belə düşünürdü Elşən-gənc əsgər, 
Kiminsə qəlbini qırıb əzməzdi. 
Təlimdə, döyüşdə namusu sevər, 
Hünəri sevərdi, millət gəzməzdi. 
 
Mənim qibləgahım- yurdum,Vətənim, 
Mənim səcdəgahım- bu dağlar, daşlar. 
Od içən torpaqlar olmuş kəfənim, 
Səsimə səs versin doğma qardaşlar! 
 
9. Töküldü meydanda düşmənin qanı 
 
Töküldü meydanda yağının qanı, 
Tarixə bir zəfər yazdı Elşəngil. 
Gözündə Qələbə gününün danı, 
Haylara bir məzar qazdı Elşəngil... 
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...Gəldi Yeni ilin ilk günlərində 
Ön cəbhə xəttinə talış balası. 
Alnının, qaşının düyünlərində 
Nifrəti düşməni dərdə salası. 
 
Doğruldu səngərdə bir əsgər kimi, 
O, qarlı səngərə isindi, sindi. 
Onu sayıq etdi düşmənə kini, 
Avtomat çaxmağı od kimi dindi. 
 
Elə birinci gün gəbərtdi birin, 
Dalınca talışca dindi:"Sıpə zoə!" 
"Yeri, xarabanda uzan, öl, kiri, 
Sənə qoy desinlər indi: "Tıbə zoə" 
 
( O qarlı səngərdə tir-tir əsərək 
Düşməni hər məqam güdmək çətindi. 
Arxalı köpəyin önün kəsərək 
Tufantək üstünə getmək çətindi...) 
 
Bir gecə yarısi haylar qəfildən  
Şişqaya tərəfə tökülüşdülər. 
Müdafiə xəttimiz yarıldı beldən, 
Əsgərlər bölünüb ayrı düşdülər. 
 
Elşən ratsiya ilə arxa hissəyə 
Tez xəbər göndərdi:"Köməyə gəlin!" 
Əsgərlər yayıldı dağa, kəsəyə, 
Qurdular tez yeni müdafiə səddin. 
 
Bir azdan qardaşlar yetdi köməyə, 
Haylar başlarının hayına qaldı. 
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Qəfildən düşdülər mühasirəyə, 
Elşəngil düşmənin vayına qaldı. 
 
Qurban da verdilər, getdi laydivar, 
Neçə boyuçinar oğullar getdi. 
Döyüşün hər yerdə min bir fəndi var, 
Heyif ki , sonuna azları yetdi... 
 
Ölüm qaşla gözün arasındadır, 
Bunu eşitmişdi, gördü gözüylə. 
Azadlıq əsgərin yarasındadır, 
Bunu təsdiqlədi güllə iziylə.  
Elşən düz beş yerdən aldı yaralar, 
Yaxşı ki hamısı üzdən, yüngüldü. 
Gülərdi,"Könlünü yarın yar alar, 
Yaralar zamanın verdiyi güldü."... 
 
Xətt çəkdi cavanlıq duyğularımın  
Üstündən insafsız, qansız zəmanə. 
Almadım cavabın duyğularımın, 
Şərh edə bilmədim eşqi canana. 
 
Odlu məhəbbətim mərmi, avtomat, 
Toyxanam döyüşdə səngərim oldu. 
Tale ömrü yazdı mənə qəzavat, 
Eşqim də bir Vətən əsgəri oldu. 
 
Bir həftə dincəldi hissədə Elşən, 
Azaldı bir qədər can ağrıları. 
Alışdı min duyğu, min hissdə Elşən, 
Görüncə həm yalan, həm doğruları. 
 
Çətin gün, dar ayaq, sən bir meyarsan, 
Əsl insanlığa, əsl insana. 
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Kişiyə imtahan, bir etibarsan, 
Namərdə , nacinsə tələ, ovsana. 
 
10. Bir əsrə bərabər ötüşən anlar... 
 
Bir gün xəbər gəldi Elşənə, onun 
Atası Əlabbas gəlmiş hissəyə. 
Bu qəfil xəbərdən açıldı donu, 
Gəldi hüzuruna "can " deyə-deyə. 
  
