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Şairin həyatı:
Baltacı Araz adı ilə tanınan Məhəmməd Məhəmmədəli oğlu1953cü il oktyabr ayının 23-də Güney Azərbaycanın Mərənd bölgəsində yerləşən Yuxarı Dizə kəndində dünyaya gəlmişdir.Orta
təhsilini doğma Mərənd şəhərində başa çatdırdıqdan sonra 19751979-cü illər arasında İstanbulun Mimar Sinan Güzəl Sanatlar
Üniversitesində ali təhsil almışdır.
1979–cu ildə ana yurduna döndükdən sonra solçu təşkilatın üzvü
kimi əvvəlcə şah rejiminə, sonralar isə islam hakimiyyətinə qarşı
mubarizə apardığı illərdə eyni zamanda ədəbi çalışmaları ilə də
məşğul olmuşdur. Həmin illərdə ilk şeirləri Tehranda yayılan
“Yoldaş” dərgisində işıq üzü görmüşdür.
1990-cı ildə ölüm təhlükəsi qarşısında ana yurdu Mərəndi tərk
etmək məcburiyyətində qalmış, Almaniyaya sığınaraq siyasi
fəaliyyətini burada davam etdirmişdir.
Baltacı Araz öz məqalə və şeirlərində Pəhləvi sülaləsi zamanı,
eləcə də həmin təfəkkürün davamı olan bugünkü Iran İslam
Respublikasında fars şovinizminin hegemonluğu və basqısı
altında milli və dini zülmə məruz qalmış Azərbaycanın və
Azərbaycan Türklərinin problemlərini,
tapdalanmış doğal
haqlarını dilə gətirmiş, yazdığı əsərlərində Azərbaycanın
özgürlük məfkurəsinin bilimsəl, fəlsəfi, siyasi, hüquqi, iqtisadi, ...
əsaslarının nəzəri təhlilini vermişdir.
Şair yaradıcılığında parçalanmış bir xalqın ana yurdundan danışır.
Güney ilə Quzey Azərbaycanın bütövləşməsi haqqında
düçüncəsini ortaya qoyur.
Şair yazır:
O tay ilə bu tay vahid bir candır,
Adı odlar yurdu Azərbaycandır!
Şair "O tay, bu tay Vətəndir" adlı əsərində oxucuya bütöv
Azərbaycan ideyasını aşılayır, millətimizin siyasi və milli
baxımdan şüurlanması işinə öz payını verir.
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O, bu əsərini xalqımızın bütöv Azərbaycan arzusunu, istəyini
yansıdan və yurdsevər ürəklərdə bütöv Azərbaycan bayrağını
dalğalandıran Gülüstan poemasının yaradıcısı olan unudulmaz
xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadəyə ithaf etmişdir.
Şair Baltaçı Arazın digər önəmli əsəri “Uyqarlaş” adlı kitabıdır.
Şair bu əsərində insanları uyqar, mədəni və çağdaş olmağa, öz
haqlarını tanıyıb qorumağa çağırır. O, Azərbaycan Türk xalqını
İslamın gerici ehkamlarına, irqçi Firdovsisayağı baxışlara
uymamağa səsləyir. O, qadın haqqında dargörüşlü baxışları,
Türk kültürünə və ictimaiyyətinə aşılanmış irticaçı və
geridəgalmış düşüncəni tanıdır, çağdaş insana yaraşan baxışlarını
ortaya qoyur. Onun fikrincə, qadın azadlığı hər ülkədə onun
mədəniyyəti və insan haqlarını tanımaq ölçüsüdür.
Şair deyirdi, azad ana azad övlad yetişdirər, insansevərliyi və
özgürlüyü onun ruhuna aşılıyar. Azad ruhlu insan kölə olmaz,
kölə etməz və hər zaman öz haqqını arayıb alar.
Baltacı Araz ömrünün sonunadək Güney Azərbaycanın
özgürlüyü, eləcə də erməni daşnakları tərəfindən işqal olunmuş
Qarabağın azadlığı uğrunda qələmi ilə mubarizə aparmışdır. Bu
məsələlər haqqında hazırladığı „Təbriz ilə Qarabağımızı kim
qurtaracaq?“ adlı kitabında o taylı-bu taylı soydaşlarımızın ortaq
dərdi – işğalda olan torpaqlarımızı düşünmək və birgə çıxış yolu
ilə bağlı düşüncə və fikirlərini yazmışdır.
Ürəyi xalqla döyünən şairimiz ömrünün son dəqiqələrində
Azərbaycana həsr etdiyi növbəti şeirini yazarkən 2012-ci il
iyunun 25-də, səhər saat 5:00-də ürək infarktı geçirərək dünyasını
dəyişmişdir. Şair 2012-ci il iyunun 28-də Almanıyanın Münster
şəhərindəki Lauheide məzarlığında torpağa tapışırılıb.Yurdsevər
Güney Azərbaycanın istiqlal şairi Baltacı Arazdan aşağıdakı
əsərlər yadigar qalmışdır:
Otay Butay Vetendir, Uyqarlaş və digər fars dilində yazılan
„Azərbaycan inqilaba hamilədir“ adlı kitabıdır.
Şair öz səmərəli yaşamını sevdiyi vətəninin və xalqının azadlığı
yolunda ərmağan qoymuşdur. Onun əsərləri 2004-cü ildən
etibarən Azadtribun və Solgunaz internet sitələrində
yayımlanmaqdadır.
10.10.2013 Eldar Güneyli
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Baltacı Araz şairdən çap olan kitablar:
1 – Uyqarlaş! (latin və ərəb əlifbasında)
2 – Otay, Butay Vətəndir (latin və ərəb əlifbasında)
3 – Tərbiz ilə Qarabağımızı kim qurtaracaq (Latin əlifbasında)
4 – Azərbaycanı istiqlal qurtarar! (Ərəb əlifbasında)
5 – Azərbaycan istiqlala hamilədir (Fars dilində)
Kitablar Pdf Formatında şairin internet websitəsində:
http://www.otay-butay-vetendir.com yayımlanmaqdadır.
Kitabların çap və yaymaq haqqı hər kəsə içərisinə əl
vurmamaq şərtiylə yazar tərəfindən sərbəst buraxılıbdır.
10.10.2013
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Milli aktivistlərimizə (fəallarımıza) müraciət!
Əziz və hörmətli soydaşlarım, bildiyiniz kimi yazıb-sunduğum
əsərlərin yazıcısı mən olsan da, o əsərlərin gərçək sahibləri
bugünkü və gələcəkdəki turançı və bütöv azərbaycançı
soydaşlarımızdırlar. Əlbəttə ki, irtica ilə milli sömürünün kökü
qazıldıqdan sonra sunduğum əsərlər dəyərlərini itirib və tarixin
müzəsinə göndəriləcəklər. Lakin tarixin müzəsinə göndərilmədən
öncəyə dək gündəmdə qalmalıdırlar.
Çünkü düz söz hər zaman üçün düzdür
Arazın hər sözü eskiməz sözdür. (könəlməz)
Yazıcı olaraq milli fəallarımızdan vardır ki, dediyinə görə
Azərbaycanın milli məsələsi haqqında beş yüzdən fazla yazı
yazıbdır, lakin yazdığı yazılar ilə o yazılara bənzər yaxşı yazılar
da jurnalisti yazılar olduqları üçün fotografçiların
məhsulları təkin zalıma qarşı məzlumu duyğulandırıb, milli
ruhlarını oyadıb və milli mənfəətlərinin doğrultusunda
düşünmələrinə yol açıb və yararlı olduqları qədər hörmət qazana
biliblər. Vəlakin jurnalisti yazılar olduqları üçün, yəni siyasəti
iqtisadla yox, bəlkə siyasərlə izah etdikləri üçün, o cümlədən niyə
istiqlal? Niyə federalizm? Qarabağı kim qurtaracaq? kimi milli
problemlərimizin haqqında heç bir şey, heç bir şey öyrətməyiblər.
Yəni öyrənməyib və öyrətməyiblər ki, o cümlədən ... bacıya
qardaşının yarısı qədər pay yetişmək üçün, tarla sayılmış
müsavatçı ananın məhsulu atanın olmaq üçün, qazılıq haqqından
yoxsun qılınmış qadın öz yazqısını özü
yazmamaq üçün, yəni köləliyin donunu dəyişdirən feodalizmin
ideolojusunu sunmaq üçün (İslam dinini möhtərəm sayan
antiqadın erkəklərin ürək sözlərini içərən) quran yazılıbdır.
Yəni deməyiblər ki, quran yazılıb ki, quranın ayrı-seçkiliyinə
məruz qalan kölələrlə qadınlar və cəhlin düşmənləri olan aydınlar
əzilsinlər.

5

Kim edər arvadını asılı mal?
(Kim edər əsirini asılı mal? )
Kim edər hər evini bir federal?
(Kim edər sömürgəsini federal?)
Yoxsa qarət ola bilməz beytülmal.
(Milli mədənlərimiz, vergilərimiz, faizlərimiz və ...). Siyasəti
iqtisad ilə izah etməkdən qorxan soydaşlar istərlər ki,
1dış düşmənlərimizin ölçüləri və metodları ilə
milli problemlərimizin çözümünə düşünək.
2Milli haqlarımızı satmaqla birlikdə, milli inkişafımızın
düşmən- ləri olan feodal yapılı iç düşmənlərimizin ölçüləri və
metodları ilə iç problemlərimizin çözümünə düşünək. Elə ona
görə:
1deməzlər ki, bağımsızlıq qurtarar beytülmalı.
2Deməzlər ki, quran doğmazdı qadım olmasaydı,
3Deməzlər ki;
Quran istər ki, kölə, kölə qala
İstəməz verilməz haqları ala
İstəməz istiqlal haqqını ala
İstəməz bireysəl haqqını ala.
4Deyərlər ki, qızıl boşqabda federalizm sunmuş sömürgəçi
Rus milləti təkin milli kölələrinə federalizm sunacaq sömürgəçi
Fars millətinin don dəyişdirəcək ölçüləri ilə metodları lazımdır
bizə (Müftə qanınız var isə buyurun!).
Özgələrin kölgəsinə dönüşmək üçün, özgələrdən asılı edən
montajçılıq ilə kompradorizm lazımdır bizə.
Araz olmasaydı haqqın yanardı
Hər siyası özünü xan sanardı
Verilməyən haqlarını danardı.
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Necə ki, kapitalizmi ələşdirmiş Marks sosyalisti devrimə gərəkən
ideolojunu sundu, mən də milli-demokratik devrimimizin
gərçəkləşməsi üçün tam anlamında milli-demokratik ideoloju
sunmuşam:
Hansı çiçəkli bağı gəzməmişəm?
Hansı şanın balını süzməmişəm?
Nəyin haqqında yazı yaz-mamışam?
Mən sizə ideoloju sunmuşan
Sizdən tənqid ilə yardım ummuşan.
Məni ələşdirmək istəyən çoxdur
Tez də vardır ki, antitezi yoxdur.
Elə ona görə udub-ata bilməyənlər boğulmağa (susmağa)
məhkumdurlar. Siz əzizlərimizdən rica edirəm ki, sizin üçün
yazıb-sunduğum əsərlərimə sahib çıxasınız. Sahib çıxa bilməniz
üçün oyanış mərhələsi boyunca sunduğum əsərlərimin hamısının
satılıcaq kitablar şəklində və sitələrimizdə yayıla bilmələri üçün
gərəkən imkanları sağlamaqla birlikdə və yararlı olmaq ilə
birlikdə itib-batmasınlar. Çünkü yazıların içəriklərinin dərinlikləri
və nitəlikləri baxımından, Baltacı Arazın yazılarının bütünü
tək başına nə fəqət milli-demokratik devrimi gərçək-ləşdirəcək
zehinləri zehinsəl devrimə uğrada biləcək ən bilimsəl, ən doğru,
ən güclü öyrətilər tümüdür, bəlkə tarixi zərurətlərin gərəkdirdiyi
devrimimizin mükəmməl projəsinin çərçivəsi ilə özünə məxsus
özəlliklərini bəlirdən bilimsəl
yazılardırlar.
Qızılçı anlayar ki, qızıl nədir, Arazizm qızıl sunan xəzinədir.
Sağ olun! Baltacı Araz

28.04.2012
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(Lütfən 1519-cu bəndə baxınız!)

Hörmətli yurdsevər soydaşlarım!
“Çörək daşdan çıxdı”, “pişirildi”, “tikə tutuldu” və çap olmaq
üçün əbədi və dəyişməz son şəklini buldu.
Umaram ki, siz yurdsevər soydaşlarımız da sunduğum bu kitabın basılması ilə yayılmasına milli borc olaraq yardımçı olacaqsınız. “Otay-butay vətəndi.” adlı sunduğun bu kitabın çap haqqı
sərbəstdir. Sağ olun! Minnətdaram. Baltacı Araz 11.11.2011
__________________________________________________________________________

“Güney Azərbaycanla İranın iqtisadı fərş təkin bir-birinə toxunduğu üçün bir-birindən ayrıla bilməzlər. Təbriz bazarı (yox, bəlkə Farsistanın bir ovuc Türk soylu kompradoru. Araz) da güney
Azərbaycanın İrandan ayrılmasına razı olmaz.” Ziya Sədroləşrafi
Hər xətti-hərəkətin taktiki hədəfinə qulluq edər. bugünkü neçə
ölkəli bütöv İranın bütövlüyünü (hədəf) qoruya biləcək son çarə
(taktik) federalizmdir.
Bugünkü Türk soylu federalistlər də ilhaqçı Fars şovenizminin
doğurduğu paniranizmin ağıllı siyasi təmsilciləridirlər. B. Araz

Federalist Türk reform peşində gəzər, (Yön yox, don dəyişimi)
Düzənin dəlik-deşiyini gözər,
El-oba satanın dərdini çözər.
(İmtiyaz artışı)
Federalist istiqlalın düşmanıdır,
(istiqlaçı = milli devrimçı)
İç düşman düşmənlərin yamanıdır.
Ay yurdsevər azərbaycanlı ayıl!
(369-cü səhifəyə baxın!)
Ziya bəy üçün otay vətən deyil,* (Hərcayi sərmayənin vətəni)
Onu manqurt edib irançı meyil.
(olmaz.)
Federalist özünü özgəyə satar,
(hərcayi ~ mənqul)
(Federalist Bakını Kirmana satar,)
Tacir sinfinin harayına çatar. (El-obasını ticari qazanca fəda edər.)
*- Bölünməz millətin milli varlıqlarına aid mülkiyyət haqqı bölünməzdir.
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“Otay-butay vətəndir”
adlı sunduğum bu vətən borcumu
ulu xalqımızın bütöv Azərbaycan arzusunu, istəyini yansıdan, və yurdsevər ürəklərdə bütöv Azərbaycan bayrağını
dalğalandıran gülüstan poemasının yaradıcısı olan ölməz
xalq şairimiz Bəxtiyar müəllim Vahabzadəyə ithaf etmək
ilə birlikdə minnətdarlığımı bildirirəm. Baltacı Araz
Bəxtyar müəllim duyğulandırır,
Vətən dərdi ilə qayğılandırır,
Bayrağı ürəkdə dalğalandırır.
Sən ürəkləri oyad, mən beyini,
Oyanan xalq qurtarar hər şeyini.

_______________________________________
Hər kəs hər nə yazıb, yaxud da deyib,
Nələri düzəldib, yaxud da əyib,
Hansı tarixdə, harda dərdə dəyib,
Hər şeyin nə olduğu bəsbəllidir,
Bax gör kim yalaçıdır? Kim millidir?
Sən dedin işqal edib Fars, Erməni,
Oyad ki, qurtara bilə vətəni,
Böyləmi qarşılayacaqdın məni?
(Ki tanıya bilməyə iç düşməni.)
Arazı boykot edənə ... ar olsun!
Boykotçuluğun cəzası dar olsun!
Turançı Türkə bu kitab yar olsun!
Boykotçu Türk arazizmini yaymaz,
Özünü saymayanı kimsə saymaz. (Boykotçuya güvənilməz.)
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Tanıtmasam tanıtmazlar.
(Tanıyanı yanıltmazlar.)
(Rəiyyət ilə ağıl azdıran populist “alçaq könüllü” olar.)

Bu əsər istiqlalın kitabıdır
Hər bəndi bir sorğunun cavabıdır
Bu əsər milli şüuru becərib (Bəsləyərək yetişdirib.)

Siyası elmləri də içərib
Bu əsər keçmişin təcrübəsidir
Alınan dərslərin “ucubə”sidir
Bu əsər də öz yerini bulacaq
Dəyəri get-gedə bəlli olacaq
Bu əsəri yaşadan millət ölməz
Yurdu bölünməz, milli kölə olmaz
Bu əsər xalqıma yol göstərəcək
İç və dış düşmənə qan qusduracaq
Bu əsər taysız tarixsəl olaydır
Boykotçuları anlamaq qolaydır
Bu əsəri tanıdan yayan yoxdur
Çünkü düşmənlərə xətəri çoxdur
Bu əsər deyib ki, neylə qınanma
Şüurdan qorxan “lider”ə inanma
Bu əsərda nə axtarsan bularsan “Axtaran tapar.”
Silahlansan ideoloq olarsan
Bu əsəri yedir milli savaşa
Ki başa gələnlər gəlməyə başa
Bu əsər qızıl sunan xəzinədir
Qızılçı anlayar ki, qızıl nədır
Arazizm Türkün milli məktəbidir

İstiqlal savaşının tələbidir.
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Araz qan ağlar!
1
Arazizm doğuldu ki, boşluq dola,
Milli dərdlərimizə çarə bula,
Hər okuru siyası lider ola. (İstanbul şivəsi)
Şumda şıllaq atan Baltacı Araz,
Hər sözü deyibdir həm öz, həm də az.
Sən təkin mən də yazdım ki, oxusun,
Doğru bulduğu planı toxusun.
2
Kim Türkün vahid canını böldürüb?
Kim Türkün milli şüurun öldürüb?
Kim yadı öz saqqalına güldürüb?
Oyan, Türkün şanlı tarixi oyan!
Bax gör kimdir bizi bu günə qoyan?
3
Hansı sinf satdırdı Azərbaycanı?
Səksən il çapıldı ləlı mərcanı,
Silkəsən toz qalxmaz ki, çıxar canı.
Farsistan çapdı milli sərvətini,
Dövlətsiz Türk qorudu ovrətini.
4 (Alıcıdan öncə satıcı vardır.)
Tacir sinfi milli haqları satdı,
Fars milləti aldı zibilə atdı, (çöplüyə)
Türkün adı yurdu varlığı batdı.
Milli haqları alan çalıb-çapar,
Satqınını qovan istiqlal tapar.
5

Araz qan ağlar!

5 (... Türkə “Türk xər” deyər.)
Fars milləti satqına böcək deyər
“Böcək məhsulun zibilini yeyər”
Araz tikanlı gərçəyə baş əyər
Ay milli haqlarını Farsa satan!
İki yüz illik tarixindən utan!
6
*- Moral öldürmək üçün
Fars Türkün əlindən qələmi alıb
Milli qazancını ağlını çalıb
Türk də təcrübə qazanmağa dalıb
Fars sevinir ki, Türkü dərdə salıb
Həm də qaxınc edir ki, geri qalıb*
7
Satqın Türk dilini tarixdən silir
Farsca danışmağı iftixar bilir
Əfqanlı Türkün saqqalına gülür
Fars Türkə köləçi gözüylə baxır
Qeyrətli Türkləri yandırır yaxır
8
Mədəniyyət elin sanki balıdır
Baxışı, anlayışı, kamalıdır
Qeyrət dərsi verən dədə malıdır
Yasaq olsa mədəniyyətin dili
Bükülər o millətin xalqın beli
Fars şəhərlərindəki futbol istadiyomlarında seyrçi
Türklər bağıraraq deyirlər: “Türk dilində mədrəsə.”,
seyrçi Farslar isə bağıraraq birlikdə deyirlər:
“Eşşək Türk, eşşək Türk niyəbə anqırmırsan?”
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Araz qan ağlar!

