 Bədirə Rza Həsənqızı

Hünər göstər!
Hünər göstər, igid əsgər,
Yurdumuza gərək ol sən,
Bir sınaqdır bu gün səngər,
İmtahandan məğrur çıx sən.
Vur, qoluna qurban olum,
Mərdliyinə heyran olum,
Vətən deyən qeyrətindən,
Dastanlara misra olum!
Əsgər olmaq bir şərəfdir,
Bu erməni bir kələfdir,
Kökündən biz kəsək onu,
Namərd izi yaman dərddir.
Vur, başına döndüyümüz,
Mərd deyib öyündüyümüz.
Qalmasın qoy körpələrə,
O qisas, zəfər günümüz...


Şəhid ömrü...
Bir zirvədir Şəhid ömrü,
Kökündədir əməl yükü...
Verib canı yurddan ötrü,
Qazandılar Şəhid ömrü...
Dolub-dolub, sızlayırıq...
Sizdən gizli ağlayırıq....
Ey qardaşlar, bu bəladan,
Görən nə vaxt qurtularıq.
Anaların vüqarı, SİZ,
Körpələrin gülüşü SİZ,
Yurdun ağlar göyərçini...
Siz sülh üçün Şəhidsiniz...
Can qardaşlar, bizdən ötrü,
Bu Vətəndən,Yurddan ötrü,
Gənc omrünün baharında-Həm dağında, aranında
Qazandınız əbədiyyət,
Belə ömür nurdur əlbət.
Nur içində uyuyasız,
Tarix boyu Siz varsınız.
İzin qalıb o təpədə,
Adın qalıb zirvələrdə...
Necə nəğmə qoşulacaq,
Hər bir zaman tanıyacaq...


Gözlə Haqqın şahidini!
Həm dünənim, həm bu günüm,
Ümid ilə addımlamış...
Yarılsa da sərhəd yolum,
Sabahına bel bağlamış.
Unutmadan ötənləriYurddan qəmli tarıx yazmış.
Şəhidlərin ünvanınıÜrəyinə qanla yazmış.
Qorxaq soylu namərdlərdən.
Bir gün qisas alınacaq.
Söykəndiyi köpəkləriTürk nərəsi sındıracaq!
Unutmadıq Xocalını,
Unutmadıq Zəngilanı,
Unutmadıq, beli bükükAğlayan o ahılları...
Əsir yurdum,
Bir az da döz....
Tarıxını çox dərin ört...
Qış olunca qarla bağla,
Yaz olunca sellə çağla...
Amma vermə tarıxını....
Gözlə, gözlə Gözlə Haqqın şahidini!


Haqq yolu...
Dağlarımda bir haray var,
Gözü nəmli lalələr var.
Qan düşübdür cığır yola,
Şəhid verən o haqq yola.
Vətən oğlu qalx köhlənə,
Göstər hünər o düşmənə,
Hünər göstər tarix dönsün,
Qarabağda bülbül ötsün..


Kim bilməlidir?
Zamanı dərk etmək çətindən çətin,
O hansı insandı dayana mətin?
Baxırsan saralıb fikirdən surət,
Ürəkdə nə qədər sual var, illət???
Matəmi olan da, yanan da bizik,
Torpağı əsirlik olan da bizik.
Bizik dünya ücün qonaqcıl ölkə,
Bizik təşkilatda hümanist pillə,
Bəs kimdir günahkar, kim bilməlidir?
Kim yanan torpağı sondürməlidir?
Bu gün Xocavənddi, sonra Zəngilan,
Ah, təqvim saralıb bu qəm yolundan.
Dayanmır, soysuzlar, pozulur sərhəd,
Bunun sonun bilən varmıdır, vəhdət?
Birləşib qovağın bu namərdləri,
Bəsdir, sındı ürək...Şəhid dərdləri.