Elşad qardaşı da gəlmiş. Atası 
Sıxdı Elşənini qucağa bərk-bərk. 
Belinə qolları deyil çatası, 
Yaladı üz-gözün şirin noğultək. 
  
Hal-əhval, vəziyyət, sorğu-suallar... 
Əlabbas hər şeyi duydu dərindən... 
Dövr edir burada nə qeylü-qallar, 
Oxudu oğlunun nəzərlərindən. 
 
"Ata, salam apar əziz anama, 
Söylə halal etsin mənə zəhmətin. 
Heyif, gələmmirəm indi yanına, 
Ödəyə bilmirəm əziyyətini. 
 
Ata, ölsəm əgər bu torpaq üstdə, 
Qəhr etmə yerində duran oğlun var. 
Elşən şəhid olsa bir bayraq üstdə, 
Elşadın, Elmanın şamın yandırar. 
Bivec yaşamaqdır əsl müsibət, 
Qınına tısbağa çəkilər ancaq. 
Bu boyu boyuma bəxş edib qüdrət, 
Oğlun daldalarda yaşamayacaq. 
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Ata, ölüm mənçin adiləşibdir, 
Həyatdır möcüzə, həyatdır sehir. 
Fikrim mənim daha qətiləşibdir, 
İgidlər həyatı daha çox sevir. 
 
Xocalı naləsi yandırır göyü, 
Yurda biganəlik bizim suçumuz. 
Yıxır bu milləti, yıxır bu soyu 
Min yerə bölünən ümman gücümüz. 
 
Bununçün atılıb irəli mərdlər, 
Həyatı qorumaq, qurmaqdır qəsdim. 
Üstümə qoy hücum etməsin dərdlər , 
Onların üstünə qeyzlə gedərdim. 
 
Susdular...bu sükut dəhşətli, tabsız, 
Gözlərdə bir dərya söhbəti vardı. 
Onlar danışdılar sözsüz, kitabsız, 
Sükutun min sirri, hikməti vardı. 
 
Ata da,oğul da bildilər , sözsüz, 
Bu son görüş dəmi, bu, son vüsaldır. 
Ürəkdə ağlayıb, yandılar səssiz, 
Bir də vüsal dəmi əmri-mahaldır. 
 
Necə ayrılsınlar? Qurudu ayaq, 
Qucaqda daşlaşıb dondular onlar. 
Ata-oğul ətri saçdı dıl-dodaq, 
Ötüşdü bir əsrə bərabər anlar... 
 
Ey millət davası salan baiskar, 
Balan bu dərdlərə tuş olaydı kaş. 
Etdin min ocağın odun tarimar, 
Göylərdən bəxtinə daş düşəydi, daş. 
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Ğırğına döndərdin əhdi-ülfəti, 
O sütül cavanlar döndülər külə. 
Daim el nifrəti olsun qismətin, 
Yurdunun üstünə alov tökülə ! 
 
Nəydi günahları? İlk sevgisinə 
İlk sevgi baxışı göndərməyənin? 
Neçin o qəlblərə güllələr sinə, 
Barmaqları sına gül dərməyənin? 
 
Allahın, zamanın qəzəbi bir gün  
Tutar yaxanızdan, çapacaq hökmən. 
Bədniyyət hər addım gəzər min düyün, 
Tale qəbrə onu çarpacaq hökmən. 
 
Ürəkdən qan axdı ayrılıq vaxtı, 
Ata:"Allah sənə yar olsun"_dedi. 
Oğul;"Xoşbəxtəm ki ,sən oldun baxtım, 
Ata ,umudların var olsun !"-dedi. 
 
Beləcə axıra çatdı son görüş, 
Ata dərd selində evinə döndü. 
Qəlbində, alnında artdı yüz qırış, 
Fikri duyğuların selinə döndü. 
 
Elşən gətirilən paydan, sovqatdan 
Bir cüt corab alıb əyninə geydi. 
Çıxdı bu pay ilə qəmli ovqatdan, 
"Anaya mənimtək yüz qurban!"-dedi. 
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11. Yenə müharibə, yenə qan-qada 
 
Yenə müharibə, yenə qan-qada, 
Yenə qəlb odlayan səhnələr gördü. 
Kitabda, kinoda başqaydı dava, 
Burada vicdana tənələr gördü. 
 