9
Vətən bənzər insanın bədəninə
Bayraq milli paltarı kəfəninə
Dövlət düşməndən qoruyan məninə
Şərəfli millətin bayrağı olar
Pay verilməz bütöv torpağı olar
10
Azərbaycan ölkədi, bölgə deyil
Farsistanın saldığı kölgə deyil
Yiyəsi Türk xalqıdı, özgə deyil
İşqaldan qurtulsa sömürgə deyil
İran adlı millət yoxdur İranda
Ki höküm sürdürə Azərbaycanda
11
Yurdumu qarət edən, dərdə salan
Vergilər şəklində milli bac alan
İnkişafının önündə sədd olan
Sinfi təzad deyil, milli təzaddır
Şovenist Farsdır, imperialist yaddır
12
İşləyən çıxardar çörəyi daşdan
Dövlət vergi alar aldığı maaşdan
Yaxud qanını soran vətəndaşdan
Alınan vergi olur milli gəlir
Milli bac verməyən ölkə dirçəlir.
7

Araz qan ağlar!

13
Azərbaycanda ən böyük iş verən
Fars dövlətidir ki, düşünməz xeyrən
Çalıb-çapmaq üçün əl qoyub yerən
Farsistanda yatırır Fars dövləti
İş gücündən qazandığı sərvəti
14
Türk qılınc gücü ilə çox iş gördü
Dünyanın yarısına höküm sürdü
Mollalar yuxlatdılar beyni durdu
Avrupa maşın ilə top qayırdı
Turanı muntaj etməyə çağırdı
(Turanı təslim olmağa çağırdı)
15
Marksizmə görə sinfi savaşın
Budur ilk addımı ki, vətəndaşın
Vətənində qayıra bilə maşın
İnkişaf maşın qayırmaqla başlar
Bağbanı kim olur olsun yoldaşlar
16
Marksizmə görə proletaria
Yeni bir bölümdür doğmuş sərmaya
Ki maşın qayıralar fabrikaya
Bu səbəbdən proletersiz ölkə
Montaj etdirənə olar sömürgə
8
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17
Azərbaycanın sənaye sistəmi
Teknolojusunun növü, biçimi
Nə istixrac edəcək kölə kimi
Nələr montaj edəcək kölə kimi
Nələr əkib-biçəcək kölə kimi

Rusya iqtisadından asılıdır
Çünkü traktoru da Rus malıdır
18
Buxarest sevməsə Tərbizi boşar
Traktor verməsə Tərbiz nə qoşar?
Küveytə getməsə işsiz dolaşar
Proletariası olmayan ölkə
Satılar ki, qanını sora özgə
19
Traktor montaj edən fabrikası
Doğa bilməz ola övlad anası
Yıprandıqca olar dəmir parası
Ana fabrikanın övladı olar
Montaj etdirən qol-qanadı olar
İnkişaf etməyə hər zadı olar
20 (Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.)
Malı sərmayə fabrika şəklində
Satılmaz yaşaya rəqib əlində
Özgə malı milli olmaz əslində
Ucuz işçi işlədər sömürgədə
Qazancını yatırmaz yad ölkədə
9
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21
Dəyərsizdir yerin altındakı zər
Hər şey tükətdiyi iş gücü qədər
Bazarda özünə qazanar dəyər
İşçinin qazancı qalsa ölkədə
İstər milli inkişafı tükədə
22
Geri qalmış ölkənin xalqı ağlar
Dövlətləşdirən rejimə bel bağlar
Damlalardan böyük sərmayə sağlar
Damlalar sel olsa maşın qayırar
(El gücü birləşsə silah qayırar)
Yurdunu yad sürüsündən ayırar
23
Ölkənin qazancı qalsa özündə
İnkişaf arzusu qalmaz gözündə
İstiqlal aldıqdan sonra dur sözündə
Vergi al, maşın qayır, fabrika qur
Çin təkin öz ayağın üstündə dur
24
Dövləti olmayan millət dul olar
Yaxılan milli şüuru kül olar
Xalqı sömürgəçilərə qul olar
Çapılan qazancı öz ölkəsində
Yatırılmaz yaşaya kölgəsində
10
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25
Başımıza qoydular bir belə börk:
Kommunist adlandı milli kölə Türk
Dedilər ki, millətçi Türklərdən ürk
Türkü xain yetişdirdilər dəyyuslar
Kommunist qılıflı şovenist Farslar*
*- İnternasyonal “əntər” etdi Türkü,
Ki daşına nasyonal Farsın yükü. (Rusun)
26
Lenin “qansaydı” milli əsarəti
Deyərdi hər elin olsun dövləti
Milli düşmənlərə qarşı qüdrəti
O zaman kommunist qılıflı Farslar
Leninin adını çəkməzdi dostlar
27
Marksizmin adı ilə pox yeyən
Kommunist paltarı əyninə geyən
İstiqlalçı xalqa geriçi deyən
(1) Sömürgəçi millətin köpəyidir
(2) Satqın tacir sinfinin tüfəyidir
28
Kommunizmin qaşığıyla pox yeyən
Ədalət donunu əyninə geyən
Kommunistin vətəni olmaz deyən
Tərəfsiz qalmaz ki, milli savaşda
İlhaqçı oturdar yuxarı başda
11

Araz qan ağlar!

29
Azərbaycan mənim də vətənimdir
Soyulan sərvəti mənim dərimdir
Qanımı soranın qanı mənimdir
Gərəkirsə o qanı tökün için
Milli sömürüyə son vermək üçün
30
Xalqımın çox azdı milli şüuru
Şüursuz yerdəki su olmaz duru
Ovlanıb-tutulsa yoxdur qusuru
Biliklənmiş olsa azad olacaq
Yoxsa bundan da pis günə qalacaq
31
Elin doxsan faizini qul edən
Ucuz aldığı qədər yoxsul edən
Yoxsulluq oduna yaxıb kül edən
Bir faiz qansoran burjuvazıdır
(Hansı pişəvər dəllaldan razıdır?)
Kim tacir hökumətindən razıdır?

32
Ağlamayan uşağa süd verməzlər
Söndürülmüş lampaya xod verməzlər
Yurdsevər olmayana yurd verməzlər
Mən ki, yurdsevərəm Azərbaycanım
Niyə bölünüb mənim vahid canım?
(Otay ilə butay vahid bir candır)
(Adı odlar yurdu Azərbaycandır)
12
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33
Əsdi tarix boyu Türkün bayrağı
Qacar dövründə uduzdu torpağı
Bu gün işqal olunub Qarabağı
Çünkü qoymur millətin sağ cinahı
Qayıraq Çin təkin milli silahı*
34
Türk savaş meydanlarında böyüdü
Şərəfli yaşamaq oldu öyüdü
Çünkü Qacarlar dövründə uyudu
Bu bəlalar gəldi sənin başına
Oyansan dev çıxa bilməz qarşına
35
Gülüstan güldürdü, xalqım ağladı
Türkmənçay ürəyini dağladı
Çardan sonra Lenin topa bağladı
Viyitnam bütövlüyünü sağladı
Qaldı Azərbaycanı bölmüş duvar
Ki məğlub Türk şahına çəkdirdi çar
36
Lenin ağlatdı sosializm adıyla
Çünkü aldatdı sinfi “azadı”yla
Çarlığı dadızdırdı tam dadıyla
Rusya bazarı olmağın adını
“Sosializm” qoydu çapa hər zadını
13
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37
(1907-də)
Bolşevik devrimindən on il qabaq
Aldı Türk şahlığından Türk soylu xalq
Federalizm ilə məşrutiyyətə haqq
Çünkü Fars milləti hakim qılındı
Türkün ana yasasından silindi
38
Türk soylu məşrutiyətin hədəfi
Haqq verdi qurtula Farsın şərəfi
Türk imperiasına çalmaya dəfi
Millətlər parlamentosu qurula
Şahlıq edəndən də hesab sorula
39
Deməyin demədilər.
Biz Qacar şahlığına qələbə çaldıq
Millətlərə federal haqqı aldıq
Çünkü ayrılmadıq İranda qaldıq
Satqın məclisin əliylə İngiliz
Farsı hakim etdi, məğlub olduq biz
40
*- Sağçı satar.
Tərbiz savaşdı on bir ay boyunca
Çörək tapılmayanda yedi yonca
Qəhrəmanlıq göstərmədilər onca
Aldı millətlərə federal haqqı
Millətin sağ cinahı satdı xalqı.*
(Türk soylu tacir sinfi satdı xalqı.)
14
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41
Arxasız qalan Qacar çökdü bala
Türk milləti bölündü sağa sola
Sağı getdi Tehranda bazar bula
Satdı milli haqlarımızı pula
Qul olduq öz qapımızdakı qula
Ki qoymur Azərbaycan azad ola
42
Lenin Türkə dedi öyrən kəklikdən,
Əl çək yurdsevərlik ilə türklükdən,
“Sosializm” yaxşıdı milli birlikdən.
Fəhlə qılıflıya çaldırdı sazı
Rus soylu sömürgəçi burjuvazı
(Rus kökənli bürokrat burjuvazı)
43
Lenin istiqlalçıya “tanıdı” haqq
Ayrıldı iskandinavyalı xalq
Otay da Rusyadan ayrıldı, ancaq
İki yaşlı milli istiqlalını
Çökdürdü hakim qıla Rus alını
Qovuşa bilmədi otayla butay,
Yaşadı gülüstan ilə türkmənçay.
Kaşki Türk də sarı saçlı olardı,*
Lenin istiqlal “verib” qurtulardı.
*- Fin milləti təkin
15
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44
Yetmiş il Azərbaycanı çapmış Rus,
Bu gün özəlləşdirir ala ulus,
Dövlətdən himayə ummaya nüfus.
Qərb özəlləşdirdi, Rus milləti yox,
Forması dəyişdi, mahiyəti yox.
(Ayrıca açıqlanmalıdır.)
45
(ürətmək ~ qayırmaq)
Feodalizmi gömmək yaxşı işdi
Rusya təkin Çin kökündən dəyişdi
Türk soylu millətlərə nə yetişdi?
Lenin öldü, xətti-məşyi ölmədi
Rusya güldü, Azərbaycan gülmədi
Özünə maşın qayıra bilmədi
(Özünə silah ürətə bilmədi)
(Bir az rifah verdi yurdunu çapa,)
(Gəlişdirmədi ki, istiqlal tapa.)
46
*- xətti-hərəkət
Diri Lenindən Türkə yetişən pay
Milli əsarət oldu ki, quzey tay
Aldana, fəsx olmaya türkmənçay
Xətti-məşyindən də yetişmədi pay*
Stalin Türkə dedi yerində say
Rus Türkə maşın satsın, Türk ona çay
buğday
16
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47
Rus istəməz ki, Türk maşın qayıra
Öz “güc”üylə bəy durmağa çağıra
İqtisadını Rusyadan ayıra
Azərbaycan Rusya bazarı olsa
Montajçı edər qulluq edə Rusa
48
Min doqquz yüz qırx beşinci ildə
Torpaq inqilabını bizim el də
(Qadın inqilabını bizim el də)
Həyata keçirdi gərçək şəkildə
Həm də Azərbaycanı etdi azad
Çökdürdü Türkü silahlandıran yad
49
İranda Stalin, Çerçil, Rozvelt də
Fabrik qurmaq istəyirdilər neftdə
Çünkü iş gücü bahaydı sovyetdə
İrandan neft imtiyazı alan Rus
Azərbaycanlını çökdürdü dəyyus
50
Çar yasaq etmədi Türkün dilini
Qanını sordu, bükmədi belini
Lenin öldürdü istiqlal meylini
Stalin Türkə silah verdi “müftə”
Satdı torpaq inqilabını neftə
Satdı milli inqilabını neftə
17
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51
Leninizm ilə mənim işim yoxdur
Çünkü dərkim təcrübəm daha çoxdur
Leninizm manqurtun yediyi poxdur
Milli zülüm zülümün soydaşıdır
Kommunist hər cür zülümə qarşıdır
52
Min doqquz yüz yetmiş səkkizdən bəri
Milli qurtuluş üçün “çaldı tarı”
“İstiqlal-azadı” oldu şüarı
Bu şüara görə Azərbaycanım
İrandan ayrılmalıydı Zənganım
53
İslamdan öncəki Fars yedi yatdı
Sonrakı Ərəb batağına batdı
Türk məşrutə, Fars məşruə yaratdı
İngiliz plan qurdu, Fars yürütdü
Türk istiqlal əkdirdi, Fars qurutdu
54
(illət ~ səbəb ~ nədən)
“Üstün” soylu Əfqan xaşxaş əkdirir (1)
Dinçi Fars ağlın belini bükdürür
(2)
Hakim qalmaq üçün tiryak çəkdirir (3)
Zərər edən Türk yapıcı millətdi
Türkü Farsdan ayıran bu illətdi
18
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55
Milli Türk istiqlal üçün savaşdı
İşqalçı Fars gördü ki, işi yaşdı
Talağ haqqı verməyənə yanaşdı
İlhaqçı Farsı təmsil edən molla
Qoymur Türk eli yurdu azad ola
56 (*- 21 Azərin şahı təkin)
Ərəb işqal etdi bac aldı yedi
Kölə yetişdirdi, qurtardım dedi
Arifə “a” desən anlayar “z”edi
Kim bizə sevdirdi milli düşmanı?
Haqq verdi qəsb edə Azərbaycanı
Öldürə ... Babək kimi qəhrəmanı
Axtaran tapar, ağılsız sapar,
aldadan çapar, qudurğan qapar,
qiyamət (inqilab) qopar.
57 Bu günə qədər heç deyən oldumu? (13.05.2011)
Rusya gördü Tərbizli bəndi qırdı
İraq ilə İranı savaşdırdı
Rus silahı almağa yanaşdırdı.
İraq etdi İranı Rus bazarı,*
Ki Ummana yapışdıra Xəzəri.
(F16 yerinə Mig otura)
19
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58
(Heç deyən oldumu?)
Səkkiz il savaşdırdı Ayətullah
Tükənə şah dövründən qalmış silah
Rusyadan silah ala hakim cinah
Hədəfə çatınca bitdi o savaş
Rus sömürgələriylə oldu yoldaş
59
“İstiqlal-azadı”dan Türkün payı
Ölüm oldu qurtarmaya butayı
Qurtardı “Şəttulərəb” adlı çayı
(Tərbizin aşura qoşunu qurtardı)

Türk Farsın xeyrinə qana boyandı
Çünkü başı daşa dəydi oyandı
60
Min doqquz yüz doxsanın yanvarında
Ulu Məmmədəminin diyarında
Xalqımın qanı coşdu damarında
Qanıyla yazdı ki, bayraq qaldırın
Sömürgəçi Rusu taxtdan saldırın
61
Azərbaycan qovdu Rus ordusunu
Ki qurtarmış ola öz namusunu
Yaşadmaya soydaşın dəyyusunu
Erməni əliylə işqal edən Rus
Silahsız Azərbaycana dedi sus
20
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62
Yurdsevərliyin odu sönsün deyə
Bütövçü lider taxtdan ensin deyə (Elçibəy)
Qovulmuş Rus ordusu dönsün deyə
Erməni əliylə Rusya qan tökür
Rusqulu Heydər Rusa edir şükür (Əliyev)
İlhaqçı Fars da Rusa edir şukur
63
(İnsaf da yaxşı şeydir.)
Erməni xalqı yox, bəlkə daşnağı
Oldu Rus millətinin qolçomağı
Qovdu bir milyon silahsız qoçağı
Yüz neçə min Erməni yaşamaqda
Bir milyon qaçqına aid torpaqda
64
Yüz neçə min alçaq köçmən Erməni
Öldürdü minlər yerli dirənəni
Aldı bir milyon qaçqından vətəni
Ermənistan da qovmuşdu Türkləri
Qovar Türk də Erməni köpəkləri
65
Dünya bankasının sunduğu əldə (1994)
Min doqquz yüz doxsan dördüncü ildə
Yazdı dağlıq Qarabağ adlı “çöl”də
Yüz səksən min şəhərlidir, köyludur
Üçdə ikisi Erməni soyludur
21
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66
(İnsaf da yaxşı şeydir)
Bir milyon Türk qaçıbdır ölkəsindən
Həm dağlıq, həm də aran bölgəsindən
Yurdunun işqal olmuş tikəsindən
Yüz yirmi min Erməni “başdan sovub”
Bir milyon Türkü Türk yurdundan qovub!

67 *- Şəhid M. T. Zehtabı unutulmazdır
Əskərim qur sən də milli ordunu
Qurtar işqalçı əlindən yurdunu
Ödə Azərbaycanına borcunu
Yediyin çörək sənə halal olsun
Qalan Babək qalası təkin dolsun*
68
Sinf təyin edər hər şeyə qədər
Hər siyası bir sinfi təmsil edər
Təmsil etdiyinin yolunu gedər
Tacir höküm sürdürsə güllər solar
Vəziri şahı Heydər təkin olar (Əliyev)
69
Tacirin satqınlıq istedadı var
Tacirsevər siyası satıb-sovar
“Əl əli, əldə dönər üzü yuyar”
Satqın Türk Arazı sərhəd tanıyır
Çarın vurduğu yaramız qanıyır
22
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70
Azərbaycanın bugünkü dövləti
Təmsil etməyir yurdsevər milləti
Yoxsa məhv etməz qırx milyon qeyrəti
Silahlandırar qırx milyon qoçağı
Qurtarar Tərbiz ilə Qarabağı
71
Azərbaycanda bu gün höküm sürən
Verdiyi sözün üstünə tüpürən
Qeyrət öldürən xətti-məşy götürən
Rusqulu Heydər Əliyevdir bala
Yuxladır ki, qasib yurdumda qala
72
Erməni Rus “güc”ü ilə bəy durur
Azərbaycanda köçmənistan qurur
Çünkü Türk milli qeyrətini burur
Erməni Türk öldürür torpaq alır
Fələkin çərxini heyrətə salır
73
Haqq verilməz, alınar.
Savaş işqalçının burnunu ovar
İşqalçını yurdumdan geri qovar
Savaş qurtarar, barış satar sovar
İşqalçıya satılan barış istər
Atəşkəsi qoruyan yarış istər (əbədi atəşkəs)
23
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74
Neçə min Erməninin var daşnağı
Bir milyon qaçqının yoxmu qoçağı?
Qova işqalçı Erməni alçağı
Qurtara qəsb olunmuş Qarabağı
Qarabağda göstər sarsılmaz əzmin
Ki güvənə bilə … Ekbatan, Qəzvin
75
Çarın əkdiklərini Lenin dərdi
Stalin Türkü sibiriyə göndərdi
Otayın dörddə birini pay verdi
Geri qalan bölümün dörddə biri
Bu gün işqal olunub, nədir sirri?
76
Dövlətdə qurtuluşa yoxdur meyil
Çünkü oluşduranı milli deyil
Düşmənə qarşı savaş başlatsa el
Elə məğlubiyyət istər, bunu bil
İnanma düşmənqulu soydaşına
Günəş də dolanmaz yerin başına
77
Rusyanın silahı susdurdu bizi
Otayı aldı böldü ölkəmizi
Sonra basdırdı qəhrəman Tərbizi
Ki bağımsız Azərbaycan olmaya
Bütövləşdirməyə imkan bulmaya
24
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78 (Dev ~ Türk, Sürəyya ~ qadın)
Rus Nizamının heykəlini dikdi
Çünkü özgələr üçün zəhmət çəkdi
Milli köləlik toxumunu əkdi
(lənət)
Qadın ilə Türk düşməni Firdovsu*
Çox maraxlandırdı şovenist Rusu
*- Bu Firdovsi-nin dünya baxışıdır:
“Bir it yüz yaxşı qadından yaxşıdır.”
“Torpağa gömülsə dev ili Sürəyya yaxşıdır,”
“ Bu iki murdarı silib-atan dünya yaxşıdır.”
Çünkü antitürk Firdovsinin qondarma qəhrəmanlarının (Rüstəm,
Söhrab, Siyavuş, İsfəndyar, ...) qəhrəman doğan anaları (Sindoxt,
Rudabə, Mənijə, Kətayun, ...) iranlı (Şiraz-İsfəhan arası) deyildilər.