Əsir yurda doğru...
Yazsın Rəbbim qismət, bir daha dönək,
Nigaran yurdları zəfərlə öyək!
Tarixim yazılıb o torpaqlara,
Silinməz izi var, düşsə də dara.
Güc birlikdədir-birlik bir yumruq,
Birləşib tarixdə xaniman qurduq!
Birliyi verməyək heç zaman əldən,
Parçalanmaq olsun-ibrət ellərdən!
“Parçala-hökm et”—söyləyən kafir,
Birlik gücümüzdən deyildir qafil!
Hiyləylə çıxdığı xain yolundan,
Alacaq dərsini bir mərd qolundan.
Nə qədər dost olsaq - Milli Birliyə,
Söyləməz xələflər, niyə, bəs niyə?


Xocalısız, Qarabağsız...
Qan ağlayır yazan qələm,
Bu nə vəhşət, nə dərd, ələm...
Unudulmaz heç vaxt bu qəm,
Sizlayacaq hey yaramız,
Xocalısız, Qarabağsız...
Könül dağlı, qəlb pərişan,,
Şəhid olmuş qoca, cavan,
Ocağının közü talan,
Bitərmi, de, bu ağrımız?
Xocalısız, Qarabağsız...
Tək türklükmü günahımız?
Yurda sədaqət andımız?

Yerdə qalmaz heç ahımız...
Olmaz gözün nuru onsuz,
Xocalısız, Qarabağsız...
Düşmən seçdi o gecəni,
Xain, çirkin, yol biləni,
Terrorçudur bu erməni,
Bitərmi bu yasım, suçsuz?
Xocalısız, Qarabağsız...
Ərşə qalxdı nalə səsi,
Süngüləndi hər körpəsi,
Fəryad idi hər dərəsi,
Qan boyandı yollarımız,
Xocalısız, Qarabağsız...
Tarix yazdı xəyanəti,
Əlif, Tofiq dəyanətin...
Qan yaddaşım, hər niyyəti,
Bitməyəcək sərhəd onsuzXocalısız, Qarabağsız...


Bir yürüş lazımdı…
Gözləyə - gözləyə olmuşuq qübar,
Şəhiddir ananın ilki, o nübar,
Bilmirəm, nə üçün itir etibar...???
Bir yürüş lazımdı ... ta İrəvana!
Dözdükcə ürəkdə artır yaralar,
Verilən sualdan könül daralar,
Xəzan tək yurdumun gözü saralar,
Bir yürüş lazımdı... ta İrəvana!
Hər ömrün sonunda ölüm gizlənir,
Zəfər sədasını elim izləyir,
Sərhəddim boyunca igid düzlənir,
Bir yürüş lazımdı... ta İrəvana!

Bitirək! Bir səslə, bitsin bu kədər,
Düşmənsiz yazılsın yurduma qədər…
Tokülən al qanlar getməsin hədər,
Bir yürüş lazımdı ... ta İrəvana!
Şəhidlər ruhuna birgə and içək,
“Birlik libasını” atəşdən seçək,
Açsın Şəhidimin ruhunda çiçək!
Bir yürüş lazımdı ... ta İrəvana!
İllərdir səbrimiz qana boyanır,
Kədər ruhumuzla birgə oyanır,
Artıq anlamışıq dünya nə qanır…
Bir yürüş lazımdı...ta İrəvana!
Səadət, sülh üçün çox tökülüb qan,
Bu yolda oğullar verib şirin can,
Körpə gözlərində bitsin həyəcan!
Bir yürüş lazımdı...ta İrəvana!
Çəkməsin xalqımız bu qədər acı,
Mərmidir dağların yolu, yamacı
Ocağına həsrət, nədir əlacı?
Bir yürüş lazımdı...ta İrəvana!
Xan qızı gözləyir, intizar gözü,
Laçında, Kəlbəcərdə igidlər sözü,
Xocalı deyəndə qeyrətin özü…
Bir yürüş lazımdı...ta İrəvana!
Demirəm, xalqımız yaralı qalsın,
O əsir yurdlarım aralı qalsın,
Deyirəm, əbədi zəfəri çalsın !
Bir yürüş lazımdı...ta İrəvana!
Rəbbim kömək olsun xalqıma, Amin!
Möcüzə istərəm, İlahi, Amin!
Haqqa güvənərək deyək, min Amin,
Bir yürüş lazımdı...ta İrəvana!