Satqınlıq da gördü, birlik də, dost da, 
Meyid alıb-satan alçaq da gördü. 
Gördü xəyanətlə boşalmış post da, 
Kürəyə saplanan pıçaq da gördü. 
 
Gördü, yenilmədi alçaqlıqlara, 
Fikri gecə-gündüz "intiqam" -dedi. 
Arxanı söykəyib səngər divara, 
Zamandan, güllədən fürsət istədi. 
 
Bir səhər komandir gəzdi səngəri, 
Atəş nöqtələri yoxlandı təmiz. 
Xəbərdar eylədi hər bir əsgəri, 
"Sabah Şişqayadır hücum yerimiz". 
 
Şişqaya dağının yüksəkliyindən 
Ətraf əl içitək görünür hər an. 
Dağın sayagəlməz hər deşiyindən  
Od-alov tökülür yola durmadan. 
 
Getmədi o gecə yuxu gözlərə, 
Kimi nə gözləyir sabah, bilinmir. 
Fevraldır, qar yağır yaman, düzlərə, 
Vaxt keçir, üzlərdən təşviş silinmir. 
 
"Gər ömrüm olsan da, açıl, ey səhər", 
Üzdü narahatlıq bizləri, yetər. 
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Sən bizə sevincsən, yoxsa ki qəhər? 
Mübhəm düşüncələr qəlbləri didər. 
 
Bəlkə də sonuncu səhərsən bizə, 
Kim bilir, bəlkə də gülən bəxtimiz. 
Səhərdir, nəzəri dikmişik düzə, 
Daha özgə sözə yoxdur vaxtımız. 
 
Tanklar da seyrəkdi, təyyarələr də, 
Katyuşa mataha dönmüşdü hələ. 
Bir xamlıq var idi sərkərdələrdə, 
Yüzləri udurdu bəzən bir tələ. 
 
O səhər avtomat silahla, tankla 
İrəli şığıdı igidlərimiz. 
Hər qarış torpağa verdilər qurban, 
Torpağı qucdular şəhidlərimiz. 
 
Neçə istəkli dost, səngər yoldaşı 
Düşmən silahından aldılar yara. 
Neçəsi dar günün sadiq sirdaşı 
Düşdü yarpaq kimi qanlı yollara. 
 
Qurbansız ötüşmür uğur, qələbə, 
Hücuma keçənlər nişanda olur. 
Hayların canına düşür vəlvələ, 
Elə ki qəlblərə intiqam dolur. 
 
Bağırtı, vurhavur, haray, qışqırıq, 
Qulağı batıran top atəşləri. 
Dalğatək hər yandan yüksələn təzyiq, 
Elşəni, dostları saldı irəli. 
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Dözmədi bu odlu həmləyə düşmən, 
Boşaldı yadlardan o Şiş təpəmiz. 
Sanki kol dibinə vuruldu kətmən, 
Doğma sahilləri öpdü ləpəmiz. 
 
12. Uğursuz bir səhər açıldı o gün 
 
Bir azdan ətrafa çökdü qaranlıq, 
Düşdü mart gecəsi dağa şaxta, qar. 
Qurban alan təpə oldu viranlıq, 
Qoruya bilmirdi canı pal-paltar. 
 
Of, yazmaq ağırdı... 
Ondan da betər 
O mart gecəsini düşünmək, anmaq. 
Bürküyə mümkündü dözmək birtəhər, 
Şaxtanın qəhriylə çətindi yanmaq. 
 
Uğursuz bir səhər açıldı o gün, 
Açıldı, dərd oldu xəbər ürəyə. 
İrəli atılan dəstə büsbütün 
Düşmüş hər tərəfdən mühasirəyə. 
 
Qırılan qırıldı, qurtuldu qaçan, 
Elşəngil meydanda ərtək durdular. 
Çağrılan dəstələr gələcək haçan? 
Dostlar dal-qabağa səngər qurdular. 
 
Erməni faşizmi nədir bilirdi, 
Səngərdə müsibət görüb duranlar. 
Neçə qətli-amlar fikrə gəlirdi, 
Odda yanırdılar od sovuranlar. 
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Düşmənə dağ olmaq...Yoxdur başqa yol, 
Bütün gün o yerdə vuruşdu onlar. 
Neçə baş deşildi, heydən düşdü əl, 
Cəhənnəm oduyla görüşdü onlar. 
 