“Qızboğan: ... ancaq təbiət bizi bir az daha gözəl yaratmış. Zahir gözəlligimizin yanında. Hətta gözəl gızların da gözəllikləri
sönük görünmüşdür. Bu üzdən bizə qızboğan demişlər.”
Qırmızı balıq – 09.10.2009 Güntay Gəncalp

79
Azərbaycan bütövləşməsin deyə
Otayı Rusya, butayı Fars yeyə
Problem yaradırlar qara geyə
Qonaqsevər olma, sorsan ki, niyə?
Çünkü köçmənləri edirlər “yiyə”!
80
Kommunist zülümə qarşı savaşar
Zülümsüz dünya qurmaq üçün yaşar
Önündəki dağları bir-bir aşar
Qurtuluşun önündə duran zülüm
Bu gün milli zülümlərdilər gülüm

25
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81
Hansı çağa dək ki, milli qarət var
İşqalçı böldürücü cəsarət var
Qafil millətə milli əsarət var
Ancaq o millət, o xalq bəxtəvərdi
Ki həm millətçidi, həm yurdsevərdi
82
Ondaki yurdsevərliyə başladım
Otayın həsrəti ilə yaşadım
Ağladım, sızladım, döndüm oxşadım
Öldürər bu ayrılıq dərdi məni
Bağrına basmasa sevən sevəni
83
Milli inqilabımızın hədəfi
Yalnız bu deyil bəlli ola səfi
Öz dilində oxuya, çala dəfi
Hədəfimiz vahid ölkə qurmaqdır
Ayrı düşmüş xalqı qovuşdurmaqdır
84 *- Stratejisi irançılıqdı
Biz savaşmasaydıq istiqlal üçün
Vahid Azərbaycan, vahid al üçün
Milli ideoloju, moral üçün
İrançi Türk taktik deyişdirməzdi*
Federalizm üçün “sinə gərməzdi”
İlhaqçıdan alınan federativ haqq,
Lazım olduğu zaman olar yasaq.
26
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85
Federalizm istəyən Türk irançıdır
Azərbaycançı deyil, yalançıdır
Türkmənçayçıdır, gülistançıdır
İranda höküm sürən çar soyunun
Oyuncusudur, irançı oyunun
86
Budur irançılığın öz anlamı
Ki qalam ilhaqçı Farsın qulamı
Qurtara bilməyəm öz el-obamı
Həm də inkar edəm Azərbaycanı
Ki üç yerə bölünüb vahid canı
87
Türk soylu irançıya görə otay
Qurbət eldir, qonşu ölkədir, ey vay!
Ələhvazı qorumaq borcdur, haray!
“Qəhbə, cında, g.v. hər yerdə var”*
Milli qavvad milli haqq satar sovar
*- Bu misra atamız Möcüzdəndir
88
Sinf təyin edər hər şeyə qədər
Hər siyası bir sinfi temsil edər
Təmsil etdiyinin yolunu gedər
Satqın siyasının sinfi satqındır
Satılan haqq yaradıcı xalqındır
27

Araz qan ağlar!

89
*- “Axtaran tapar.”
Hər sinfi toplumun sağı solu var
Necə hər çiçəyin ayrı kolu var
Hər bir sinfin də bambaşqa yolu var
Hansı sinfin Türkə göstərdiyi yol,
Türk xalqını edib fars soyluya qul?*
90
*- illət ~ səbəb
Hər şeyin içindədir öz illəti*
Satdırar xalqını satqın milləti
Satqının olmaz ki, milli qeyrəti
Millətin satqını kompradordur
Solu yurdsevərdir, ağıldan kordur
91
Yazqı yazdırana deyərlər illət
Ağacı içindən qurd yeyər millət
Sağçı kəsimdə olmaz milli qeyrət
Tacir öz yurduna edər xəyanət
İmtiyaz alsa ki, edə ticarət
92
El gücü sərmayələrdə toplanıb
Çünkü fərdin meyli ilə qaplanıb
Satqın tacir sinfi üçün saplanıb
İstiqlal istəməz imtiyaz ala
Çox qazanmaq üçün İranda qala
Satqın sinfi buraxsan öz halına,
Yanarsan el-obanın əhvalına.
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93
Türk soylu tacir istər çox qazana
Çox qazanmaq üçün dilini dana
Farsa milli bac verən yurdu yana
Səksən il çapdırdı Azərbaycanı
Silkəsən toz qalxmaz ki, çıxar canı
94
Tacir milli haqları da mal sanar
Satdırar, ticarət haqqı qazanar
Çapılan xalqı yurdu odda yanar
Tacirsiz ölkə etməz yada qulluq
Çapılmayan ölkədə yaşar bolluq
95
Çapılan ölkədə tacir şah olar
Xalqın payı nalə ilə ah olar
İstiqlalın məhsulu rifah olar
Sərmayə qulluq edər öz elinə
Keçsə milli dövlətinin əlinə
96
Tacir imperializmə olsa dəllal,
Deyər imperialistlərdən ucuz al!
İflas ol, inkişaf etmə , geri gal!
Dövlət tacir olsa, tacir də fəhlə,
Son verər yoxsulluğa, fəsada, cəhlə.
29
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97
İnkişaf etdirər hər sinfin solu
Ticarı sərmayənin olma qulu
Milli inkişafında olmaz rolu
Tacirin əlində toplansa manat
Nə elm inkişaf edər, nə də sanat (İstanbul şivəsi)

98
Heç bir baqal deməz yoğurdum turşdu
Ev yıxan deməz bayquş yaxşı quşdu
Satqın deməz ki, satqındı, naxoşdu
1- Yurdu müstəmləkə xalqın milləti
2- Ölkəsi bölünmüş xalqın milləti
3- Maşın qayırmayan xalqın milləti
Satqındır ki, qullanmayır qeyrəti
99
Lənət olsun bizə yazqı yazana
Milli haqq satar ki, bazar qazana
Milli köləliyin ömrü uzana
Qırx milyon qoçağı olan bir millət
Satqın olmasa bölünməz məmləkət
(Satqın olmasa çapılmaz məmləkət)
100
Çin xalqı anladı nədi azadı
Çünkü dövlətləşdirdi iqtisadı
“Sosializm” adlandı formanın adı
Ürətə bildi gərəkən hər zadı
Biz tacir sinfinin yolunu getdik
Ölkəmizi xarici bazar etdik
30
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*- Ateist inanmaz heç bir Allaha,
Yazqısını yazdırmaz heç bir “şah”a.
(Ateistin siyası anlamı.)

101
Tacir sinfi milli haqları satdı
Tərsini söylədi xalqı aldatdı
İnanan xalq başını atdı yatdı
Oyandı gördü zülüm ərşə çatıb
Tacir sinfi qazanıb, ölkə batıb
102
Satqın ortaq milli haqları satar
Ölkənin qazancı paylanar batar
Satqına qazan dibi ancaq çatar
Qoymaz təcrübə dönüşə bilikə
Ki düşək əldən ələ, eyni kökə
103
Sağçı hakim edər taciri bəyi
Solçunun yurduna yanar ürəyi
Kökündən dəyişdirər hər bir şeyi
Xalqı sağçı edən tacir sinfidir
O sinfin qazancı ilə kefidir
104
Sərmayəsi təhsil olan bürokrat
Olsa tacir sinfinə sürücu, “at”
“Haqq” qazanar ki, seçilə deputat
“Haqq” qazanar ki, rüşvət ala qat-qat
Sata xalqın milli haqqını yada
Ki özü hər nazı neməti dada
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105
Fars deyir imperializmə satılım
Onun sömürdüyü qədər batırım
Tərbizi çapım Tehranda yatırım
Fars nələr etdiyini yaxşı bilir
İrançi Türkün saqqalına gülür
(Federalist Türkün saqqalına gülür)
106
Bugünkü İranın yarı nüfusu
Türk kökənlidir ki, yoxdur ordusu
Qurtarıb-qoruya milli namusu
Türkün də olsaydı milli dövləti
Azərbaycanda qalardı sərvəti
Pozulmazdı dili mədəniyyəti
107
*- Milyard dolar
Babəkin yurdunda höküm sürən yad
Fars dövlətidir ki, alır maliyat
(vergi)
Çapır mədənlərini edir bərbad
(... Süngün mədənindən on yeddi milyard)*
Farsistanı edir İranda abad
Qalanıyla dövlətə alır silah
Farsa zərərli şeyi edir günah

108
Doxsan faiz dövlətə aid ... bina
Nazirlik, dəmiryolu, xəstəxana
Üniversitə, otuban, kərxana ... (fabrika)
İranın Farsistanında qurulub,
Çünkü Fars dövləti naxırçı olub
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109
Səttar istiqlal üçün əlləşsəydi
Türk ilə Fars yurdunu bölüşsəydi
Farsistan öz gücüylə gəlişsəydi
Farsistan Əfqanistanın tayıydı
Dirçəlmək Azərbaycanın payıydı
110
Kim deyir çinli “cəhənnəm”ə getdi?*
Milli inqilabı məqsədə yetdi
Yurdunu çapdırmadı, “cənnət” etdi
Yurdunu “cənnət” edən “məlakə”dir
“Cəhənnəm” xaraba qalmış ölkədir
*- Sağcı deyir
111
Fars Türkün milli dərisini soyur
Etiraz edənin gözünü oyur
Başına fars məclisində börk qoyur
Çünkü satqın Türkü vəkil seçdirir
Türkə qarşı qanun ölçüb-biçdirir
112
Bir qıran istə aldığın maaşdan
Az qalar çatlaya bağrın təlaşdan
Hələ yardım gözlərsən vətəndaşdan
Niyə göz yumursan milyonlara ki?
Hər gün milli bac alırlar zorakı
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113
Azərbaycanlının milli gəliri
Gedir Tehranda qat-qat əskiliri
Dönüşdə bütçə şəklində gəliri
Dörddə üç hissəsi milli bac olur (vergilərin)
Farsistanın dərdinə ilac olur
114
*- O cümlədən ...
İqtisadın çərxi durmur dolanır
Milli gəlirlər Tehrana yollanır
Üç hissəsini Farsistan qullanır
(vergilərin)
(Süngünün misi Kirmana yollanır)
(Mis gəlirini* Farsistan qullanır)
İstibdad lazımdı bac almaq üçün
Azərbaycan İranda qalmaq üçün
115
Azərbaycan quldu, Farsistan iyə
Qul gərək iyəsi üçün işləyə
Dörddə üç pay alan ərbabı yeyə
Bu səbəbdəndir ki, Azərbaycana
Çərəkdarlıq payı yetişir cana
116
Gömrüklü malların üçdə birini
Azərbaycan tükədir ki, xeyrini
Özü görə, abad edə yerini
Azərbaycan gömrük vergisi verir
Fars dövləti Farsistana yedirir
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117
Türk xalqının verdiyi faiz vergi
Kəddə “oraq” olsa, şəhərdə “kərki”
Mekanizə olar, güclənər ... dərki
Yurdundakı banka verdiyi faiz
Borc verilməyir ki, qullana ... Tərbiz
Ki gəlişməyə milli sanayimiz
118
Türkləri Fars dövləti köçmən edir
Türk işsizlikdən Farsistana gedir
“Türk xər” üstə bir-birini didir
Ərki sökdürür dəyir mescid qayır
Yazıq Azərbaycan yerində sayır
119
Xəstələnmiş dillərdən vazkeçilər
Yayqınlaşmış dil ortaq dil seçilər
Hakimin xeyrinə ölçüb-biçilər
(Muxtariyyətçinin qanı içilər)
Fars Türkə pislikdən başqa nə etdi?
Ki Türk ilhaqçının yolunu getdi!
(Ki federalizmin yolunu getdir!)
120
Fars istər Türk unuda öz dilini
Millətçi eyləməyə Türk elini
Fars da Türkün bükə milli belini
Yoxsa Farsistana milli bac verməz
Ədəbiyyatını zənginləşdirməz
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121
Fars desə ədəbiyyatım güclüdür*
Doxsan faizini Türkə borcludur
Türkə təşəkkür etməsə suçludur
Türk Farsın yediyi poxu yemədi
Türkə “xər” deyən Farsa “xər” demədi
Bəlkə xəstə Farsa sağlıq dilədi
*- Teknoloji çağında çağdaş teknoloji
lazımdır, əfyon rolu oynayan uyuşdurucu ədəbiyyat yox.
Fars milləti çox gəriçi millətdi,
Farsi qərəçi edən bu illətdi.
çingənə
122
Türk min il Farsa hökumət eylədi
Soyuna dost təkin hörmət eylədi
Mədəniyyətinə xitmət eylədi
Səksən ildən bəri Fars höküm sürür
Bax gör Türkə qarşı nə işlər görür?
123
(Saxla yetimi, ... )
Türk Farsa mədəniyyət yaradıbdır
Cəhlinin meydanını daraldıbdır
Fars da Türkün gününü qaraldıbdır
Fars Türkə “xər” deyir qeyrəti bura
Yurdunu çapmaq üçün höküm sürə
Türk gərək Farsın üzünə tüpürə
36
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124
(kar ~ qazanc)
Karın məhsulu dünya baxışıdır
Türkə pis olan şey Farsa yaxşıdır
Vəhşi Kuruş deyər: “Çingiz vəhşidir
Şah İsmail pisdi, şah Abbas ulu.”.
(Çünkü Fars ilə də paylaşdı rolu)
125
(Kimi dost sanırsıznız?)
Fars Türkü təhqir etməkdən yorulmur
Təhqir etməsə şarj olmayır dolmur
Ən gözəl yeməyi yeməli olmur
Ata “Türk xər” toxumu əkdirir
(tu!)
İnanan oğlu Türkə dərd çəkdirir
126
Fars da qondarma Türk tarixi yazır
Karsız etmək üçün şəhdini süzür
Mumunu yandırır, canını üzür
Dilini qoymayır inkişaf edə
Həm də xəstə edir aradan gedə
127
Şovenist Fars Türkləri edir xəstə
Deyir qazma sapına deyin dəstə
Qoşana bəstəkar, mahnıya bəstə
Həm də Türkü bənzədir dilənçiyə
Farsları əyləndirən iyrənciyə
Ərəb tələbə deyir, Türk öyrənci,
İtəni tap, yarad, olma dilənçi.
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128 *- Varlığı mənlik qoruyar.
Fars istər ki, Türkün mənliyi ölə*
Deyə Fars “üstün”dür ki, edib kölə
İstedadsızın yurdu olar tövlə
Tacir satqın olmasa Fars “xər” deməz
Türklərin haqqında böylə pox yeməz.
129 (məlul ~ nəticə ~ sonuc)
Farsistan iyədi, Azərbaycan qul
Milli bac illətdi, istibdad məılul
İstibdad qazanır Farsistana pul
Bu nədənlə Fars istibdaddan doymur
Demokrasını içəriyə qoymur
130
Şovenist Fars otuz min Türk öldürdü
Leninist Fars şənlik etdi güldürdü
Kimdən yana olduğunu bildirdi
Qanlı Azər üçün şənlik etdi Fars
Çünkü Türk xalqına oldu milli yas
131
Leninist Fars da deyir Türk elinə
Məni qəyyum elə minim belinə
Atamdan sonra haqq verim dilinə
Türk deyir bizə istiqlal lazımdır
Milli şüur ilə moral lazımdır
38
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132
Fars Türkün namusuna əyri baxıb
Dövləti türkcəni çöplüyə atıb
Mədəniyyətini yandırıb yaxıb
Türk Farsdan gərək ki, intiqam ala
Qoymaya qisas qiyamətə qala
133
*- ... Farsa, Rusa
Türk hökumət edibdir çox ulusa*
Məğlub olsa da top qayıran Rusa
Yaraşarmı köləlik edə Farsa?
Lənət olsun Urusa İngilizə
Qərəçi Farsı hakim etdi bizə
134
Çünkü top qayırmadıq kölə olduq
Qanımız axdıqca saralıb-solduq
Çarəsizlikdən “saçımızı yolduq”
Otayı çar aldı verdi Urusa
Butayı tacir sinfi satdı Farsa
Fars təcavüz etdi milli namusa
135 *- Vətənsiz, internasyonalist
Fars Türkün milli gəlirini çalır
Farsistanda çağdaş şəhərlər salır
Türk də “hərcayi”* olmaqdan dad alır
Fars milli xəyri üçün bilə-bilə
Türkü kölə edib, yurdunu tövlə
39
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136
Azərbaycana istiqlal lazımdır
Sübut edəcək nədən bu yazımdır
Mahnılarda söylənən “Araz”ımdır
Federalizm içiboş milli haqdır
Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır
137
Xain ovlamaq üçün duzaq qurar
Qandırmaq üçün nala-mıxa vurar
Ovladıqdan sonra qullanar burar
Naxırçısız Federalizm yürüməz
Naxırçı olmayan soyu qorumaz
138
Fars bizə “Türk xər” dedi yetmədi
Səksən il bac aldı yedi yetmədi
“A” dedik, anladı “zed”i yetmədi
İndi də bu təhər Türkü pisləyir;
“Türk faşistdir ki, istiqlal istəyir”!
(Faşit Lenin də böylə deyirdi.)
139
Gərəkəndə qeyrətli Türk dedilər
Türk şahının belini bük dediler
Şah olduqdan sora “eşşək” dedilər
Dos sandığın Fars Türkə “eşşək” deyir
Səhvinin kötəyini ... yurdun yeyir
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140
Qaşısan “kommunist” Farsın üzüü
Altından faşist çıxar ki, özünü
Gizlədə bilməz aldada gözünü
Rədd edər milli istiqlal sözünü,
Deyər qurd yaranıb yeyə quzunu.
141
Dedim qəzvinlinin milli gəliri
Axır Yəzdə ki, hər gün dirçəliri
Bu haqsızlıq ürəyimi dəliri
Dedi “hərcayi” düşünməz ki, Türkə
Bölünməz “işçi birləşdirən” ölkə
(Bölünər işçi köç etdirən ölkə.)
142
İstiqlalçı xalqın ağzını tikən
Milli qeyrətin də belini bükən
Farsdır ki, istəməz qurtula ölkən
“Dünyanın işçiləri birləşsinlər”
Deməz ki bir ölkədə yerləşsinlər
Deyər zülümə qarşı birləşsinlər.
143
(Yalançıya lənət!)
Şovenist Fars gözəl bəzənmək üçün
İlhaqçı ömürü uzanmaq üçün
Yurduna milli bac qazanmaq üçün
Deyir ilhaqçılığın da hədəfi
Budur ki bölünməyə “işçi sinfi”
41
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144
Proletersiz İranda Fars balası
Geyir cürbəcür “kommunist” libası
Vətənsiz yetişdirir ki, atası
Sömürgələrdən ala bığ parası
Ki gəlişə Kərəc Kirman arası
Hər bir işçi proleter sayılmaz,
Maddəsiz yerdə düşüncə yayılmaz.
145
Farsın Türkə verəcəyi əzabdır
“Sosializm”i imkansız inqilabdır
(Proletersiz ölkələrdə sərabdır)
Çapılmağı unutduran şərabdır
Fars desə savaşın “sosializm” üçün
Uğraşdırar zay ola milli gücün
Türk öncə yurdunu qurtarmalıdır,
Çünkü itib-batan beytülmalıdır.
146
Leninist Fars istər dərdi sağala;
İmperialistlərdən haqqını ala
Öz milləti müstəmləkəçi qala
Fars niyə faşist olduğunu danır?!
Faşistliyini “kommunistlik” sanır?!
Milli zülüm zülümün soydaşıdır,
Kommunist hər cür zülümə qarşıdır.
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147
Farslar eşşək olna nal istərlər
Nallıya nal çəkdirən al istərlər
Fələstinliyə “istiqlal” istərlər
Etməzlər o haqqı bunlara tələb
Olsalar Kürd,Gilək,Türk,Bəluç,Ərəb
148
Fars Türkə deyir ki, milli kölə qal
Özünü unut, özgəyə təbil çal
Fələstin xalqına “istə” istiqlal
Fars niyə faşit olduğunu danır?
Olmaya Türk xalqını “eşşək” sanır?
149
Şirazı Tehrandan ayırsa duvar
Fars bölücüləri yurdundan qovar
Milli haqlara görə də haqqı var
Fars niyə Türkə o haqqı tanımaz?
Bakını Tərbizdən ayırsa “Araz“
150 (Biganə Fars təkin Türklərə baxma!)
Fars olsa soydaşsevər, vətənpərəst
Boynuna şal salıb edərlər sərməst
Vətənsız Farsa deyərlər ki, “xər”əst
Türk desə vətənim Azərbaycandır
Fars deyər bu pantürkistdir, ajandır.
Niyə ərəb birliyini qutlayır,
Türklərə gəlincə tərs yumurtlayır?!
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151 (Sömürgəçinin dünya baxışı:)
Fars deyir mən boşuna düşünmərəm
Milli haqqın turşuna düşünmərəm
Qəfəsdəki quşuna düşünmərəm
Haqq aldıran qurşuna düşünmərəm
Millətimin xeyrinə düşünərəm
Əl qoyduğu yerinə düşünərən
152
Türk savaşır milli haqqını ala
Fars savaşır genə işqalçı qala
Türkü pasivləşdirən dərdə sala
Reformist olur qazandıra ömür
İşqalçılığına ki, höküm sürür
153
Fars deyir mənim soyum “üstün” soydu
Sordum dedilər: “Qız evində toydu”
“Keçəl də adını Saçəli qoydu”
Mənə nə kim üstün, yaxud alçaqdır?
“Öz yazqını özün yaz” milli haqdır
Bu haqqa görə ağalıq yasaqdır
154
Şovenist Fars çalışır üstün ola
Türkü bənzədə iradəsiz qula
Ki qurtuluş əzmi sarsıla, sola
Fars deməz keçən min ildə böyləydi:
Fars soylu Türk soylulara köləydi
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155
(Alçaqlar sərbəstilər.)
Türk düşmənlərini boğar bu kin də
Ki niyə Türk höküm sürdürdü Çində
Xotəndən Balkana, Rusyadan Hində
Bir millətdi neçə dövlətli Türklər
Bunu öyrətməlidilər böyüklər
156
Farsı Türkə üstün qılan silahdır
Silahsızın payı nalədir ahdır
Zalıma baş əymək böyük günahdır
Haqq verilməz alınar silah ilə
Silah al, səbəbini izah eylə
157
Qurd ilə qoyun bacı-qardaş olmaz
Əzən ilə əzilən yoldaş olmaz
Haqlı haqqına yetsə savaş olmaz
Savaşın səbəbi işqalçı Farsdır
Uzadan Farsa silah satan Rusdur
158
Silah qayıran yox, alan ölkədə
Qonşu savaşı baş verər tükədə
Anlaşılsa savaş olmaz bölgədə
Silah alan qayıran üçün hürər
İşçinin xeyrini işverən görər
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159
Türkün düşmənləri şovenist Farsdır
İranın bütövlüyündən yana ... Rusdur
Türk soylu irançı, rusçu dəyyusdur
Çünkü İranda Rusya höküm sürür
Bütöv qalmasını xeyirli görür
Kəsilər kölgəsizdən himayələr,
Qovular yatırdığı sərmayələr.
160
İstiqlal xalqımın milli haqqıdır
Əskəri doğub-böyüdən xalqıdır
Çəkəcəyi qarşılıqlı qayqıdır
Atadan sonra övlad üz çövürər
Milli düşməni qorumaz, devirər
161
Fars ordusunun gücü Türk oğludur
Düşmənə qulluq etdiyi doğrudur
Ağlını çalan, azdıran oğrudur
Ata baş qaldırsa haqqını ala
Oğul “Ana əmcəyi kəsməz” bala
162
Sən yurdsevər anadan doğulmusan
Yurdunu qoruyan məslək bulmusan
Çünkü Babək kimi əskər olmusan
Sən elin milli ürəyi qanısan
Milli düşmənlərini də tanısan
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163
Alar qardaş qardaşın qadasını
Zalım sarmaz məzlumun yarasını
Düşmən ağladar dostun anasını
Firqənin anasını ağladan Fars
Dost deyil, düşməndi ya əyühənnas
164
İlhaqçı Farsa qulluq etsən qardaş
(İranda qalmaq üçün etsən təlaş)
“Kommunist” qılıflı Fars deyər yoldaş
Yuxarı başda oturdarlar səni
Ki çalıb-çapalar bizim vətəni
165 (Utanmaqda yaxşı şeydir.)
Yaxşılıq yaxşıdır yaxşı adama
Pisə yox ki, “eşşək” deyə atama
(Farsa yox ki, “eşşək” deyə atama)
“Lənət” olsun mənim dədə-babama
Ki məni Fars ilə qonşu eylədi
Pisə yaxşı olmağımı dilədi
Kaşki sərhədlərdə boşluq olardı,
Farsla Türk qonşuluğu son bulardı.
166
Barışsevər millət təcavüz etməz,
“Eşşək” gözü ilə baxmaz, incitməz,
Səksən illik zülümü guya yetməz,
Hazırlanır istiqlalçı öldürə,
Özünü Çingiz soyluya güldürə.
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167
Fars nə istəyir Türklərin canından?
Yandırıb-yaxmış Azərbaycanından?
Yetməzmi yüz il bəsləndi qanından?
İlhaqçı Fars alsa Türkün canını
Qisas qurtarar Azərbaycanını
168
Biz savaşda birə yüz öldürərik
Qatilin saqqalına güldürərik
Türkün nə olduğunu bildirərik
Farsa de əl çəksin Azərbaycandan
Qan ilə qurtaran Türk doymaz qandan
169
Güləşçi yıxar, yaxud da yıxılar
Qorxağın mənliyi yoxa çıxılar
Qoyunlar təkin sağılar qırxılar
Türk qoyun deyil qala milli kölə
Qalacaqsa kölə, yaxşıdır ölə <
170
Türkün Farsa deyəcək ən son sözü
Budur ki, alovlandırmasın közü
Yoxsa oduna yanar Farsın özü
Gəlsin çəkdirək sərhədlərdə duvar
Bölüşək dövlətə aid hər nə var
Yoxsa Türk də qanı qan ilə yuyar
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171
Canım qurban sənə Azərbaycanım
Olmasa milleti təkin düşmanım
Qurban olsun Fars soylu xalqa canım
Düşmənim işqalçı Fars millətidir
Yurdumda höküm sürən dövlətidir
172
(giz ~ sirr)
Dünya xalqları bacı-qardaşdılar
İşqalçılara qarşı yoldaşdılar
Bu gizi bilməyənlər savaşdılar
Ulusal qurtuluş savaşı haqdır
Haqlıya qarşı savaşmaq yasaqdır
173 *- Yəni Fars ilə Əfqana tay olsun.
Heç xalq istəməz üzvü dəyyus olsun
Türkləri sevməyən getsin Fars olsun*
Olduğu kimlik ona namus olsun
Kim olursan ol ancaq namuslu ol
Namuslu kimsəni edə bilməz qul
174
*- Əngəl, Baraj
Çar zamanında çara əbd oldular
Sonra Lenin təkin mürtəd oldular;
İstiqlalın önündə sədd* oldular
Bu gün Farsın donu, tumanıdılar
Vahid Azərbaycan düşmanıdılar
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175
Rus bizi böldü bərbad etmək üçün
Böldüyü tayları yad etmək üçün
Milli düşmənləri şad etmək üçün
Oynama milli düşmənin sazına
Özünə gəl ki, çatasan arzına
176
İlhaqın silahı Lenindi, dindi
İşqalçıdan haqqını alan “gen“di (~ qan)
Türkü Farsdan ayıran milli kindi
Çünkü işqalçılar milli dosdular
Erməni Türk öldürəndə susdular
177 (azər = atəş)
(yoldaş, qarındaş, azərdaş)
Nəsil fani deyil, ömür ötəndi
Dəyişməz soy ilə eldi, vətəndi
“Azəri” oda tapınmış dədəndi
Sən bu gün müsəlmansan, yoxsa dinsiz
Nə olursan ol ancaq olma insiz
(Köçmən Farslar yerli Türklərdən sonra “azəri” olmuşlar.
“azəri” qavramını islam dininin xeyrinə yorumlamayın!),
(Zərdüşt ~ Azərdaş), (Avesta ~  = اوستاüstə, usta, kılavuz)
اوستا
> او س ت ا
Avesta < a t s U