Nisgilimsən QARABAĞIM
Nisgil dolu ürəklərdə kədərsən,
Heyif sənə...yad əllərdə hədərsən,
Dözək necə? Deyək necə Şəhidsən???Baş-başadır sönmüş ocaq, gəl yan, hey,
Qarabağım... qisas deyir, anla, hey...
Silahlansın Vətən deyən balası,
Əhdə vəfa, yurda sadiq qalası,
Yarsın düşmən sərhəddini qisası,
Baş-başadır sönmüş ocaq, gəl yan, hey,
Qarabağım... qisas deyir, anla, hey...
Yoxdur ölüm qorxusu heç gözümdə,
Nifrətimlə alışır hər közüm də
Zaman keçir, tükənibdi dözüm də,
Baş-başadır sönmüş ocaq, gəl yan, hey,
Qarabağım... qisas deyir, anla, hey...
Şəhidlərim göy üzündən boylanar,
Məzarsızım torpağımda oyanar,
Vətən daşı bulaq olar, qaynayar,
Baş-başadır sönmüş ocaq, gəl yan, hey,
Qarabağım... qisas deyir, anla, hey...
Baş qaldırar torpağından çiçəyi,
Zəfər səsi gülümsədər ləçəyi,
Ötən zaman susduramaz gerçəyi...
Baş-başadır sönmüş ocaq, gəl yan, hey,
Qarabağım... qisas deyir, anla, hey...


Yazacaq tarix qanlı sinləri
Hələ gül dərməmiş, ömür bağından,
Könlünü Vətənə verəndən danış,
Tək ümid eylədi, nə nalə, fəğan,
Canını torpağa verəndən danış...
Saymaqla bitməyir adı Şəhidin,
Gözlərdə tək paklıq, məsum rəmzi var.
Yurda fəda edir hər kəs canını,
Bilir ki, arxada onun xalqı var.
Bitməyir kölgələr Vətən yolundan,
Analar yuxunu haram eyləyir.
Bu nə bəla bizə, nə müsibətdi?
Oğullar böyüyüb, bax, Şəhid gedir.
Bir fırtına çağlayır Vətən üstündə,
Sərvətim düşməni bil kor eyləyib.
İnsanlıq adından silinib, çıxıb,
Vəhşilər yurdumu talan eyləyib.
Yurdsuz bir xain qonşu üzündən,
Kiçilir sərhəddim Xəzərə doğru.
Tək öz gücünə güvənsə bil ki,
Silərik izini lap Qərbə doğru.
Amma, fitnə vardır hər danışıqda,
Naməlum səbəblər bitmir ki, bitmir.
Vədləri versə də, çox təşkilatlar,
Nəticə o dığaya yetmir ki, yetmir.
O Şəhid oğullar nigaran baxır,
Baxır ki, qanımız nahaq axdımı?
Biz köçdük...yenə də qan dayanmayır,
Düşmənlə yenidən barışıq varmı?...

Heyif dedim...
Heyif dedim,
Şəhidimə, şairiməOz yurdunu göz dolusu
seyr etməyən hər igidə...
Heyif dedim,
zamanında qovulanadüşüncəsin zəncirlərlə qorxutmayan
El oğluna...
Heyif dedim,
itirdiyim hər qarışao yurdlarda saxtalaşan
yazılara...
Heyif dedim,
əsrlərlə uzaqlaşan bəzən buz tək soyuqlaşan
öyüdlərə....
Bəlkə heyif deməyək biz...
İnam, ümid azalmasın -Bəlkə danaq həqiqəti,
Gələn zaman utanmasın....
Bəlkə, bəlkə nə edək biz?
Axan qanlar çoxalmasın.
Xain qonşu qismətimiz,
Çətin bizdən uzaqlaşsın...
Ha düşünək, ha daşınaqBunun tək bir yolun tapaq,
Versin Tanrım möcüzəsinBitsın düşmən –biz qurtulaq!!!!