Elşən yaralanmış köksündən, Allah, 
Qan axır durmadan boynundan onun. 
Dar gündə o idi axı dost, pənah, 
Kimdir son həmdəmi bəs dağ oğlunun? 
 
Dağların qoynunda dünyaya gələn 
Gedirdi dünyadan dağlar qoynunda. 
Qara buludlarla Dərd-sərli Vətən 
"Elşən, oğul!"-deyib ağlar qoynunda. 
 
Elşənim duyurdu can çıxır candan, 
"Yaxşı ki mən əsir düşmədim"-dedi. 
Soyuq qar ərirdi şəhid qanından, 
"Sonumu görmədi düşmənim"-dedi. 
 
Bilirdi çox çəkər hələ bu dava, 
O nə ilk qurbandır, nə də son qurban. 
Minləri udacaq bu odlu tava, 
Heyif, gec qurular tərəzi-divan. 
 
Ancaq rahat yumdu gözünü son an, 
"Çox ucuz vermədim düşmənə ömrü". 
Onu zərrə qədər "döymədi" vicdan, 
Şükür, verə bildi Vətənə ömrü. 
 
Son anda bir daha düşdü yadına 
Anası Sürəyya-fikri dağınıq. 
Təəssüf, həmişə yandı oduna, 
Şadlana bilmədi o qəlbi sınıq. 
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"Ana, ölümümə yas tut, ancaq bil, 
Öldüm ki, analar yasa batmasın. 
Ölüm gəncliyimi qocaldan deyil, 
Yatıram, dirilər məntək yatmasın. 
 
Özüm gələmmədim, gələcək cismim, 
“Məni basdırınız o göy təpədə.” 
Mən sizə yadigar qoydum əzmimi, 
Şükür, qazandım bir ömür əbəda ! 
 
13. OĞUL  HƏSRƏTLİ  ANA 

 
Başqası olsaydı gedərdi çoxdan, 
Getmədi, qayıdar Elşənim ,-dedi. 
Möcüzə gözlədi sirri-xudadan, 
Yenidən güləcək gülşənim,-dedi. 
 
Çarpışdı ölümlə hey zaman-zaman, 
Əzrayıl qapıda aylarla durdu. 
Can ala bilmədi böyük anadan, 
O ölüm mələyi boynunu burdu. 
 
Qapıdan girəndən gözüylə sordu, 
O Vətən qurbanı dağlar oğlunu. 
Gözləyə-gözləyə tamam qurudu, 
Ona vermədilər sağlar oğlunu. 
 
Getməzdi, oğlunu görmək eşqiylə 
Yollandı o, ruhlar aləminə xoş. 
Dedi, tapacağam onu iyilə, 
Onunla görüşdən olardm bihuş. 
 
Getdi gülə-gülə cənnətməkana, 
Bu dünya Elşənsiz mənə dar,-dedi. 
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Dünya oxdan dönmüş mənə tikana, 
Bala olan yerdə ana var,-dedi... 
 
14.   Vətən küləkləri öpdü üzündən... 
 
Vətən küləkləri öpdü üzündən, 
Kəfən qarlı çöllər, dağ-daşlar oldu. 
Göylər əks olundu qara gözündə, 
Sukut dərdə sığmaz təlaşlar oldu. 
 
Qırx beş gün qar-buzun qoynunda yatdı, 
İllərin səngərdə yorğun oğlunu. 
Ay kimi gizləndi, gün kimi batdı 
Cavan yaşlarından dərdin vurğunu. 
 
Qırx beş gün dolandı ruhu nigaran, 
Oldu uçan ruhu dustaq , göylərdə. 
Gündüz dərdli oldu, gecə hərəsan, 
O ruha həmsayə oldu göylər də. 
 
Ona son laylanı çaldı küləklər, 
Qoymadı cismində yaralar bitə. 
Başdaşı yerində dikəldi daşlar, 
Qovuşdu sukutla əbədiyyətə. 
 