178
Millətçi öz ana dilində yazar
Milli olmayan qanunları pozar
Qoymaz yurdu ola özgəyə bazar
Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz
Hər istiqlal da istiqlal adlanmaz
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179
Milli xainin gözünü oymasan
Satqın sinfin malına əl qoymasan
Dirənənin dərisini soymasan
Tacir başqa millətə ərə gedər*
Aldığın istiqlalı edər hədər**
(El gücü sərmayədə toplanıbdır.)

*- Köləlik anlamında arvadlığa son!
**- Tacir milli haqları da mal sanar,
Satdırsa ticarət haqqı qazanar.
180
Otay milli istiqlalımı aldı
Domuzdan çəkilən tük Türkə qaldı
Yoxsulluq çəkdirən sinf dərdə saldı
Tacir istər xalqın qeyrəti ölə
Sata imtiyaz ala, ... deyə, gülə
181 (Tanı iç düşməni!)
Butayı tacir sinfi satdı Farsa
Ki bir gün də yediklərini qusa
Vəlakin bax bu həyasız dəyyusa*
Həm öz yurdunu sömürgə* eyləyir,
(Həm Türkü satdırır kölə eyləyir,)
Həm də öldütdürür sayqı diləyir!
*- Ədəbsiz o sinfdir ki, satqındır.
Dəyyusu tanıtmaq sənin haqqındır.
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182
(Gülmə, ağla!)
… Xoyun çöl qalmasının bahasına
Türkcənin ölməsinin bahasına
Namussuz olmasının bahasına
Ən gözəl varlıqlar yaradır bu gün
Yapıcı Türk yıxıcı bu Fars üçün
183
Türk Türkə türkçə öyrədir oxudur
Fars Türküm deyən Türkləri qorxudur
İnkişafını durdurur qoxudur
Türkün dostu Türkdür ki, yada satmaz
“Ətini yesə, sümüyünü atmaz”
184
Türk soylu tacir necə soydaşdı ki?
Deyir “qurbət el”dir Naxçivan Bakı,
Fars millətinin də “yurdu"dur Makı.
Özgəni namusuna ortaq edən, (dəyyus)
Qovulmalıdır ki, qurtula vətən.
185
Bütövləşməyə qarşı sərmayələr
Qovulmasa gərçəkləşməz qayələr
Kölgəsizdən kəsilər himayələr
Vahid Azərbaycan keçməz suçundan
Yararlandırmaz ucuz iş gücündən
Sökdürün düşmən quran firmaları,
Malını almayın olmasın karı. (qazanc)
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186
(İrançı, rusçu) Türklər and içiblər
Düşmənə qulluq etməyi seçiblər
Milli mənfəətlərindən keçiblər
Davaları rütbə pul qoparmaqdır
Sömürgəçiyə “davar” otarmaqdır
Kompradora “davar” otarmaqdır
Bu nədənlə xalqıma verməz şüur,
Çünkü satqın sinf ona plan qurur.
187
Hədəfimiz İrandan ayrılmaqdır
Engəlləyənin başı yarılmaqdır
Ortaq düşmənə qarşı sarılmaqdır
Düşmənin ölçüsüylə ölçüb-biçən
Qurtula bilməz ola qədər seçən
188
Fars suyu bulandırır balıq tuta
“Qumarbaz” edir ki, ağlını uda
Türk ilə Kürd birliyini quruda
Şovenist Farslara nifaq lazımdır
Türk ilə Kürdə ittifaq lazımdır
189
Özünə istədiyi milli haqqı
Hər elə istər Azərbaycan xalqı
Qayqısını çəkər, göstərər sayqı
Bu nədənlə bulandırmaz, duruldar
Önündəki bataqları qurudar

53

Araz qan ağlar!

190
Dözümü tükənən xalqım dövüşər
Dövüşləri inqilaba dönüşər
Düşmənin əlindən bayrağı düşər
Biliksiz xalqın duyğuları sönər
Sonuclandırmadan geriyə dönər
(Devrimə devrimçi teori gərək)
Devrimin bombası nifrətdi, kindi
(Cürətin qaynağı nifrədi, kindi)
Bilikli kinin gücü birə mindi
Devrimə gərəkən sinfi və milli nifrət
ilə kini öldürənləri tanıyın!
191
Milli istiqlalına yetmək üçün
İnkişafın yolunu getmək üçün
Məzlum xalqını azad etmək üçün
Öz ayağın üstündə durmalısan
Müstəqil, vahid ölkə qurmalısan
(Bağımsız, bütöv ölkə qurmalısan)
192 (Solçu milli olar)
Sənayiçi solçu burjuvazıdır
Təkəlçi olmaq sonuncu fazıdır
Milli inkişafı ondan razıdır
Köləlik məluldu, satqınlıq illət
Satıla bilməz sanayiçi millət
Mahiyyət dəyişməz şübhən olmasın,
Öylə ifşa et ki, çarə bulmasın.
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193
Azərbaycan mənim milli qalamdır
Ortadakı duvar milli yaramdır
Arazın nəğməsi milli havamdır
Arazın arzusu mənim Saramdır
Vahid Azərbaycan mənim davamdır
Vətən eşqiylə çırpınsa ürəyi,
Bütöv Azərbaycan olar diləyin.
194
Deməyin demədilər.
Dünya federalizmin kökünü qazır
Satqın federalizmin xeyrinə yazır
Bəlkə satqın deyil, aldanır azır
Federal haqq içiboş milli haqdır
(Xalqı aldadan ordusuz bayraqdır)

Ad mənim, yar özgəninki olmaqdır
Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır
195
Öncə haqlı olduğunu sübut et
Haqlı isən göstərdiyi yolu get
Ölməsən öldür ki, öz haqqına yet
Öldürmək üçün silahlandıran bul
Fərq etməz sağçı ola yoxud da sol
Haqq verilməz alınar silah ilə,
Silah al, səbəbini izah eylə.
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196
Türk Farsdan milli haqqını istədi
Fars dedi: “Dava verməmək üstədi”
“Köləsini azad edən xəstədi”
Haqq verilməz alınar silah ilə
Silahı çomaq olan qalar kölə
197 (Dava soy davasıdır.)
Türkə Fars millətinin alçaqları
Vermədi milli-mədəni haqları
Öz dilində oxuya uşaqları
Yüz qırx min Erməniyə verdiyi haqq
Otuz milyon Türkə edibdir yasaq
Futbol istadyumlarında Türk deyır: “Türk dilində mədrəsə.”
Fars deyir: “Eşşək Türk! Eşşək Türk! Niyə bə anqırmırsan!”
(Bu da şovenist Fars dövlətinin yetişdirdiyi antitürk Fars xalqı.)

198
Fars da dinsəlləşdirdi sömürünü
Ki uzada işqalın ömürünü
Həm yandıra, həm yaxa kömürünü
Saçı döndərir ki, girə beyinə
Çünkü manqurt yad olar hər şeyinə
199
Səttarxan səhv etdi qaldıq bu günə
Mao milli istiqlal aldı Çinə
İmperatorluğunu qurdu genə
Başqa dona girməyin xərci yoxdur
Yurdu abad etmeyin dərdi çoxdur
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200
Çöhrəganlının dediyinə görə
Türk istəməyir Türkü azad görə
Farsın köpəyi olacaq ki, hürə
İranın bütövlüyündən yanadır
Bütöv Azerbaycana biganədir
“Nə mutlu Türküm” deyən Türkü satmaz
“Ətini yesə, sümüyünü atmaz”
201
Olmaz ki, Rus Türkün gözünü oya
Həm öldürə, həm yurduna əl qoya
Həm də işqal etdirə başqa soya
Türkün Torpaqları qurtulmalıdır
Rus rəqibi dəstəkçi bulmalıdır
202 (Qisas qiyamətə qalmaz)
Daşnaq Erməni Türkün düşmanıdır
Erməni qanı Türkün dərmanıdır
Erməni öldürməyin zamanıdır
Bu höküm ədalətin fərmanıdır
Azərbaycanlı gərək kəfən geyə
İbrət dərsi verə bu Erməniyə
203
Kaşki xalqım özü ölçüb-biçərdi
Təcrübə kanallarından keçərdi
Yəməni qurtaran yolu seçərdi
O zaman gərək qalmazdı Araza
Qanının bahasına kitab yaza
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204
Araz istər xalqını mutlu görə
Düşünüş təməlini düzgün hörə
Kirli zehinləri silə süpürə
Bu savaşın hədəfi azadlıqdır
Məhsulu mutluluqdur abadlıqdır
205
Tayını yaz bəyənmə bu kitabı
Teorizə eylə bu inqilabı
Ki buluna sorğuların cavabı
Teorizə olmuş olsa inqilab
İnqilab edənləri etməz kabab
Haqq sözə qarşı çıxan tərs yol gedər
Hər sözüylə özünü ifşa edər
206
Arazın yazdığı bu milli əsər
Əssə milli cəhlin kökünü kəsər
Yerində sağlam milli şüur əkər
Arazın əktiyi bu milli şüur
Göyərər, aydınladar, edər cəsur
207 *- Sınanılmış sınanılmaz
Farsistan istəməz İran bölünə
Çünkü milli baclar axır gölünə
Yatırılır Farsistanın çölünə
İlhaqçı fars millətinin məhsulu
Faşistdır həm sağı, həm də ki, solu.*
2000
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208
Çox az vaxt qaldı ki, İran qarışa,
Silahlandıran Rusyadan ayrışa,
Amerika ilə şərtli barışa.
Azərbaycan İrandan ayrılmasa,
İrana sömürgə edəcək masa.
209
Yuqoslavya da dilim-dilim oldu,
Hər ölkəsi müstəqil iqlim oldu,
Kim üçün Kosovaya zülüm oldu?
Kim federalçı oldu? kim etdi? Niyə?
Arnavutluq bütövləşməsin deyə.
210
Bölünmüş ölkə tayları yapışar
Neçə ölkəli ölkələr qapışar
Çapılan istiqlal üçün çarpışar
İstiqlal lazımsa, federalizm nədi?
Butay dənəmədi, otay dənədi
211
*- Unudmayın!
Hər nəsil bir səfər inqilab edər*
Başarılı olmasa olar hədər
Başqa nəsil onun yolunu gedər
Qurban olacaqsan ol istiqlala
Federalizmin qurbanı olma bala
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212
Yuqoslavyada da əlli il sürdü
Dincəldikdən sonra ayağa durdu
Federalizmi yıxdı istiqlal qurdu
Əlli il boşuna saqqal ağartdı
Çapqınçının dərdlərini sağaltdı
213
Federalizmi otay sınamadımı?
Yetmiş il boyunca qınamadımı?
Ayrılanda “burnu” qanamadımı?
Geriçi millətlərin federalizmi
Qoymaz gərçəkləşə istiqlal əzmi
Türkiyə türkçəsində: mürtəci ~ gerici
Azərbaycan türkcəsində: mürtəce ~ irticaçı (~ geriçi)

214
Devrim yapılmadan federalizm olmaz
Sonbahar gəlmədən gülləri solmaz
Sınanılmadan da öncə son bulmaz
Federalçı nəsil ölmədən öncə
İstiqlalı gərəkdirməz düşüncə
215 *- Sözünün üstündə dur!
Savaşın hədəfi federalizm olsa
Müqəddəs sayılmalıdır ulusa
Alçağı təcavüz edər namusa*
Əkib-doğanın borcu böyütməkdir
Tutduğu yolu sapmadan getməkdir
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216 (Kölə köləçisinə qulluq edər)
Federal ordu bölücü qorumaz
Mərkəzdəki dövlətdən hesab sormaz
Naxırçı(-milləti -dövləti) vurmaz
Bölücü istəsə istiqlal ala
Savaşmalıdır ki, qələbə çala
217
İki bayraqlı millət ola bilməz
Bütöləşmək arzusu sola bilməz
Cahil lider düz yolu bula bilməz
Özünü dərdə salan xalqın səhvi
Liderin səhvidi, ölkənin məhvi
218
(Elçibəy doğru demiş.)
Başçımız Elçibəy federalçı deyil
Deməmiş federalçı ola bir nəsil
Demiş istiqlal üçün yarad meyil
Ayırdığınız tayda dövlət qurun
Bütövləşmək işini önə sürün
(Keçmişin səhvlərini düzəltmək)
(Gələcəyin müqəddəs işidir.)
219
Elçibəyin dərdi xalqın dərdidir
Müstəqil dövlətdir milli ordudur
Vahid Azərbaycan onun yurdudur
İstiqlal doktoru Məmmədəmindir
Federalçı edən şovenist Lenindir
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220
Elmdən bəslənən teoru solmaz
İstiqlal istəyən federalçı olmaz
Hədəfinə zərərli çarə bulmaz
Hədəf tarixi zərurətdən doğar
Yolundan sapan taktikini boğar
221
Taktik hədəfindən asılı olar
Hədəfinə çatdıran yolu bular
Dostun zərərli qanadını yolar
Yoxsa zərərli dost kütləni bölər
Bölünmüş kütlənin birliyi ölər
222
Zərərli dost düşmənə qulluq edər
Kütləsi düşmənin yolunu gedər
Xəyanət edər sapıldığı qədər
Düşmənin yapa bilmədiyi işi
Zərərli dostlar yaparlar “A kişi”
(Çöhrəqanlılar yaparlar “A kişi”)

223
Hər kəs öz milli xeyrinə düşünür
Azərbaycanlı qeyrinə düşünür
Oyunlarının seyrinə düşünür
Çünkü gah nala, gah da mıxa döyür
Butayı federalizm yolunda qoyur
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Boğaram federalist düşsə əlimə.