Biz borcluyuq ŞƏHİDLƏRƏ...
Biz borcluyuq Şəhidlərə...
Aydın açan səhər üçün,
Bir milləti gələcəyəSıx aparan çığır üçün!
Vətən odur-beyinlərdə
Torpaq üçün candan keçən!
Vətən odur- çiyinlərdə
Öz elinə qürur verən!
Şəhidlərim can yanğısı,
Millətimin var ağrısı,
Torpaqdır məlhəm sarğısı!
Biz borcluyuq Şəhidlərə!
Atdığımız addım üçün,
Bu torpağa Vətən deyibOndan kəlmə yazmaq üçün!
Borcluyuq biz sənə qardaş,
Verdin ömrü demədin kaş,
Vətən dərdi oldu yoldaş,
Ta irəli gedək dedin!
Şəhidlərim bizimləsiz,
Bu torpağın sahibisiz!
Sizlə yaşar Vətən adı,
Qovlayarıq biz o yadı.
Gülər Günəş səhərimdə!
Siz inamsız kədərimdə!
Şahinlərim göy üzündən,
Yol göstərən çıraqsınız,
Deməyin ki, köçüb eldən,
Siz Vətəndən uzaqsınız.
Tutub əldə nur çırağın,
Aydınlığa apardınız,
Bir milləti inam dolu,
Qələbəyə çağırdınız.

Biz borcluyuq Şəhidlərə!
Yurda sahib olmaq üçün,
Parçalanmış bu torpağı,
Bir ovuca yığmaq üçün!
Biz borcluyuq,..
Borcluyuq biz,
Şəhidlərə...


Daim kömək olaq Vətənsevərə!
Kömək et, qardaşım, kömək et bacım,
Çox, ya az olsa da, gəl, öz adına!
Olsan da sən harda, tək olsan belə,
Vicdanın sənindi – salar yadına!!!
Bu birlik zəfərə aparar bizi,
Bitər ürəklərdə bu yurdun dərdi.
Bu gün Vətən üçün düşən izləriXalqın həmrəyliyi- sağaldar dərdi!
Deməyək, ötdü məndən, uzaqda oldu,
Deməyək, tez ötüm - gözüm yoruldu...
Deyək—qardaşımdır! Mənimçün oldu!
Bu deyim -çox dərdə bil, məlhəm oldu!
Zəfərim yaxındır, izi görünür,
Güc birlikdədir –heç unutmayaq!
Həsrətdən çox könül bezib, görünür...
Gəlin məlhəm olaq, biz dayaq olaq!
Vətən üçün axan hər qan bizimdir,
O yola nigaran baxanlar bilir...
Bu gün Şəhid olan, Qazı olanlarBu Vətən oğludur, bilənlər bilir...
Soyuqluq yandırar ümid çiçəyin,
Rəbbim xoş kəlməni - savaba yazmış.
Bu gün getdiyin yol, əkdiyin toxumHeç də yaddan çıxmaz, əmələ yazmış!

Kömək et, qardaşım, kömək et bacım,
Çox, ya az olsa da, gəl, öz adına!
Olsan da sən harda, tək olsan belə,
Vicdanın sənindi – salar yadına!!!


Sən, zəfər nəğməsi söylə…
Sən kimsən, nəçisən, ellər söyləsin,
Ey qələm yükünü candan daşıyan.
Sözünün hikməti qalsın layladaBənzəsin səmaya - ulduz sayrışan!
Sən ana dilimin qüdrət qılıncı,
Ey qələm gücünə inanan əsgər!
Varlığın bəşərə hər zaman səsdir,
Zəfərin varlığının kökünə səngər!
Sən zəfər nəğməsi söylə dilində,
Əsrlər ötsə də, keçsə də illər...
Ulu Dədələrin surətin göstər,
Mətinlik – ehtiyac, könül çox istər!
Ana laylamızın şərəf nişanı,
Yurdumun daşıdır, düzüdür baxın!
Necə qoyaq onu namərd əlində-?
Dumandı yolları, düzləri baxın...
Dilimiz dünənimiz- yaşadacağıq!
Şəhidlər dastanlar danışacaqdır...
Nə qədər sevən var, Vətən də vardır,
İnan, qopan daşlar qovuşacaqdır!