Hər şəhid bir çarpaz dağdır millətçin, 
Hər qurban zərbədir Vətən bağrına. 
Hər şəhid haraydır yatan qeyrətçin, 
Hər qurban məlhəmdir torpaq ağrıma. 
 
Şişqaya, çəksən də şişi köksümə, 
Dağının-daşının yox bir günahı. 
Sərkərdə hər zaman döyər dizinə, 
Yaddan, yadellidən umsa pənahı. 
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Taxtı-tacı güdən maymaq sərkərdə 
Niyyəti naminə xəyanət eylər. 
Salar millətini, ordunu dərdə, 
Xalq ona övladmı əmanət eylər? 
 
Ey şəhid balalar! Nakam Elşənlər ! 
Boş yerə axmadı isti qanınız. 
Ey odda, şaxtada diri bişənlər, 
Bizim andımızdır intiqamınız ! 
 
Var olmuş bu torpaq varlığınızla ! 
Kimsə anlamırsa bunu, kordu, kor. 
Bu ölkə tanınır yarlığınızla , 
Vətən sizə beşik, həm də gordu, gor . 
 
...Hər şəhid bir çarpaz dağdır millətçin, 
Hər qurban zərbədir Vətən bağrına. 
Hər şəhid haraydır yatan qeyrətçin, 
Hər qurban məlhəmdir torpaq ağrıma. 
 
15.  Talış dağlarının şəhid balası 
 
Beş deyil, on deyil, mindir, milyondur, 
İzini tarixdə daşa salası. 
Bu yerdə ən böyük şərəf onundur,                                                
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Vətən çağrışına səs verib ilkin, 
Ürək tellərini dərdə salası. 
Etmişdir, edəcək göyləri gülgün. 
Talış dağlarının şəhid balası. 
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Eralar dəyişib, əzmi dönməyib, 
Olub canamazı Vətən torpağı. 
Ömrü başa çatıb, amma sönməyib, 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Cavanşir olubdur, Babək olubdur, 
Atropat, Kir, Arşak....neçə babası. 
Düşmənlər əzminə bəbək olubdur, 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Qanında, ruhunda yaşayır hünər, 
"Bıjən, bıjən " sözü hücum dalğası. 
Həmişə döyüşdə bayrağa dönər. 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Haqqını versinlər, ya verməsinlər, 
O, Vətən andını deyil atası. 
Yağılartək burdan deyib-itsinlər 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Bütün Azərbaycan od-ocağıdır, 
Həzinin odunu Zaur çatası. 
Sanır ki,sərhədlər dil-dodağıdır. 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Gözləyir göylərdə gəzən milyon ruh, 
Bütövə can deyib, gülər parası. 
Gözləyir toz kimi yatar çox guruh. 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
Dəmirağacıdır boyu-qaməti, 
Yaşı zamanların neçə erası. 
Yaşadır özündə əbədiyyəti. 
Talış dağlarının şəhid balası. 
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Bir gün açılacaq göy üzü tamam, 
Zaman haqq-hesabı düzgün sayası. 
Xüsusi olacaq sənə ehtiram, 
Talış dağlarının şəhid balası. 
 
 
16. . Burda yatan oğul şəhiddir, şəhid. 
 
"Burda yatan oğul şəhiddir, şəhid, 
Vuruşmuş düşmənlə son ana kimi. 
Olmuş hünərinə yerlə göy şahid, 
Qucmuş onu torpaq bir ana kimi." 
 
Mən belə yazardım qəbir daşında, 
Əzizdi hər yerdə şəhidin qəbri. 
Ömrü yarı bitdi od yağışında, 
Tanrı bağışlamaz heç vaxt bu cəbri. 
 
Bu yerə hər gələn əyir başını, 
Dalır xəyallara min ehtiramla. 
Oxuyur eşq ilə məzar daşını, 
Edir min iftixar cənnətməkanla. 
 
Talışın Vurğunu Xanəli Tolış 
Qəlbləri ağladan ağılar yazdı. 
Başdaşı ustası dərddən yoğrulmuş 
Şerini qəbrinin daşına qazdı: 
 
"Sənin arzuların toxundu daşa, 
Şəhid zirvəsində əbədi yaşa. 
Nakam bir ömürlə getdin dünyadan, 
Behiştdə yer versin sənə Yaradan". 
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...Ötüşür fəsillər, Cavandır Elşən, 
Daim ilk baharla bağlamış ülfət. 
Ölən ölümüdür, cismidir, bil sən, 
Qalmış diriliyi bizə əmanət. 
 