224
Sənin qırx milyon ucuz iş gücün var
Şahları mat etməyə kiş gücün var
Dəngə pozanlar ilə eş gücüm var
İstiqlalçı olsan istiqlal istə
Səndən yana istəyə de baş üstə
Başqa dərman yedirib etmə xəstə
225
(Tanı düşmənləri!)
Düşmən istəməz ki, İran bölünə
İstər ki, Azərbaycan məhv oluna
Zərər dəyməyə çapdığı puluna
Mənim milli zərərimdən qazana
Sömürgəçiliyin ömrü uzana
226 (Öldütdürəni öldür!)
İç etkən olaylara yazqı yazar
Edər, yaxud etməz özgəyə bazar
Yaşadar, yoxsa da kökünü qazar
O qədər tacir öldür milli olsun
Milli olsa görəvi bəlli olsun
Satqın sinfi buraxsan öz halına,
Yanarsan el-obanın əhvalına.
227
Satqın Türk hə dedi türkmənçaya
Biganə Fars təkin baxdı otaya
Fars qədər milli deyil vətən saya
İranın bütövlüyündən yanadır
Bölünmüş ölkəsinə biganədir
63

Boğaram federalist düşsə əlimə.

228
Milli gəlir ölkədə qalmaq üçün
Qoruyucu ordusu olmaq üçün
Qarabağı qurtarıb almaq üçün
Azərbaycana istiqlal gərəkir
Federalist köləlik toxumu əkir
229 *- 12.06. – 21.09.1345
Xalqımın başçısı yurdsevər olsa
Qulam Yəhya təkin satmasa Rusa
Silahlandıran Rus rəqibi bulsa
Üçay içində başladıb bitirər*
Müstəqil olmasa genə itirər.
Sınanılmış Azərbaycan sınanmaz,
Haqlını silahlandıran qınanmaz.
230 (22.05.2006 böcək demədimi?)
Fars soylu Türk soylunu “eşşək” sanır
Səbəbini bilməyən Türk utanır
Tarixini bilən od tutur yanır
Fars ilə davamız soy davasıdır
Türk ilə davamız demokrasıdır
231 *- Təcrübələrdən sor!
Demokrası hakim olsa savaşa
Eyni haqqı verər bacı-qardaşa
Neçə sinifdən oluşmuş soydaşa
Demokrası “haqq” verər hakim soya*
Ki əsir millətin gözünü oya
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Boğaram federalist düşsə əlimə.

232
Azərbaycan ayrılıb dövlət qursa
Minlər fabrika qurdurar ulusa
Necə ki, Farsistan qurdurur Farsa
Xalqımız şad olar, yurdumuz abad
Bütövləşsə Qarabağ olar azad
233
Butay ayrılsa Qarabağ qurtular
Silah satan dövlətə dəstək olar
Yoxsa bambaşqa bir dəstəkçi bular
Sökdürər düşmən quran firmaları
Düşmən malı almaz ki, ola karı
234
İlhaqçı görsə kəsinləşir xətər
Don dəyişdirər ki, etməyə zərər
Federalçı olar ki, içməyə zəhər
Zəhər içirən istiqlalçı olsa
Yenilməz ki, qırx-əlli il də susa
235
( Şuar vermə, ağıl ver )
Xalqımın dərdi qeyrətsizləşməkdir
Düşmənlərinə nifrətsizləşməkdir
Bütövləşməyə həsrətsizləşməkdir
Aldanar biliksiz el, biliksiz fərd
Yada sərvət yaradar, özünə dərd
Çatla bağrım Araza çəkdirmə dərd
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Boğaram federalist düşsə əlimə

236
Vətənim iki əsirdir ağlayır
Yurdsevər ürəklərini dağlayır
Araz ayrılıq dərdindən dığlayır
Canım qurban vətənimə, elimə
Boğaram federalist düşsə əlimə.
01.04.2004
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Federalist
doktor deyil, sancıdır
237
Bugünkü İran gedir parçalana
İnanma Farsın dediyi yalana
Fars istər dövlətinə arxalana
Çünkü sərvət qazanır Farsistana
Yəni fars dövletini Türk yıxacaq
Ayrılmasa hər şey boşa çıxacaq
238
Federalizm deyər: “tapan tapanındır”;
Farsistandakılar Farsistanındır
Manufaktorlar Azərbaycanındır
Gərəkməz hər şey hər ölkədə ola
Yetər ki, mal satıla, boşluq dola
239
Türk istəsə yurdu İranda qala
Farsistanın çapdığı beytülmala
Haqq verməlidir Farsistanın ola.
Yüz səksən il sonra federal ölkələr
Bugünkü Farsistan qədər dirçələr
240 (Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.)
Kim deyir neft şirkəti millətindi?
Firmaları göndərən şirkətindi
(Sərmayəni göndərən şirkətindi)
İdarə haqqı sizin dövlətindi
Sömürgəçi millət “yetim bəsləməz”
Neft gəlirini Turana xərcləməz
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

241 (... və montaj fabrikaları)
Neft firması şəklində sərmayələr
Haçan ödəndi fəsx ola “ayə”lər?
Gərçəkləşmiş ola milli qayələr
Milliləşmiş şey idarə haqqıdır
Ərəb çölünə kirayə haqqıdır
242 (Yanlış öyrətənləri tanı!)
Hər sinf iqtisadına şəkil verər
Yasallaşdırmaq üçün vəkil verər
Ana-yasası dövlət təşkil verər
Dövlət hakim soyun təşkilatıdır
Təşkilat sürücü sinfin atıdır
(Pərdə arxasındakı höküm sürən sinifdən söz gedir.)

243
(Nə qaldı ki, etməsin?)
Fars milləti kəsib Türkün əlini
Çapıp səksən illlik beytülmalını
Pozub milli şüurunu dilini
Təhrif edib tarixini rolunu
Türk tarixini Fars adına yazıb
Minlərcə yalanı ard-arda düzüb
(Purpirarın bel-buxumunu əzib)

(Nasir P.)

244
Dil haqqı milli-mədəni bir haqdır
Siyası milli haqq milli talaqdır <
Yurdunu qurtaran bilikli xalqdır
Qoruyan milli orduyla silahdır
Bilikləndirməmək böyük günahdır
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

245
Fars milləti Azərbaycanı çapır
Həm də Türkün alnına yapma yapır
“Çölmək dığırlanır duvağın tapır”
Düşməni siz sevdirirsiniz xalqa
Ki hə deyə milli-mədəni haqqa
246
Fars öz xeyrinə xalqın yetişdirib
Türkə milyonlar azqın yetişdirib
Sümük gəmirən satqın yetişdirib
Türkü federalist edən yabancıdır
Federalist doktor deyil, sancıdır
Federalist Türk otaya yabancıdır,
Çünkü İranda qalan irançıdır.
247 )Üzeyirdən öyrənəlim.)
Görəsən bu Farsın nəyi, harası?
Xoşuna gəlibdir ki, sevir Farsı,
İstəyir Farsla evlənə balası.
Xeyir, federalist pulgir adam deyil,
Gülnaz da satılacaq madam deyil.
248
Farsı federalçı edən şey xeyridir
Məzlumla zalımın yolu ayrıdır
Düşmənsevər Türkün yolu əyridir
Fars şərəfsiz olub Turanı çapa
Türk şərəfsiz olub otaydan qopa
Türk şərəfsiz olub yolundan sapa
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

249
Həm otay, həm butay Azərbaycandır
İkiyə bölünmüş vahid bir candır
Fars həm biganədir, həm də düşmandır
Federalist öz elinə üz çevirər
Bacarsa istiqlalçını devirər <
250
Federalist xalqın harayına yetməz
İstiqlal fikri ilə tanış etməz
Hədəfin yolunu tanıyan itməz
Federalist Türk bilikin qorxusundan
Oyadmaz cəhalətin yuxusundan
251
Çünkü Türk aldandı yolundan sapdı
Rus Azərbaycanı böldü, Fars çapdı
Dərdin çarəsini axtaran tapdı
Sən də federalçı etmiş olsan məni
Kim bütövləşdirəcək bu vətəni?
252
Dünya federalizmin kökünü qazır
Satqın Türk federalizm xeyrinə yazır
Bəlkə satqın deyil, aldanır azır
Öz əliylə özünə qəbir qazır
Federal haqq içiboş milli haqdır
Tacir sinfinə imtiyaz almaqdır
Federalizm aldadıcı bir oyundur,
Özgədən asılı millət qoyundur.
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

253
Yurdumu Çar ilə Stalin böldü
Bilirsənmi nə qədər babam öldü?
Torpaq qazanan saqqalıma güldü
Hər bir xalqın tarixi toprağı var
Bütövləşdirməyə milli haqqı var
254
Federalist deyər ki, “qan tökülməsin”
Yəni İran bölünüb küçülməsin
Fars ordusunun beli bükülməsin.
“Haqqını istəmə ki, qan tökülər”
Bu sözü deyənin qarnı sökülər
255
(irticayi ~ irticaçı)
Fars milləti Türkü bu kökə salıb
Milli ağlını şüurunu çalıb
Azərbaycanı çapıb ki, çöl qalıb
Sol qılıflı Fars da hərcayi edir
Siyası-islam irticayi edir
İstiqlal istəyən Türkün dostudur,
Fars soylu xalqın doğru-dürüstüdür.
256
Fars çapıbdır Türkün beytülmalını
Təhrif edib tarixini rolunu
“Eşşək” adlandırıb pozub dilini
Fars ilə Türkü barışdıran masa
Qulluq etmək istər şərəfsiz Farsa
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

257
Kürəsəlləşmənin anlamı budur:
Rusyanın bazarlarını “Qərb” udur
(“Şərq”in sömürgələrini “Qərb” udur)

Bizə nə? “Qərb” udur, “Şərq” matəm tutur
Biz silahlandıran dost axtarırıq
Zalım “Şərq”ə qarşı West axtarırıq
258
Yurdum bütövlüyünə yetməlidir
Qarşı çıxan rədd olub itməlidir
Azərbaycandan çıxıb-getməlidir
Dost gücləndirər, düşmən təzyif edər
Bütövləşdirməyən baş verib-gedər
Milli düşmən bütövləşdirməz bölər,
Düşmənsevərin saqqalına gülər.
259 *- İnsaf da yaxşı şeydir.
Ölməyib qeyrətli bu xalqın oğlu
Qarabağı satsa da satqın oğlu
Geri alar bir milyon qaçqın oğlu
Dünya bankına görə doxsan dörddə
Yüz yirmi min Erməni var o “kənd”də
Matematik bilən göz yummaz hənddə*
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

260
Milli haqları alan el gücüdür
Şüurlu elin gücü sel gücüdür
Haqq verməyənin gücü yel gücüdür
(Dış dövlətlərin gücü yel gücüdür)
Pişəvər, əkinçi, işçi, əməkçi
Savaş başlatsalar çökər küləkçi
Bilikləndir ki, itinə qılıncı,
Yazqısıyla oynamaya yabancı. (Arazizmin hədəfi)

261
Türkü Türkə düşmən ətməsəydilər
Səttarlar Tehrana getməsəydilər
Farsın harayına yetməsəydilər
Azərbaycan İrandan ayrılmışdı
Şovinist Farsın beli qırılmışdı
262 *- 1946 Tehran anlaşmasına görə.
Bugünkü satqın Türk irançı Türkdü
İrançı Türk Türkün belini bükdü
Fars otuz min Türkün qanını tökdü
İrançı Türk milli ordunu yıxdı*
Alınmış “muxtariyyət” boşa çıxdı
263 (Satqın deməz ki, satqınam)
Satqın Türk deyir İranda qalalım
Ordudan yoxsun “milli haqq” alalım
Əhdə vəfa edib yola salalım
Əhdi “pozan” nəsil yetişdirəlim
(~ İstiqlal almağı gecikdirəlim).
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Federalist doktor deyil, sancıdır.

264
On ildir Rusyanın burnu ovulub
Ordusu Azərbaycandan govulub
Pişəvəri çağı çoxdan sovulub
Bu gün bütövləşmənin zamanıdır
Nala-mıxa döyən Türk düşmanıdır
265
Biz Türklər uyqarların lap özüyük
Əyri-üyrüsü deyilik düzüyük
Ədalətin söylədiyi sözüyük
Nə zülm edərik, nə məzlum qalarıq
“Zor”dan zorla haqqımızı alarıq.
(Ölüb-öldürüb qələbə çalarıq.)
18.04.2004
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İşqala bais olan
dərdə salmaz.
266
Ədalətin sözünə baxan yoxdur
Gözü yaşlı Araz tək axan yoxdur
Erməni təkin Türkü yaxan yoxdur
Vətəni işqaldan qurtarmaq borcdur
Düşmən təkin silahlanmamaq suçdur
267
Silahlandırıb savaşa dalan yox
Ağlar Qarabağı geri alan yox
Bir milyon qaçqını yada salan yox
Amerika hər gün Bakıya gedir
Ucuz neftdən karını hesab edir
268
Amerika ilə Rusya savaşır
Yüz yirmi min Erməniyə yanaşır
Azərbaycanın canına daraşır
Rusya Erməniyə torpaq qazanır
Amerika neftli yataq qazanır
269
Uduzan Rus Azərbaycanı bölür
Türk xalqı yurdundan qovulur ölür
Udan Amerika sevinir gülür
Amerika deyir Türk ölür ölsün
Mənə neft olsun satım cibim dolsun
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İşqala bais olan dərdə salmaz.

270
Rusya işqalçının dərdini çözür
Azərbaycanlı dərd içində üzür
Silahlanmaq umudu ilə dözür
Amerika neft imtiyazı alır
Türkə silah satmayır, dərdə salır
271
Azərbaycan Rusyadan yana olsa
Rusya Azərbaycanı satmaz Farsa
İstər bütövləşə, dost ola Rusa
İşqala bais olan dərdə salmaz
İşqalçı Erməniyə ... çəpik çalmaz
272 (Araz ~ bütöv Azərbaycan)
Otayın silahı yoxdur savaşa
Silahsız Araz coşa bilməz daşa
Daşsa ayrılıq ömrü çatar başa;
Silahlansa fəsx olar Türkmənçay
Bütövləşər həsrətli otay butay
Ay Ömərqulu!
İnanma Rusqulu hakimiyetə,
Savaşı uğradar məğlubiyyətə.
(Deməyin demədilər.)

273
Haqq söz söylə ki, dinə bilməsinlər
Ağıllandır ki, minə bilməsinlər
Silahlandır ki, yenə bilməsinlər
Alçağı əlbəttə uşaq da minər
Miniş verilməsə minən də enər
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İşqala bais olan dərdə salmaz.

274
Azərbaycan İrandan ayrılacaq
Bütövləşdirən körpü qayrılacaq
Gərəkirsə qılınclar siyriləcək
Çalıb-oynadmayana dəf verməzlər
Silahlandırmayana neft vərməzlər.
20.07.2004
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Kim millidir,
kim yalançı?
275
Sənaye yurdu mekanizə edər
Toplumları proleterizə edər
Qaydaları demokratizə edər
Milli öz ayağı üstündə durar
Maşın qayıra bilən fabrik qurar
276
Farsistanın “sənayeləşmə”sini
Mədəniyyətinin “gəlişmə”sini
Yaşayış tərzinin “dəyişmə”sini
Sömürqəçi hökuməti sağlayır
Türkün gəlişmə yolunu bağlayır
277 Utanmaq da yaxşı şeydir.
Sənayesiz millət savadsız olar
İstedadı çiçəklənmız ki, solar
Farsa layiq olmayan işi bular
Belə bir “Azərbaycan” məhsuluna
“Xər” deyən Fars gərək təhqir oluna
278
Milli olmaq hər xalqın istəkidir
Millətçi hökuməti dəstəkidir
Xalqı dəstəksiz edən üstəkidir
Aşağıdan düzdür, üstən əyridir
Aldadan azdıran özgə xeyridir
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Kim millidir, kin yalançı?

279
Milli çapdırmaz yurdun qazancını
Çünkü yurduna soxmaz yabancını
Həm də ifşa eyləyər yalançını
Çapılan yurdun sərmayəsi olmaz
Özgənin qazancı qurbətdə qalmaz
280
Özgənin rüşvəti imtiyaz alar
Milli əxlaqiyyatı dərdə salar
Yerləşdikdən sonra çapmağa dalar
Yadlara çapmaq haqqı verən dövlət
Çapqınçıların dövlətidir, millət!
281
Özgənin sərmayəsi yurdu çapar
Rüşvət ilə yasallaşdıran tapar
Şüursuz millətin övladı sapar
Sapdıran özgənin sərmayəsidir
Çalıb-çapmaq özgənin qayəsidir
282
İşsizliyi belə də çözmək olar
İş verən ölkəyə getsə iş bular
Qazancı iş verən ölkədə qalar
Niyə iş verən sərmayə göndərir?
İşsizləri qapısından döndərir?
“Axtaran tapar,”
Aldanan sapar.
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Kim millidir, kin yalançı?

283 (taban = zəmin)
İmperialistlərə aid sənayi
(sənaye)
(Ana fabrika adlanan sənayi)
İstəməz heç yerdə qurula tayı
Tabanlılara verər montaj payı
Özgə qoymaz yerli inkişaf edə
Milli inkişafın yolunu gedə
(Avrupanın getdiyi yolu gedə)
24.07.2004
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Niyə federalizm?
Niyə istiqlal?
284
Savaşlar malik olmaq savaşıdır
Yiyəlik haqqı almaq savaşıdır
Dövlət əliylə çalmaq savaşıdır
Sömürünü qolaylaşdırmaq üçün
Dil ilə kültür öldürürlər bu gün
285
Federalizm qurtarmaz mülkiyyəti
Bağımsız etməz koloni milləti
Qurtarar öncəki hakimiyyəti
Millətlərin dilini azad edər
Yiyəlik payları mərkəzə gedər
286
özgə ~ mərkəz
Federal rejimdə fabrika qurmaq,
Federal bütövlüyünü qorumaq,
Xarici siyasətə damğa vurmaq,
Millətlərinə tale təyin etmək
Özgənin haqqıdır, vurmayın kitmək (düyün)

287
Federalizm deyər: “Tapan tapanındır”
“Milli Köləlik haqqı sapanındır”
“Yiyəsi ağılsız mal çobanındır”
“Çünkü bu dünya çalıb-çapanındır”
“Farsın çapdığı Farsa halal olsun”
“Çapılmış soyun saqqalına gülsün”
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Niyə federalizm? Niyə istiqlal?

288
Hər millət federalizmə bir üyədir
Varlı millət bir növ iti tiyədir
Yoxsul millət kəsiləcək düyədir
Güclü gücsüzə hökumət eyləyər
Özünə “yağar”, özgəyə “çiləyər”
289
Neçə ölkəli federal ölkədə
Yoxsul millətlər qalarlar kölgədə
Kirəci rolu oynarlar bölgədə
Ölkələrində nə var qullanarlar
Kirayələr mərkəzə yollanarlar
290
Federalizmə görə mərkəz iyədir
Yoxsul millətin ölkəsi pəyədir
Mal-davar otarmaq üçün üyədir
Yiyə üyənin göz yaşını silməz
Ayrılmasa sənayeləşə bilməz
291
Federalçı bu sonuca varmalıdır
Yoxsul millət davar otarmalıdır
Yoxsa öz yurdunu qurtarmalıdır
İnanmayan otayımızdan sorsun
Maşın qayıra bilmir fabrik qursun
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Niyə federalizm? Niyə istiqlal?