Qarabağım.....
Qarabağım!
Qara bəxtli bağlı qapım,
Gözəlliyi düşmən qapım,
Sərvətləri neştər qapım!
Qarabağım!
Yolu bağlı Şəhid qapım,
Göyü tüstü, duman qapım,
Dağ-düzəni səngər qapım!
Qarabağım!
Bağrım yanar necə tapım?
Hansı yoldan gedim tapım?
Soy-kökümə bir yol tapım...
Qarabağım!
Şəhid ruhu gəzən yurdum,
Gül-çiçəyi solan yurdum!
Çox uzaqdan xəyal qurdum...
Qarabağım!
Köçkünlərin yadındamı?
İtkinlərin yadındamı?
Haray səsi yadındamı?
Necə deyim, sadalayımQaratelin, Salatının
yadındamı?
Ahıl, körpə yadındamı?
Cəfakeşin, fədakarın
Yadındamı, Qarabağım???
Yadındamı?? Neçə-neçə igid,Qəhrəmanın
yadındamı?
Qarabağım!
Gözüm qalıb sorağında,
Xan qızının bulağında,
Ələskərin mahalında...
Xəyal gəzər qarış - qarış,
Xalqım istər olsun barış,
Mümkünmüdür ? Söylə, danış...
Qarabağım!
Yurda həsrət gözlər gülsün,
Xain düşmən küskün dönsün,
Səngər boyu Günəş gülsün...
Qarabağım!

Bir kəcavə timsalısan,
Həm yüksəkdən boylanmısan,
Həm dəryada qərq olmusan.
Qarabağım!
Kaş yenidən tapaq səni,
Addım-addım görək səni,
Bəzək vurub dirəyinə,
Kaş yenidən quraq səni!
Qarabağım....


Mücadilə-alın yazımız!
Mücadilə deyildir, təkcə əlində silah!
Mücadilə hər yerdə Vətən – deyə soraqdır!
Əməlində, yolunda rastlaşdığın sınaqdır,
İşində, düşüncəndə inandığın ocaqdır!
Mücadilə hər yerdə təmiz vicdan,
yanan ürək, aydnlaşan baxışdır....
Mücadilə həm şeir, həm nəğmə, həm romandır.
Mücadilə - daima sənin duyğularındır!
Sən düşünüb, duyduqca bu Vətənin harayınDemək, mücadilədir - mənim səsim, harayım!
Səsləndikcə yenidən doğulur o yaddaşım,
Mənim tarix qaynağım!
Mənim tarix yaddaşım,
Mənim o qan yaddaşım...
Daş kitabə sirdaşım, öyüdümdür hər daşım,
Mücadilə - yaddaşım, qorusun hər soydaşım!
Mücadilə Şuşamdı, Laçınımdı, Göycəmdi,
Göy üzündə parlayan günəşimdi, nəğməmdi...
Mücadilə qoruyar Kəlbəcərin ətrini!
Mücadilə toxuyar - tarixin hər sətrini!
Mücadilə hər zaman bütövlükdü, tamlıqdı!
Bəzən tutqun buluddu, bəzən buxov, zəncirdi,
Mücadilə hər zaman –sənin kimlik həddindi!
Yazın ! Əziz dostlarım, yazan qələm var olsun!,
Oxuyansa düşünsün..., hansı yolu sınaqdı...
Mücadilə baxmayır, kimin yaşı neçədi,

Səsləyir məqamına, deyir , gəl sorağıma,
İstəyirsən azadlıq, bürün dağ sirdaşına!
Mücadilə istəyir hər yolum, hər cığırım,
Mücadilə pıçıldar, dağ yolunda məzarım!
Xan qızının gözündə torlanıbdı intizar,
İnanıram, mən bir gün,
Bitəcək bu intizar!
Amin!-deyək bir səslə!
Mücadilə duadır, xeyirliyə bir alqış,
xeyirsisizə damğadır!
Bir xalqın tarixində oyanışdı hər zaman,
Kim harda Vətən desə,
Hər işində o zaman.
Güləcək xalqım mənim...
Mücadilə - deyildir,
təkcə əlində silah,
Mücadilə hər işdə sənin dürrüst kimliyin,
Sənin vicdan səsindi, düşüncəndi, yükündü!
Gələcəyə vəsiyyət, vəsiyyətə sayğıdır,
Mücadilə - dəyişməz – o alında yazıdır!!!!