Hər il yazqabağı bura yığılar  
Elşənisevənlər dəstəylə, tək-tək. 
Onun ölüm günü anılar təkrar 
Bir doğum günütək, hünər günütək. 
 
17.   Elin oğlu oldu bir evin oğlu 
 
Nə`şini qoymadı qala düşməndə, 
Doğmalar, yaxınlar oda yandılar. 
Baş vurub hər odlu nöqtəyə, kəndə, 
Qəzəbli dəniztək dalğalandılar. 
 
Elin İman adlı, Maarif adlı 
İgid oğulları cəbhəni yardı. 
Gecə də, gündüz də oldular atlı, 
Elşəni tapdılar kəfəni qarlı... 
 
Bir az qaralmışdı,ancaq qaməti 
Həmin qamət idi, cəsur,ucaboy. 
Verdi ürəklərə nəşi dəhşəti, 
Doğmalar,görənlər nə çəkdi,oy,oy ! 
 
Ölümü dağ oldu sütül cavanın, 
Elin oğlu oldu bir evin oğlu. 
Kənddə ilk sitəmi oldu davanın, 
Elşən kənddə oldu ilk qarabağlı. 
 
Dalınca yollandı yüzlər cəbhəyə, 
Hər odlu nöqtədə Elşən var oldu. 
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Düşmən əl atsa da min bir hiyləyə, 
Hər yerdə bu dünya ona dar oldu. 
 
Ancaq Elşən bala-ilk qurbanımız 
Hər vaxt göz önündə durdu dağ kimi. 
Onun xatırəsi -haqq divanımız, 
Qəlblərdə yaşadı bir bayraq kimi. 
 
Epiloq 
 
Elşənim, yetişdin milyon yaşına, 
Ancaq dərd gətirir hər yaşın mənə. 
Gül-çiçək düzürəm məzar daşına, 
Mərsiyə yaz deyir göz yaşım mənə. 
 
On səkkiz yaşında sütül gənc ikən 
Yağı gülləsinə tuş olan balam ! 
Yasa batdı yola neçə göz dikən, 
Ömrünə qar,sazaq, buz dolan balam ! 
 
Şişqaya oldu bir qanlı məzarlıq, 
Qış dağdan bir kəfən geydi əyninə. 
Səni qüsl etdi təbiət, varlıq, 
Qayalar götürdü səni çiyninə. 
 
Yandın, son nəfəsdə bir ona yandın, 
Sonuna çıxmadın alçaq yağının. 
Bütün doğmaları son anda andın, 
Oldun fəxri oğlu Talış dağının. 
 
Mənim şah palıdım,dəmirağacım ! 
Boyun seçilirdi çox-çox uzaqdan. 
Bilmirəm, mən sənsiz necə yol açım, 
Haqlılar gedirlər bada nahaqdan. 
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Qocalda bilməyir şəhidləri vaxt, 
Hər gedən şəhidtək müqəddəs deyil. 
Çoxları canını qoruyur sərvaxt, 
Çoxları dünyada quru səs deyil. 
 
Bəylik libasını geyməyən Elşən, 
Şaxta biçdi sənə bəylik libasın. 
Oğul dağı görən neyləyər gülşən ? 
Bu günə heç kimi fələk salmasın. 
 
Mən sənə dərs keçdim ədəbiyyatdan, 
Aldığın qiymətlər daim "beş" oldu. 
Sənsə bir dərs verdin əbədiyyətdən, 
Adınla bu xalqın başı ucaldı. 
 
Atantək əyirəm başımı sənə, 
Sən ey torpağımın əyilməz başı ! 
Yaraşmır ölçüsü vaxtın ömrünə, 
Ömrünə məhəkdir vaxtın öz yaşı ! 
 
Bu gün dillərdədir hünərin, adın, 
İnanmaz kim desə yaşın filandır. 
Milləti ayıldır qəbrinin odu, 
Elşənim, yaşıdın daim zamandır... 
 
2010—2011 // 2016-cı illər. 
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