292
Federalçı istiqlalçı olmalıdır
İstiqlal savaşına dalmalıdır
“Zor”dan zorla haqqını almalıdır
Öncə haqlı olduğunu sübut et
Ölməsən öldür ki, öz haqqına yet.
16.10.2004
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Bıçaq sümüyə dayanıb.
293
Bu torpaqda yaşayan bizim eldir
Eli el edən vətən ilə dildir
İradə ilə qurtarıcı yoldur
(Milli ideoloju)
Yazıq elim gör nə kökə salınıb
Çünkü varlığı əlindən alınıb
294
Elim sərvət ilə nemət yaradır
Onun borcu ödədiyi paradır
Aydın övladının üzü qaradır
Elin əlindən alınmış şeyləri
Geri almalıydı əskər bəyləri
295
Elimin aydını aydın deyildir
Ürətilmiş bilik Türkün deyildir
İstiqlaçılıq ona din deyildir
İstiqlalçılıq Türkün dini olsa
Talaq haqqını verməz Farsa Rusa
296
Fars Türkün milli dilini öldürür
Tarixini zehinlərdən sildirir
Həm də Türkün saqqalına güldürür
Fars Türkü manqurt edir ki, qullana
Milli sərvətini çapa pullana.
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Pıçaq sümüyə dayanıb.

297
Fars qeyrət öldürür, Türk qorxur deyə;
Qorxur qeyrət oyana kəfən geyə
Qatil Farsın ətini “çiy-çiy” yeyə
Qorxaq Türkün qeyrəti oyanmayıb
Guya “bıçaq sümüyə dayanmayıb”
298
Otayın dörddə biri işqal olub
Otuz min şəhid vermiş butay solub
Qovulmuş Fars ordusu ilə dolub
Türk əskəri fars ordusunu qovar
O zamankı qanı qan ilə yuyar
299
Sanma bu fürsət genə ələ düşə
Bir də islam toplumu edə meşə
Əlli ili endirə yirmi beşə
Bu gün ayrılmasaq sabah “çətin”dir
Çünkü “Allahın quyusu dərindir”
300
Araz istər yurdu müstəqil ola
İstəməz övladı milli qul ola
Əri ölmüş qadın təkin dul ola
Federalçı Türkün işi bəkləməkdir
Övladının boynuna yükləməkdir.
85

Çapılan millətə
qeyrət lazımdır.
301
İstəsən “azəri” qal, oda tapın
Yaxud müslim qal, dəyişməsin yapın
Çağdaşlığın üzünə bağla qapın,
Vəlakin yaşadma milli düşməni
Bağımsız et, bütövləşdir vətəni
302
Qoyma Babəkin qanı yerdə qala!
Qoyma Fars Türk öldürə dərdə sala!
Qoyma işqal edə milli bac ala!
Qov Azərbaycandan fars dövlətini!
Bütövləşdir yurdunu millətini!
303
Hansı millət qoyar yurdu bölünə?
Kim qoyar yat dəyələr mürgülünə?
Kim qoyar axmaya sular gölünə?
Qoyma milli iqtisadımız bata
Bağımsız et ki, arzusuna çata
304
Qoyma bitləndirə farsca türkcəni!
Qoyma Fars Türkə bənzədə dayçanı!
Qoyma Fars qurtarmış ola paçanı!
Farsı dünya çapında rəzil eylə
“Xər” qusanın ağzını hinzil eylə*
*- Ağzından qusduğunu ağzına qaytar.
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Çapılan millətə qeyrət lazımdır.

305
Farsın qat-qat bağışlanmaz suçu var
Türkə çəkdirdiyi minlər acı var
Nifrətli Türklərin savaş gücü var
Burjuvazı silahlandırmalıdır
Çünkü sərmayəsi xalqın malıdır
306
Fars “xər” axtarır ki, nalını çəkə
Farsa milli kölə toxumu əkə
Miniş verməyənin qanını tökə
Fələstinə “istiqlal” istəyən Fars
Otuz milyon Türkə vermədi kilas
307
Fars Türkə milli lumpən yetişdirir
Türk soylu-milli düşmən yetişdirir
Milli haqq satıb-yeyən yetişdirir
Milli olmayan sinfi ola bilməz
Haqqını satan geri ala bilməz
308
Qoyma satqın Türk düşmansevər edə
Düşmənsevər edən bu gedə-güdə
Səni federalist edən ... hizbe “tudə”
Fars sənə pislik edib ki, atasan
Dərdindən ölən otaya çatasan
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Çapılan millətə qeyrət lazımdır.

309
Farsın pisliklərini al hesaba
Yazılsa siğmaz qalın bir kitaba
Fars Türkü salıbdır dərdə əzaba
“Cəhənnəm” hikmətini xalqa qandır
Türkü yandıran suçlu Farsı yandır
İntiqam al, ədaləti sevindir
310
İranın hər şeyi bölünməlidir
Çapılmış sərvət geri dönməlidir
Yoxsa oda çəkilib yanmalıdır
Çapılan millətə qeyrət lazımdır
Çapqınçı millətə ibrət lazımdır 17.02.2005

__________________________________________
türkcədə:
ərəbcədə, farscada:
1- zalım
zalim
çünkü
çunke
2- anlam
məna
ürətmək
istehsal )etmək(
geriçi
irticaçı
Biz Türklər də bizim dil bilgimizin ilkələrinə uymayan hər
hansı pozucu qonaq sözcüyü yaşadmamalıyıq. (1)
Şovenist Farsı, Ərəbi saqqalımıza güldürməmək üçün,
Azərbaycan türkcəsi də ən azından Türkiyə türkcəsi qədər
türkcələşməlidir.
(1999 – Dədə Qurqud ili – UN-ə görə də) Dəniz altı savaş
gəmisinə bənzər və dünyanın üçüncü müstəqil və gəlişmiş
dili olan türkcəmiz, Nuh gəmisinə bənzər və ərəbcənin otuz
üçüncü şivəsinə dönüşmüş “farsca”dan dilənməməlidir. (2)
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Qeyrət öldürmək
ən böuük zülümdür.
311
*- Sən də gül!
Milli düşmən Azərbaycanı bölüb
İrançı Türk soylu federalist olub
Bütövləşməyə qarşı çarə bulub
Həm də deyir ki, azərbaycanlıyam,
Azərbaycan qonşusu iranlıyam.*
312
İrançı federal bir İran istəyir
Ordusuz qul Azərbaycan istəyir
Otayı yox ki, ... Loristan istəyir
Qurum adını “Azərbaycan” qoyur
Federal İran istəyən göz oyur
313
*- Solçu kökdənçi olar.
Farsın meyli bu gün hakim ölçüdür
Milli kölə yetişdirən “solçu”dur
Həmzəni tanıdan çənlibelçidir
Solçu istiqlalçı yazı yazandı,*
Milli zülümün kökünü qazandı.
314
Federalist, Türkün gədə-güdəsidir
Talaq haqqı verməyən xudasıdır
Alacağı haqq “cənnət” vədəsidir
Hər millətin gədəsı güdəsi var
Talaq haqqı istəyən deməz yalvar
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Qeyrət öldürmək ən böyük günahdır.

315
Yalvarıb yaxarmaq Türkə ölümdür
Qeyrət öldürmək ən böyük zülümdür
Zalıma qarşı savaşan elimdir
Türkü Türk edən türkçü qeyrətidir
Qeyrətindən doğan cəsarətidir
316
Yanıb yaxılmayan alışa bilməz
Haqqını almayan barışa bilməz
Düşmən el gücüylə yarışa bilməz
Savaş qurtuluşun təkcə yoludur
Savaşdan qorxudan düşmən oğludur
(Silahlı savaşdan söz gedir.)
317
Türkün haqqı var ki, düşmən yıldıra
İntiqamçı olduğunu bildirə
İbrət dərsi vermək üçün öldürə
Türk ancaq meydanda haqqını alar
Düşmənin canına vəlvələ salar
318
Hər kəs istiqlalın önündə dursa
Göz qorxutmaq üçün öncümü vursa
Federalçı əli ilə duzaq qursa
... Əl bombaları ilə patladarıq
Düşmənlərin bağrını çatladarıq
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Qeyrət öldürmək ən böyük günahdır.

319
Türk öncə bilikləndirər elini
Hamarlayar hədəfinin yolunu
Gücləndirər qılınc çalan qolunu
Tutulsa ... İnsafəli Hidayəti
Kütləviləşib-qopar qiyaməti
320
Arazın şeirini çatdır elimə
Silahlanmış ola milli bilimə
Doğru yön verə axacaq selimə
El gücü sel gücüdür coşub-daşsa
Taylarımız bir-birinə qovuşsa.
20.02.2005
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Siyası Farslardən
Türk də iyrənər.
321
Hər ana dili qeyrət ağacıdır,
Qeyrət dərsi verməyin aracıdır,
Ulusal kimliyin altın tacıdır,
Ana dili şüurun deposudur,
Ruh dünyasının duyğu qapısıdır.
322
Dil öldürərlər ki, qeyrətsiz ola
Milli haqlarına hörmətsiz ola
Milli savaşlarda cürətsiz ola
Savaşın hədəfi çalıb-çapmaqdır
Çapılan üçün istiqlal tapmaqdır
323
Türkləri millətçi edən türklükdür
Çapılmağın sonucu çürüklükdür
Vətəni çapdırmamaq böyüklükdür
Çapılmayan ölkə inkişaf edər
Milli, istiqlalın yolunu gedər
324
İmperialist millət bığların burar
Sömürgələrində fabrika qurar
İşsizə iş verər qanını sorar
Feodal yapılı millət ... talayar,
Yoxsunluqları üst-üstə qalayar.
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Siyası Farslardan Türk də iyrənər.

325
Feodal yapılı millət gədadır
Gədadan gədalıq edən güdədir
Alacağı şey içiboş vədədir
Gədanın heç bir şeyi olmaz suna
“Dosluq” edər ki, “dost” cibini yona
326
Feodal yapılı fabrik ürətməz
Tükətməkdən başqa bir şey öyrətməz
Fabrika alar işlədər yaratmaz
Fars desə ki, qalın federal ölkədə
İstər ki, Azərbaycanı tükədə
327
Türkün həm fikir, həm də qol gücü var
İnkişaf etdirməyə bol gücü var
Demokratizə edən sol gücü var
Azərbaycan ayrılsa “cənnət” olar
İranda qalsa gündən günə solar
328
Fars dövləti Türkü Türkə yad edir
Ölkəsini talayır bərbad edir
Köçmən Türk Farsistanı abad edir
Əfqanlı tiryak ürətir, Fars çəkir,
Tiryakılığın toxumunu əkir.
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Siyası Farslardan Türk də iyrənər.

329
Fars hər zaman Türkün evini yıxıb
Farsa qulluq edən Türk Farsdan bıxıb
Çünkü yaxşılıqları boşa çıxıb
Duz yeyib duzluğu batıran ilə
Mümkün olsa qonşuluq etmə belə
Doğrudur “Dedi-dedi məlakədir”,
Çünkü xeyri zərəri idrakədir.
330
Kim Türkə Farslar qədər pislik edib?
Kim antitürk böhtanı dərslik edib
Türk niyə düşmən ilə dosluq edib?!
Araz yazsa, Türk oxusa öyrənər,
Siyası Farslardan Türk də iyrənər
Dişi ağrıyan diş ağrısın bilər,
Həm də çəkilib-atılmasın dilər.
20.02.2005
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AZƏRBAYCAN
müstəqil olmalıdır
331
Sən Azərbaycansan, mən də zərrəsi
Sən bir dağsan, mən suların dərəsi
Sən bir selsən, mən dəyirman pərəsi
Sən axdın, mən fırlandım, dən ovuldu
Hər kəs yapdı yedi, aclıq sovuldu
332
Mən sənə hər sözün düzünü dedim
Nə türtən olduğu gözümü dedim
Kimə qulluq edən özümü dedim
Mən həm irqçi, həm millətçi oğluyam
Demokratizə edən sol qoluyam
333 *- İrq ~ ırk (İstanbul şivəsi)
Mən də irqçiyəm, çünkü Türk oğluyam,
Dili qadağan olan irq oğluyam*
Ərəbizmə qarşı Babək oğluyam
Millət yerinə ulus qullanaram
İrqimdən al-ver edib “pullanaram”
334
Mən çapıldığım üçün yurdsevərəm
Rus ayısevərdi, mən qurdsevərəm
Qarşılıqlı olaraq ... kürdsevərəm
Milli düşmənlərimin düşmanıyam
Milli istiqlalımın qurbanıyam
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Azərbaycan müstəqil olmalıdır.

335
Bugünkü düşmənim Fars millətidir
Onu təmsil eləyən dövlətidir
Həm də sağçı-“sol”çu siyasətidir
Fars həm axırdan həm torbadan yeyir
Milli talaq haqqını vermə deyir
336
Arazlardan başqa bütün yazarlar
Çünkü özləri aldanıb-azarlar
Milli istiqlala qəbir qazarlar
Halbuki Avrupa da örnəyidir
Bağımsız ölkələrin birliyidir
337
İranın Farsistannı sömürgədir
Başqa ölkələri sanki bölgədir
Farsistan üçün sömürgə ölkədir
Azərbaycan bağımsız olmalıdır
Düşməni atıb dostu bulmalıdır.
338
Səni azdırmaq üçün çox yazırlar
Don dəyişdirmək üçün də pozurlar
Yeni formalarda qəbir qazırlar <
Baltacı Araz az deyər öz deyər
Düşmənləri məhkum edən söz deyər.
25.02.2005
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Türkə
vahid Azərbaycan vətəndi.
339
Bu tezi xalqıma içləyən yoxdur
“Yer üzündə yetim bəsləyən yoxdur”
“Çapdığı ölkəyə xərcləyən yoxdur”
Azərbaycanı öz xalqı bəsləyər
Bağımsız etsə özünə xərcləyər
340
*- Diqqət!
Yurdun böldürən ilə kim dost olar?
Qeyrət öldürən ilə kim dost olar?
Türkə güldürən ilə kim dost olar?
Çapdıran millətdi, çapan dövləti
Don dəyişdirməz heç bir mahiyyəti*
341 (Teorunun buynuzu olmaz.)
İrançı Türk istəyir federal qura
“Teori” ilə istiqlalçı “vura”
Milli istiqlalın önündə dura
Mahmıd Bilgin bilir kimlər cayarlar
Niyə “Cücəni payızda sayarlar”
342 *- “Durna” saytının müdürü
Böyük Rəsuloğlu məni qınadı
Sınanmış federalistləri sınadı
Londonda vurdular “burnu qanadı”
Tənqid etdiyim Davud Eldəniz bəy*
Milli haqq da istəyirdi, sildi day
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Türkə vahid Azərbaycan vətəndi.

343
Çöhrəganlı doğru deyir unutma
“Qavvadlıq etsən də elini satma”
Düşmənsevər edib, naxıra qatma
Don dəyişdirən düşməni ifşa et
Bütöv Azərbaycanın yolunu get
344
Otay milli istiqlalımı aldı
Butay sevincindən qol-qanad çaldı
Bütövləşmək üçün savaşa daldı
Otay-butay şaqqalanmış bədəndir
Türkə bütöv Azərbaycan vətəndir
345
Otayda bağımsız bir ölkəmiz var
Arxamızda qardaş Türkiyəmiz var
Butayda otuz milyon Türkümüz var
Türkü heç Türk dövləti yada satmaz
“Ətini yesə sümüyünü atmaz”.
346
*- “qiyamət” ~ inqilab
Türk bilir ki, Azərbaycan çapılıb
Çapılmaq üçün bölünüb, çarpılıb
Lakin bilməyir ki, çarə tapılıb
Səbəbini bilən çarəsin tapar
Bütövləşdirmək “qıyamət”i qopar*
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Türkə vahid Azərbaycan vətəndi.

347
Doktorlar qurumu xəstəxanada
Siyası önçülər politikada
Tale təyin edərlər hər bir zada
Elin təmsilcisi amaclandırar
Kütlə amacları sonuclandırar.
26.02.2005
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İstiqlal üçün savaşmaq
hünərdir.
348
Verilən haqqı almaq hünər deyil
Dil savaşına dalmaq hünər deyil
Bağımlı millət qalmaq hünər deyil
İstiqlal haqqını almaq hünərdir
Bütövləşdiməyə dalmaq hünərdir
349
Talaq haqqını satmaq hünər deyil
Fars naxırına qatmaq hünər deyil
Sağılıb yeyib yatmaq hünər deyil
Haqqını alıb qorumaq hünərdir
Yoxsa kökündən qurumaq hünərdir
350
Farsın dadına çatmaq hünər deyil
Talaq haqqını satmaq hünər deyil
Böyük günaha batmaq hünər deyil
Federalizmi ifşa etmək hünərdir
Milli istiqlala yetmək hünərdir
351
Zülmü yasallaşdırmaq hünər deyil
Çağa uyğunlaşdırmaq hünər deyil
Boynu yoğunlaşdırmaq hüner deyil
Zülümün kökünü qazmaq hünərdir
Federalizmə qarşı yazmaq hünərdir
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İstiqlal üçün savaşmaq hünərdir.

352
Ordusuz dövlət qurmaq hünər deyil
Cavabsız sorğu sormaq hünər deyil
Tankı daş ilə vurmaq hünər deyil
Vaxtinda haqqını almaq hünərdir
Kötək ilə yola salmaq hünərdir
353
Vədələrə inanmaq hünər deyil
Şəhid verib sınanmaq hünər deyil
Firqə təkin qınanmaq hünər deyil
İstiqlalı qınamamaq hünərdir
Sınanmışı sınamamaq hünərdir
354
“Xər” deyənə “xər” demək hünər deyil
Söyüşlərini yemək hünər deyil
Boşa çıxacaq əmək hünər deyil
“A” deyilsə “z”eyi qanmaq hünərdir
Düşmənləri düşmən sanmaq hünərdir
355
Federalizm üçün ölmək hünər deyil
Talaq haqqını bölmək hünər deyil
Boşuna deyib-gülmək hünər deyil
İstiqlal üçün savaşmaq hünərdir
Farsa yox, Türkə yaraşmaq hünərdir
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İstiqlal üçün savaşmaq hünərdir.

356
Fars sazına oynamaq hünər deyil
Qazanında qaynamaq hünər deyil
Saqqızını çeynəmək hünər deyil
Otaranları otarmaq hünərdir
Azərbaycanı qurtarmaq hünərdir.
02.04.2005
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Vədələrə inansan
federalist ol!
357
Vədələrə inansan federalçı ol!
Yazqısını yazmağa federal yol bul!
Özqəni öz taleyinə hakim qıl!
Federal məclisdə ölkə satılar,
Milli məclislərdə bölgə satılar.
358
Haqsız qalmaq istəsən federalist ol!
Kölə qalmağına başqa bir yol bul!
Ki federal rejim edə milli qul!
Otayın təcrübəsindən dərs alma!
İçiboş vədələri yada salma!
359
Talaq haqqından keçsən federalist ol!
Yəni yasallaşmağına çarə bul!
Bütövçü federal ordunu hakim qıl!
Bölücü öldürən orduya haqq ver!
Yirmi yanvarlarda qan ağlaya yer.
360
Çoban qalmaq istəsən federalist ol!
Montaj edən Farsistanı hakim qıl!
Otay təkin butayın da qala çöl;
Gərəkməz hər ölkədə hər şey ola,
Yetər ki, mal satıla boşluq dola.
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361
Oğrunu bağışlasan fed1ralist ol!
Çalınmış malı halal edən yol bul!
Varlı milləti yoxsula hakim qıl!
“Birlik ilə eşitlik” hesabına,
Həm çapıl, həm də qatlan əzabına!
362
Qeyrət öldürən olsan federalist ol!
Düşməni dos tanıtmağa çarə bul!
“Türk xər” deyən kültürü hakim qıl!
Farsın Firdovsudan başqa kimi var?
Ki öyrətə, yaxud edə iftixar?
363
Otayı yurd bilməsən federalist ol!
İranın bütövlüyünə çarə bul!
Yad ordusunu Araza hakim qıl!
Otaya qarşı savaşa hazırlan,
Savaş başlatmış olsa federal İran
364
“Ana əmcəyi kəssən” federalist ol!
Otaylı qardaşı at, düşməni bul!
Gülüstan anlaşmasını hakim qıl!
Rusun cızdığı sərhəddi qəbul et!
Yəni Fars millətinin yolunu get!
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Vədələrə inansan federalist ol!

365
Rusya köləsi olsan federalist ol!
Qoyma bütövləşib ola güclü sel!
Sel yönünü dəyişdirə bilməz yel,
Türk silahlansa dəngələr pozular,
Bölgəmizdə yeni tarix yazılar.
366
Tacirə qulluq etsən federalist ol!
Onun bugünkü dərdinə çarə bul!
Həm Türkdən, həm Farsdan qazana bol-bol,
Moskova təkin Tehran çalıb-çapa,
Otay kimi butay da yapma yapa.
367
Savak-savama olsan federalist ol!
Bəsləyib ki, qulluq edəsən bol-bol,
Sömürgəçinin dərdinə çarə bul!
Federal haqqı geri almaq olar,
Hər kəs dərdinin çarəsini bular.
05.04.2005
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Federal adlı qurum
irançıdır.
368
Hər savaşın bəlli bir hədəfi var
Hər hədəfin də bəlli bir səfi var
Hər səfin də sağçı-solçu teyfi var
Federalistin yeri düşmən səfidir <
Düşməni gücləndirmək hədəfidir
369
Şah dedi farslaşsa dərdlər azalar
Şeyx dedi şah getsə işlər düzələr
Şux deyir qır versəm halı sazalar
Təcrübə siçan deyil ki, inana
Hər gün bir laboratuarda sınana
370
Fars dinçi olub ki, cahil ovlaya
Şovenist olub ki, qatil ovlaya
“Kommunist” olub ki, yoxsul ovlaya
İşqalçı millətinə qurban edə
Yurdu çapılan soya çoban edə
371
Federalist Türk Türkün nadürüstüdür
Otuz min Firqə qatili dostudur
Dərdi ərbab dərdi ilə postudur
Ərbabı tacirdi ki, yalançıdır
“Açıq söz” adlı saytı irançıdır
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Federal adlı qurum irançıdır.

372
Görəsən federal adlı qurum qanır?
Ki niyə Türk xalqını siçan sanır?
Ki niyə təcrübələrini danır? (Balkan ...)
Ki niyə düşmən ilə dostluq edir?
Çağırılsa seminarına gedir. (Şahçıların ...)
04.05.2005
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Hər kəs istər
yurdu müstəqil ola.
373
Tacir sinfi karın yüzdə biriylə
Milli şüur göndərə bilər elə
(Milli ordu qurdura bilər elə)
Şüurlu xalq düşməni salar yola
Tacirin xeyri böyük bazardadır
(Satdırıb-aldığı imtiyazdadır)
Ucları Umman ilə xəzərdədir
374
Federalizm tacirin sinfi yoludur
Tacir sinfi satqınlığın koludur
(Satdıran bazarın geni boludur)
Federalist milli satqının gülüdür
Federalist də istiqlalçı olacaq
O zaman ki, ərbabı qovulacaq
375
Federalizm ordusuz dövlətlər qurar
Baş qaldıran dövləti mərkəz vurar
Güclü millət gücsüz milləti burar
Milli güc milli sərvətlərdə yatıb
Çapılmış xalqın milli gücü batıb
376
Kim istər keçmişindən dərs almaya?
Yəni federalizmi taxtdan salmaya?
İstiqlal üçün savaşa dalmaya?
Rusyanın yetmiş il çapdığı otay,
Öz gücü ilə əkə bilməyir ... çay.
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Hər kəs istər yurdu müstəqil ola.

377
Kim istər ki, yurdu sömürgə qala?
Bütövləşməyə, iki ölkə qala?
Biri müstəqil, biri bölgə qala?
Hər kəs istər yurdu bağımsız ola
Federalist qoymaz dərdə çarə bula
378
Kim istər ki, vətənpərvər olmaya?
Milli dərdlərinə çarə bulmaya?
Həm xalqı, həm də yurdu qurtulmaya?
Federalist istər ki, sömürgə qala
Ərbabına ticarət haqqı ala
379
Kim istər ki, özünə qəbir qaza?
Yazdığını sevməyən özgə poza?
Yazqısını milli düşməni yaza?
Federalist sınanmışları sınayar
Təcrübədən öyrənəni qınayar
380
Kim istər ki, gələcəkdə qınana?
Pisin yaxşı olduğuna inana?
Pisə yaxşı olmaq üçün sınana?
Federalist “qurtarar” bütöv İranı
Ki Farsistan çapa Azərbaycanı
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Hər kəs istər yurdu müstəqil ola.

381
Kim istər ki, haramı halal edə?
Çapqınçı Fars millətinə mal edə?
Halallaşdırmaq üçün federal edə?
Federalist çapılmış mala göz yumar
Tacirə imtiyaz almağa cumar
382
Kim istər ki, öz yurdunu çapdıra?
Çapılmaq üçün yolundan sapdıra?
İstiqlalı federalizmə qapdıra?
Federalist istər ki, İranda qala,
İradə yox, idarə haqqı ala,
Budur Federalistin hədəfi bala.
383
Kim istər ki, iradəsiz yaşıya?
Federalizm qəşovu ilə qaşıya?
Özgənin iradəsini daşıya?
Federalist istər ki, xaltası ola
Özgələrə yemək salçası ola
384
Kim istər ki, güclü ilə yarışa?
Haqqını almadan öncə barışa?
Özünü qoyub, özgəyə qarışa?
Federalist bilir çapılmış batıbdır
Milli güc sərmayələrdə yatıbdır
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Hər kəs istər yurdu müstəqil ola.

385
Kim istər ki, fabrikası olmaya?
Bulaqları öz gölünə dolmaya?
İşsizlik dərdinə çarə bulmaya?
Federalist bilir payına nə düşər
Hər kəs odu öz qabağına deşər
386
Kim istər ki, milli ağlını sata?
Özünü özgə naxırına qata?
Çapılan milli iqtisadı bata?
Federalist istər ki, düşmən şad ola
Milli yazgısını yazan yad ola
387
Kim istər ki, muradına yetməyə?
Yurdunu bağımsız ölkə etməyə?
Yəmənin getdiyi yolu getməyə?
Federalist istər ki, düşmən şad ola
Taylarımız bir-birinə yad ola
388 *- qeyrət ~ aktiv mənlik
Kim istərki çətinliklərdən qorxa?
Qoruyucu qeyrəti yoxa çıxa?*
Öz əliylə başını dərdə soxa?
Federalist qandan qorxudar yıldırar
Düşməni devirməz, hakim qıldırar
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Hər kəs istər yurdu müstəqil ola.

389
Kim istər ki, Arazı boykot edə?
Milli düşmənlərin yolunu gedə?
Düşmən təkin verə içiboş vədə?
Federalist istər ki, xalqı uyuda
Özünü görər qazdığı quyuda.
19.05.2005
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Binövrəni
Nizami əyri qoydu.
390
Türk çox imperatorluqlar qurmuşdu
Öz haqqında çox pis işlər qörmüşdü
Yəni özgələr üçün “bəy” durmuşdu
Keçmişdən danışıb-utandırmayın
Keçmişi yaşadıb-usandırmayın
391
Nizamı binövrəni əyri qoydu
Türk soylu qeyrətin gözünü oydu
Kor Türkün xəzinəsini Fars soydu
Gərəkirsə Nizamıya qarqış et
Özünə gəl ki, Türkün yolunu get
392
Nizamını qeyrətsizlik qapdırdı
Şəhriyarları Nizamı sapdırdı
Özgələrin başına tac yapdırdı
Özgələr öz dillərində yazdılar
Qulluqçu Türklərə qəbir qazdılar (Firdovsi)
393
Nizamı Türkə xeyirli olmadı
Çünkü oxucusu yerli olmadı
Türk qədər Türkə dəyərlı olmadı
Nizamı qeyrət öldürən Türk idi
Firdovsiləri güldürən Türk idi
Qeyrətsiz qeyrətlini anlamaz ki
Türkə lazım deyil qeyrətsiz zəki
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Binövrəni Nizanı əyri qoydu.

394
Nizamı da yerdən göyə düşündü
Zəkanı məst edən meyə düşündü
Türkcədən başqa hər şeyə düşündü
Öz dilində yazmadı Türk oxuya
Oxuduğunu öyrənə toxuya
395
Nizamıların qeyrəti yox idi
Satqınlıq istedadları çox idi
Türkə verdiyi dərsləri nəidi?
Qeyrətsiz Türk kökənli Türk sayılmaz
Gərçəkləri bilməyən xalq ayılmaz <
396 *- Qeyrətsizləri zibilliyə atın!
Namusu dövləti qeyrət qoruyar
Dili hüviyyəti qeyrət qoruyar
Eli məmləkəti qeyrət qoruyar
Qeyrətsiz özgəyə köləlik edər
Qazancı özgənin cibinə gedər
397
Sonuc:
Bugünkü binövrəni əyri qoyma
İstiqlalçı xalqın gözünü oyma
Öz qaşığın ilə yeməkdən doyma
Siyasətdən qanmasan başqa iş bul
“Eşşək” axtarma ki, əldən gedər çul.
16.05.2005
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Mən də məktəbdə
məktəbdən iyrəndim.
398
Mən də məktəbdə məktəbdən iyrəndim
Çünkü məktəbdə köləlik öyrəndim
Azadlığımın dalıca süründüm
Məni də məktəbdə “manqurt” etdilər
Milli sərvətimi çapıb-getdilər
399
Məktəbdə dedilər türkcə “əxi”di
Türk adını çəkməyin ki, “xoxu”du
Zindandan qorxan Türk farsca oxudu
Qeyrət öldürən işqalçı Fars üçün
Türk əliylə qazdı Türklüyün kökün
400
Məktəbin ilk dərsi qavvadlıq oldu
“Ər”ə qulluq edən “arvadlıq” oldu
Əlimdən alınan azadlıq oldu
Məktəbdə öyrətdilər ki, satılam
Yəni kökümü qazana qatılam
401
Məktəbdə deyildi ki, dil araçdır
Halbuki qeyrət ürətən “ağac”dır
Qeyrət öldürənin payı xiracdır
Yurdumun sərvətini çapmaq üçün
Qeyrət ürətmək haqqı yoxdur Türkün
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Mən də məktəbdə məktəbdən iyrəndim.

402
Dedilər “haqq verilməz ki, alınar.”
Dedim bağımsız olmayan çalınar,
Ordusuz dövləti taxtan salınar.
Dedi yurdsevər yox ki, hərcayi ol
Farsistan gəlişə, Turan qala çöl
403 Ağacı öz içindəki qurd yeyər
Türk soylu tacir satdı Türkü Farsa
Satqın deputat göndərdi məclisə
İranda qalmaq üçün qoya yasa
(Milli haqq satmaq üçün qoya yasa)
Türk soylu tacir istər ki, Türk sapa
İranın bazarlarına əl tapa.
03.01.2006
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Yazıma yer ver ki,
sansordan keçsin.
(Arazın hər yazısı bir açardır,)
(Açarlı olmağa hər kəs naçardır.)
Milli düşüncələrin də fərqi var,
Hər milli orqanda yayım haqqı var.
404
Araz buldu istiqlalın yolunu
Bəlirtdi hər sinfin milli rolunu
Birləşdirdi sağı ilə solunu
İstiqlalçı etdi həm humanisti
Həm də demokrat ilə kommunisti
405
*- Ticarı sərmayələr
Hərcayi sərmayələr milli deyil*
Yatırılacaq yeri bəlli deyil
Dərdi milli dərdlərin həlli deyil
Çox bazarlı ölkə ona vətəndir
Milli haqları satan iç düşməndir <
406
Fars Türkə səksən il “eşşək” deyibdir
“Tarixi həzyan” yeyən Türk yeyibdir
İfşaçı sözlər “Durna”ya dəyibdir
Deyir Fars qussa da Türkün ovcuna
Yaxmasın Farsın burnunun ucuna!
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Yazıma yer ver ki, sansordan keçə.

407
*- irq = ırk = soy
Hüviyyət davası ırk davasıdır*
Türkcəni öldürən fars balasıdır
Irkçı edən ... Babəkin qalasıdırdır
Fars Türkə sözün tərsini öyrədib
“İrq”dən da rasisti anlam törədib!
408
İrqçi haqq tanımalıdır hər irqə
Şovenist haqq tanımaz başqa xəlqə
“Durna” saytı varmayıbdır bu fərqə
Bu səbəbdən “durnanı zurna edib”
Sansorçu fikirinə qırna edib
Yazıma yer ver ki, sansordan keçə,
Sən yox ki, oxucumuz ölçə-biçə.
“Hər gün bir dona girən sınanmışı sınamazlar.”
07.02.2005
Lənət olsun sansorçu “sol”a, sağa
Sevmədiyini qoymaz girə bağa
Qoyuna azadlıq verər ki, sağa
Hər kültürün bambaşqa metodu var <
Vəhşi kültür tənqidçisini qovar.
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“Azadtribun” saytına
təşəkkür məktubu.
409
El qəmi itdi məni bu peşəyə
Babək bəy Azəri qoydu beşiyə
Var-yoxumu çəkdi tökdü eşiyə
Arazın şeirində nə axtarsan var
Dar görüşlünün dünyası olar dar
410
Yüz il öncəki Sabiri öyürlər
Şeirinin düşmənlərini “döyürlər”
Bugünkü Sabiri niyə? söyürlər:
Adını çəkən, şeirini sayan yox
“Azadtribun”dan başqa yayan yox
411
Şeirimi hər kəsə göndərdim atdı
Bəlkə də ağlını qorxuya satdı
Babək Azəri harayıma çatdı
Babək Azəri məni ovundurdu
Qurtardığı şeirimi sevindirdi
412
Babək Azəri elin öz oğludur
Baltacı Araz təkin köz oğludur
Haqqı haqlıya verən düz oğludur
Elimə tarix yaradan lazımdır
Cəhlin gününü qaraldan lazımdır
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“Azadtribun” saytına təşəkkür məktubu.

413
Babək Azəri zəhmətkeş insandır
İstəyi müstəqil Azərbaycandır
Fikir azadlığına inanandır
Qarşı fikiri də saytında yayır
(Müxalif fikri də saytında yayır)

Düşüncə haqqını möhtərəm sayır.
Sağ olun! minnətdaram.
Baltacı Araz
26.04.2005
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Güneyli liderlər geriçidilər.
414
Yurdumun quzeyi avrupalaşıb
Güneyinə geriçilik suvaşıb
Geriçilik dərdlərinə bulaşıb
Din dəyişkəndi, qalıcı vətəndı
Bütövləşməyi zorlaşdıran dindi
415
Butaylı Tacir sevməyir otayı
Çünkü Farsdan alır satqınlıq payı
Butayın hayı gedib qalıb vayı
Geriçi duvaqlar tapır çölməyə
Taylarımız bütövləşə bilməyə
416
*- Manqurtluğa son!
Tacir satsa səni, sən də onu sat
Beyninə qoyduğu dini çıxar at
Yəni özün ol ki, muradına çat*
Özün olsan öz yolunu gedərsən
Elini yurdunu azad edərsən
417
Feodalizm Tacirin məhsuludur
Din o rejimin ana üsuludur
Mollası propaganda məsuludur
(Bugünkü molla icra məsuludur)
Məzlumun qaydası demokrasıdır
Demokrası dərdin ilk çarəsidir
“Biz Azərbaycan Türklərinə, Türk Azərbaycanımız “demokrası”dan, “dem qırası”ndan (Baltacı Arazın demokrası davasından -Araz), başqa “kırası”lardan çox-çox üstündür! Tarix boyu
şillələnmışık. İndi nə yaxçı ki, özümüzünküsündən şillələnək!”
10.11.2010 Əliriza Fərşi (Ki Xumeyni millisi idi. Araz) 121

Güneyli liderlər geriçidilər.

418
Dərdimiz dinin vurduğu yaradır
Geriçiliyin qurbanı ... saradır
Aydınlarımızın günü qaradır
Ayrılıq Rus yelidir ki, sovuşar
Anlayışlar eyni olsa qovuşar
419
Güneyli “aydın”lar geriçidilər
Avrupalaşmağa seyircidilər
Çünkü geriçilər sürücüdülər
Binövrəsi qoyulan şey hörülər
Dəri soydurandan hesab sorular
420
Butayla otay doğuşdan qardaşdır
Qardaşlıq dini hər bir dindən başdır
Sinfi dinlərin məhsulu savaşdır
İslam dinini doğan təzadlardır
Yandırıb-yaxdığı sinf ... arvadlardır
Müsəlman manqurt gedən yolu gedər
Manqurt etdirən sinfə qulluq edər

421 *- İslam istər ki, kölə, kölə qala.
Din qoymayıb talaq haqqını alaq*
Bütövləşdirmək üçün körpü salaq
Tayları bütövləşdirməyə dalaq
Vətəni qurtarmaq üçün dini at!
Demokratizə eylə, otaya qat!
01.05.2005
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“Otur”
barışcıl metodun içinə!
422
Yurdsevər Türkü taxtından salırlar
Satqın Türkün tütəyini çalırlar
Çünkü Rusyadan buyuruq alırlar
Deyirlər göz yum düşmənin suçuna.
“Otur” barışcıl metodun içinə!
423
Yurdumu bölürlər dilim-dilimə
Tayları “qonşu” edirlər elimə
Bütövçünü bənzədirlər zalimə
Barışcıl davran deyirlər gücünə.
“Otur” barışcıl metodun içinə!
424
Farsı Türkə hakim edib gedirlər
Türkü Farsa milli kölə edirlər
Farslar baş qaldıran Türkü didirlər
Deyirlər barışcıl ol ki, keçinə.
“Otur” barışcıl metodun içinə!
425
Bölünmüş taylarımız təzyif olur
Susuzluqdan milli gülləri solur
Qarabağa köçmən Erməni dolur
Barışcıl qayıda bilməz Laçına.
“Otur” barışcıl metodun içinə!
(Silahla alınan silahla qaytarılar.)
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“Otur” barışcıl metodun içinə!

426
Savaş qurtardı Yəməni, Kıbrısı
Barış gücləndirir şovenist Farsı,
Qarabağı işqal etdirən Rusu
Barış verdi “dədəsinin borcuna”
“Otur” barışcıl yöntəmin içinə!
427 “Şərq” ~ Sömürqəçi Rusya ilə Çin
“Şerq” deyir Türk öldür ki, mən uzanım
“Qərb” deyir Türk uduzsun, mən qazanım
İçiboş vədələr ilə bəzənim
Bəlkə Türk silahlanmaqdan qaçına
“Otur” barışcıl yöntəmin içinə!
428
Barışçıl metod federalizm üçündür
Federalizm aldadıcı oyundur
Özgədən asılı millət qoyundur
Azərbaycana istiqlal lazımdır
Ya ölüm, ya istiqlal son sözümdür.
02.07.2005
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Lənət olsun
satqın əkib-doğana!
(Davamız Qarabağın davasıdır.)
429
Rusyanın süngüsü Heydər Əliyef
Rusun orkestrasında çalırdı dəf
Rus sazına oynadıb sürürdü kef <
Lənət olsun satqın əkib-doğana
430
*- Günəbaxan Heydər
Rus imperyası çökmək dövründəydi
Əliyev don dəyişmək zorundaydı*
Bu işi də Rusyanın uğrundaydı
Lənət olsun satqın əkib-doğana
431
Heydər gəldi qoyun edə otara
Qovulan Rusyanı geri qaytara
Gəlməmişdi Qarabağı qurtara
Lənət olsun satqın əkib-doğana
432
Heydər gəldi sülh ala ölkə sata
Qarabağı Ermənistana qata
Rus maşası Erməni kama çata
Lənət olsun satqın əkib-doğana
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Lənət olsun satqın əkib-doğana!

433
Satqın Fars satılır köləçi qala
Satqın Türk satılır barışcıl ola
Savaşa sülh ilə qələbə “çala” (atəşkəs)
Savaşdan sülh ilə haqqını “ala”
Lənət olsun satqın əkib-doğana
434
Heydər Əliyev on il şahlıq etdi
Qarabağı geri almadan getdi
Mafyasında başqa kim kama yetdi?
Lənət olsun satqın əkib-doğana
435
İşqalın ömründən on dörd il keçdi
İşqal edən savaş qanımı içdi
Qeyrət öldürən sülh nə əkdi-biçdi?
Lənət olsun satqın əkib-doğana
436
Haqq verilməz savaş ilə alınar
Top-tüfəng ilə qələbə çalınar
Sülh ilə nəcat geriyə salınar
Lənət olsun satqın əkib-doğana
437
Erməni torpaq alır, biz satırıq
Neft gəliri ilə kama çatırıq
Rifa vədəsi ilə aldadırıq
Silahsız ordu qurdurub yatırıq
Lənət olsun satqın əkib-doğana.
10.11.2005
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Siyasət mollanı ixrac eylədi,
Çağdaş Türkiyəmizde də böylədi.
(Bu günün yarını var,)
(Geriçi ürünü var.)

438 Antiqadını çöplüyə atarlar.
Molla ürətlirlər ki, rəhbər ola
Salam ilə salavat hakim qıla
Seçiləcək rəhbəri taxtdan sala
Sanma ki, aşiq olubdur saraya
439
Türk oyanıb ki, şahı taxtan salıb
İşqalçıya qarşı savaşa dalıb
Molla lider olmaq hayına qalıb
Molla oyatmaz ki, çata haraya
440
O zaman ki, Türk milləti dardaydı
Yaxud kəklik kimi başı qardaydı
Şah olmaq istəyən molla hardaydı?
Niyə son günlər soxulub araya?
441
Molla istər hazırına şah ola
Sürükləyə bilməsə əyri yola
Devrimə çəkdirə dərd ilə bəla
Həm də duz səpə vurduğu yaraya
442
Oyanan xalqın fikiri gəlişir
Molla islamın donunu dəyişir
Pisi yaxşı göstərməyə çalışır
Qoyma ağı da bənzədə qaraya
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443
Tiryakı urusbu edən molladı
Rəhbər olmaq üçün xalqı tovladı
“Salam-salavat” gücüylə ovladı
Dərd çəkdirən düşünməz ki, çaraya
444
*- Ərəb casusu
Mollanı dəstəkləyən geriçidir
Geriçiliyə qarşı seyircidir
Ərəbizmi daşıyan xaricidir*
Molla el-obasın satar paraya
445
Sanki mollasız şey işə salınmaz!
Sanki mollasız qələbə çalınmaz!
Sanki mollasız haqqımız alınmaz!
Sınanmış mollanı soxma araya!
446
Siyasət mollanı ixrac eylədi
Elçibəy də eyni sözü söylədi
Demokrat olmağın şərti böylədi
Demokrat ağ deyə bilməz qaraya.
447
Sonuc:
Kültür devrimindən öncəki səsə
Mollanı qatma ki, başını kəsə
Çağdaşlıq bayrağı lazımdı əsə
Yazqı yazmaq haqqı verə ... Saraya.
14.01.2006
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qələbə çalmağa hazırlanır.
448
Ay Türkü milli kölə edən düşmən
İşqalçılıq kamına yetən düşmən
İşqalçının yolunu gedən düşmən
Türk istiqlal almağa hazırlanır
449
Ay Türkün istiqlalını satdıran
Milli iradəsin çöpə atdıran
Satqın sinfi muradına çatdıran
Türk ağıllandırmağa hazırlanır
450
Ay Türkün istiqlalına göz yuman
Gələcəkdən Türkə istiqlal uman
Haqq verilməz ki, alınar hər zaman
Türk İranı bölməyə hazırlanır
451
Ay Türkü barışcıl etmək istəyən
İdarə haqqına yetmək istəyən
İradəsi əldən getmək istəyən
Türk bağımsız olmağa hazırlanır
452
Ay Türkü barışcıl savaşa itən
Milli düşmənlərin dadına yetən
Haqq verilməz ki, alınar ay vətən!
Sanma ki, Türk yılmağa hazırlanır
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453
Ay Türkü milli savaşdan qorxudan
Qorxutmaq üçün fəlsəfə toxudan
Türk xalqı oyanmaqdadır yuxudan
Türk savaşa dalmağa hazırlanır
454
Ay Türkü düşmən ilə barışdıran
Düşməni Qarabağa darışdıran
Dağlı ürəyimizi alışdıran
Türk intiqam almağa hazırlanır
455
Ay Türkə açıqca sözün deməyən
Nala-mıxa döyən, düzün deməyən
Sapdıracaq yolun, tərzin deməyən
Türk anlayıb-bilməyə hazırlanır
456
Ay Türkü satdırıb-qazanan soydaş
Milli boyalarla bəzənən soydaş
Bölmək üçün əli uzanan soydaş
Türk Turanı qurmağa hazırlanır
457
(Fars aşı ~ federalizm)
Ay Türkü başçısız edən başçılar
Türkə Fars aşı pişirən aşçılar
İstiqlalçı daşladacaq daşçılar
Türk istiqlal almağa hazırlanır
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458
Ay Türkü yolundan azdıran “lider”
Türk əliylə dəngə pozduran “lider”
Federalizm peşində gəzdirən “lider”
Türk milli dost bulmağa hazırlanır
459
Ay Türk xalqını bilikləndirməyən
Milli şüuru ürəkləndirməyən
İstiqlalçı ruhu dikləndirməyən
Türk pasları silməyə hazırlanır
460
Ay eşikdən Türk, içdən Türk düşmanı
Federalizm coşdura bilməz Ummanı
Çünkü istiqlaldır Türkün dərmanı
Türk istiqlal almağa hazırlanır.
461
Verilməz haqları almaq gərəkir,
Ölüb-öldürməyə dalmaq gərəkir,
Düşmənləri taxdan salmaq gərəkir,
Kütləviləşmək üçün savaş başlat,
Məntiqdən sonra el gücünü işlət.
26.10.2005
131

“Şəms” saytı
Oyanıb-bilməlidir.
462
Fars Türkün medya alanın daraldır
Buludlar ilə günəşin qaraldır
Qondarma oppozisiyon yaradır
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir
463
“Gamoh” doğuşdan Türkçü bir qurumdu
Düşməni Ermənidi, Farsdı, Rumdu
Tərsinə inandıran pis yorumdu
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir
464
Hər kəs bilir ki, “Gamoh” millətçidir
Geriçi qol-qanadı ümmətçidir
Bugünkü lideri şəriətçidir
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir
465
Ümmətçi “gamoh”çuyla solçu Türkün
Davaları otay üçündür bu gün
Düşmən deyər ki, “gamoh”çudan ürkün
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir
466
“Gamoh”çunun hədəfı istiqlaldır
Milli qiyamı güdən dili “lal”dır
Səhvsiz, yanlışsız taktik mahaldır
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir
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467
Niyazı bəyin olsaydı savadı
(Niyazı bəy düşmən bilsəydi yadı)
Düzəldər idi taktiksəl iradı
Zəhərləməzdi biliksiz əfradı
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidi
468
Cəmşid bəy Niyazi
Niyazı bəy şərabdı, “Şəms” saytı xum
Ki içə keflənə Tehran ilə Qum
Zəhərlənən Türkə yedirə zəqqum
“Şəms” saytı oyanıb-bilməlidir
30.10.2005
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AZƏRBAYCAN!
469
Varlığımız ölməkdədir
Dünya bizə gülməkdədir
Düşmən aşı çölməkdədir
Azərbaycan! Azərbaycan!
470
Fars Türklərə heyvan deyir
Həyalı Türk söyüş yeyir
Haçana dək edək səbir
Azərbayca! Azərbaycan!
471
Garabağı düşmən aldı
Namusumuz əldə qaldı
Arazları dərdə saldı
Azərbaycan! Azərbaycan!
472
Çörək demə, “nan” deyirlər
Ana dilin dan deyirlər
Qeyrətsiz ol yan deyirlər
Azərbaycan! Azərbaycan!
473
Ana dilim namusumdur
Gözəl-göyçək Tavusumdur
İrsiyyəmdir, varisimdir
Azərbaycan! Azərbaycan!
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474
Biz qazandıq məşrutəni
Dəyişmədik xəritəni
Dərdə saldıq bu vətəni
Azərbaycan! Azərbaycan!
475
Türk övladı savadsızdır
Şəhərləri zavodsuzdur
Harayları imdadsızdır
Azərbaycan! Azərbaycan!
476
Fars İranda dövlət olub
Azərbaycan qarət olub
Farsa milli sərvət olub
Azərbaycan! Azərbaycan!
477
Fars dövləti vergi aldı
Farsistanda ... şəhər saldı
Mənim yurdum geri qaldı
Azərbaycan! Azərbaycan!
478
Bank da eldən alır faiz
Faydalana bilmir ... Tərbiz
Ki olmaya sənayemiz
Azərbaycan! Azərbaycan!
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479
Türk məhsulu ... şukulatdır
Fars montajçı bir dövlətdir
Savaşdıran bu illətdir
Azərbaycan! Azərbaycan!
480
Satqın satıb, Fars alıbdır
Çalıb-çapıb qurd salıbdır
Ana yurdum çöl qalıbdır
Azərbaycan! Azərbaycan!
481
Almaq olmur bir dəst fincan
Qarət olur Azərbaycan
Çapılacak nə vaxtacan?
Azərbaycan! Azərbaycan!
482
Fars xor baxıb Türk elinə
Zülüm edib Türk dilinə
Dağ qoyubdur Türk əlinə
Azərbaycan! Azərbaycan!
483
Fars yurdumu çalır-çapır
Alnıma da yapma yapır
Satılan yolundan sapır
Azərbaycan! Azərbaycan!
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484
Vətənimi Rusya böldü
Yüz minlərcə babam öldü
Dost ağladı, düşmən güldü
Azərbaycan! Azərbaycan!
485
Rus böldü bərbad eyləyə
Düşmənləri şad eyləyə
Tayları da yad eyləyə
Azərbaycan! Azərbaycan!
486
Çar otaya kəsdi kəbin
Qurtarmışdı Məmmədəmin
İşqal etdi faşist Lenin
Azərbaycan! Azərbaycan!
487
Otayda dil azad idi
Qadın haqları şad idi
Çapılan yurd bərbad idi
Azərbaycan! Azərbaycan!
488
Stalin də keçən həftə
Türkə silah verdi müftə
Devrimimi satdı neftə
Azərbaycan! Azərbaycan!
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489
Otay-butay vahid candır
Gözü yaşlı bağrı qandır
Yaralanmış bir ceyrandır
Azərbaycan! Azərbaycan!
490
Haraylayır elim məni
Qurtar deyir dilim məni
Ağladırı telim məni
Azərbaycan! Azərbaycan!
491
Ağlama ay gözəl vətən
Qurban olsun sənə bu tən
Geyinərəm mən də kəfən
Azərbaycan! Azərbaycan!
492
Qurban olum istiqlala
Vahid elə, vahid ala
Araz gərək haqqın ala
Azərbaycan, Azərbaycan
Yaşa, yaşa Azərbaycan!
16.06.2004
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493
Aç qardaş, gözünü aç!
Qaranlığa işıq saç!
İşıqdır cəhlə əlac,
Azərbaycan igidi!
494
Böl qardaş, böləni böl!
Özgə olma, özün ol!
Öz halına ağla, gül!
Azərbaycan igidi!
495
Seç qardaş, düz yolu seç!
Seçdiyin yola and iç!
Uğrunda canından keç!
Azərbaycan igidi!
496
Yet qardaş, arzuna yet!
Butayı bağımsız et!
Bütövləşdirməyə get!
Azərbaycan igidi!
497
Çıx qardaş, yataqdan çıx!
Fars olan otaqdan çıx!
Hərcayi bataqdan çıx!
Azərbaycan igidi!
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498
Sev qardaş, yurdunu sev!
Qoyma çapıla bu ev!
Çapılmasa edər dev,
Azərbaycan igidi!
499
İç qardaş, Türkə and iç
Onsuz sən olarsan heç,
Yad çapar, xeyrindən keç!
Azərbaycan igidi!
500
Dad qardaş, sevdanı dad!
Yurdunu eylə azad!
Hərcayi edər qavvad*,
Azərbaycan igidi!
*- Ədəbsiz satqındır
Tanıtmaq haqqındır
501
Çat qardaş, arzuna çat!
Özün ol, özgəni at!
Milli ol, qavvadı sat!
Azərbaycan igidi!
502
Dol qardaş, göl təkin dol!
Şüur lazımdı bol-bol,
Hədəfə göstərə yol,
Azərbaycan igidi!
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503
Ax qardaş, sel təkin ax!
Maniələri yıx-yax!
İstiqlal almağa qalx!
Azərbaycan igidi!
504
Döz qardaş, sonuca döz!
Yenilmiş federalı poz!
Yaddan umudunu üz!
Azərbaycan igidi!
505
Üz qardaş, tərs yöndə üz!
İnanma versə də söz!
Əyri ola bilməz düz,
Azərbaycan igidi!
506 *- 1920`də
Din qardaş, haqsıza din!
Dinməmək öyrətdi din,
Həm molla, həm də Lenin*,
Azərbaycan igidi!
507
Sil qardaş, beynindən sil!
Din sənə min dörd yüz il
Dərd çəkdirdi, etdi qul,
Azərbaycan igidi!
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508
Çal qardaş, marşını çal!
Oyad xalqı başa sal!
İstiqlal haqqını al!
Azərbaycan igidi!
509
Al qardaş, haqqını al!
Verməyəni taxtdan sal!
Öldür ki, qələbə çal!
Azərbaycan igidi!
510
Qalx qardaş, ayağa qalx!
Haqlının olmasa hax,
Çapılmış sərvətin yax!
Azərbaycan igidi!
511 + “Pıspısa” 22.05.2006
Bük qardaş, belini bük!
Fars olubdur Türkə yük!
“Türk-xər” adlanır Türk,
Azərbaycan igidi!
512
Yıx qardaş, evini yıx!
Pisdən əvəzini çıx!
Yaxşının əlini sıx!
Azərbaycan igidi!
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513
*- qudurğan
Sar qardaş, yaramı sar!
Yaranın başını yar!
Yoxsa düşmən ola har*,
Azərbaycan igidi!
514
Sox qardaş, qəbirə sox!
Düşmənləri, dostu yox,
İnanma güvənmə çox!
Azərbaycan igidi!
515
Oy qardaş, gözünü oy!
Şeyxin dərisini soy!
Zalımları başsız qoy!
Azərbaycan igidi!
516
Biç qardaş, boynundan biç!
İçdiyi qanımı iç!
Zalıma yalvarma heç!
Azərbaycan igidi!
517
Sök qardaş, qarnını sök!
Düşmənin qanını tök!
Öldürə bilməyə Türk,
Azərbaycan igidi!
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518
Kəs qardaş, başını kəs!
Ola ... Erməniyə dərs,
Etməyə birdə həvəs,
Azərbaycan igidi!
519
Çək qardaş, qılıncı çək!
Ölümdən qorxmaz Babək,
Öldür lap Koroğlu tək!
Azərbaycan igidi!
520
Ver qardaş, ölçünü ver!
Verdiyi gücünü ver!
Elinə borcunu ver!
Azərbaycan igidi!
521 *- O cümlədən Xocalıda
Yum düşmən, ağzımı yum!
Qanımı içdir xum-xum*,
Qarabağıma “göz yum”,
Azərbaycan satqını!
13.05.2005
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522
Sən də mən təkin əzilmiş Türksən gəl!
Milli savaş meydanında təksən gəl!
Düşmənə qarşı ürəyi bərksən gəl!
Gəl, yenməyi yenənlərdən öyrənək.
523
Tək əldən səs çıxmaz ki, mühtacam, gəl!
Sanki odsuz-közsüz qalmış sacam, gəl!
Öyrənib-öryətməyə də acam, gəl!
Gəl, eqoistliyin kökünü qazaq.
524
Axtaran taparsa axtarmağa gəl!
Tapılmış silahla qurtarmağa gəl!
Garabağımızı qaytarmağa gəl!
Gəl yenilməyin nədənini bulaq.
525
Qalan işə qar yağarsa erkən gəl!
Manqurt edən fikirlərdən silkin gəl!
Savaşın hədəflərini örgən gəl!
Gəl təcrübələrimizdən dərs alaq.
526
Düşmən manqurt etmişsə özünə gəl!
Gözünü oymaq üçün gözünə gəl!
İnad etmə, Arazın sözünə gəl!
Gəl qeyrət öldürənləri öldürək.
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527
Milli düşmən ilə düşmən olsan gəl!
Milli istiqlala çarə qılsan gəl!
İstiqlalçı xalqa sadiq qalsan gəl!
Gəl ulu Babəkın yolunu gedək.
528
Türkün sağı soluna yaraşsan gəl!
Yənı istiqlal üçün savaşsan gəl!
Bütövləşdirən bacı-qardaşsan gəl!
Gəl bütövləşdirək otay butayı.
529
İstiqlal yolunu doğru bulsan gəl!
İstiqlalçının dinçisi olsan gəl!
Baş kəsən yox ki, saçımı yolsan gəl!
Gəl yurdu sömürgəlikdən qurtaraq.
530
(1) Demokrası içrə yerləşməyə gəl!
(2) Sol istiqlalçıyla birləşməyə gəl!
Savaş qanlı olar, gürləşməğə gəl!
Gəl birləşək ki güc birlikdən doğar.
531
Demokrasıdan dinə haqq alsan gəl!
İnsan haqlarına sadiq qalsan gəl!
İdeolojik savaşa dalsan gəl!
Gəlin demokrasını rəsmi sayaq,
Birey haqqı verək, fikrini yayaq.
14.04.2005
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qurtaracağız səni.
532
And olsun doğranmış ulu Babəkə
Qadına haqq istəyən Türk Məzdəkə
Həm yurdsevər, həm də demokrat Türkə
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
533
And olsun səhv etməyən Sətarxana
Farsı dost sanmaz ki, gedə Tehrana
Kim xəyanət etdi Azərbaycana?
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
534
And olsun başçımız Məmmədəminə
Elçibəyin etdiyi bu yəminə
“Ya ölüm, ya istiqlal Türk elinə”
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
535
And olsun Pişəvərinin yoluna
Yurdsevər Türkün sağına soluna
Yurdsevər doğub-böyüdən koluna
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
536
And olsun Azərin yirmi birinə
Qurtardığı yurdu ilə yerinə
Arvadını sərbəst edən ərinə
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
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537
And olsun verdiyimiz şəhidlərə
Gərçəkləşdirdiyimiz tənqidlərə
Sadiq qalacağımız təhüdlərə
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
538
And olsun qurtuluşumun çağıma
İşqal olmuş ağlar Qarabağıma
Xocalıda görən ürək dağıma
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
539
And olsun türksevər edən dinimə
Erməniyə bəslədiyim kinimə
İntiqamımı alacaq tinimə
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
540
And olsun el-obasın sevənlərə
Sevgilərindən doğan güvənlərə
Ki qənim kəsiliblər şüvenlərə
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
541
And olsun xalqımızın fəryadına
Dərdə düşmüş milli ... iqtisadına
Dadına çatan igit övladına
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
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542
And olsun Azərbaycanlı Qadına
Ki demokrat firqə çatdı dadına
Getdi ölkə satanların badına
(Getdi müxtariyyətçinin badına)
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
543
And olsun qutsal kimliyim Türklükə
Kimliyimi qoruyan böyüklükə
İstiqlal üçün savaşan Babəkə
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
544
And olsun “Gülüstan” poemasına
Bəxtiyarın qan-yaş ağlamasına
Vahid Azərbaycan çağlamasına
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
545 (Hansı Araz? Baltacı Araz.)
And olsun otaydakı istiqlala
Vahid Azərbaycana, vahid ala
Baltalayanları sən də baltala*
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
546
And olsun Arazın şirin canına
Damarında axan milli qanına
Başı kəsilib-qoyulsa yanına
Azərbaycan, qurtaracağız səni.
08.03.2005
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Türk-dünyasından da
qovulmalıdır.
(Atamız Atatürkə ithaf edirəm.)
547
Neçə dövlətli Türklər bir ulussa
Hansı Türk, Türk düşməni ilə dostsa
Farsın, Erməninin xeyrinə sussa
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
“Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur.”
“Neçə dövlətli Türklər bir ulusdur.”
BÖYÜK ATATÜRK
548
Hansı Türk dövləti Türkü sevməsə
Silahsız Türkü döyəni dövməsə
Qarabağdan Ermənini qovmasa
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
549
Türkiyə dövləti sevir otayı
Çünkü Bakıdan alıbdır neft payı
Satmış olsa istiqlalçı butayı
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
550
Azərbaycan İrandan qopmalıdır
Bütövləşdirən körpü yapmalıdır
Türk desə Türk yolundan sapmalıdır
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
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551
İranın bütövlüyündən yana Türk
Bütöv Azərbaycana biganə Türk
Xəyanət etsə Azərbaycana Türk
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
552
*- ... “böcək” tanıdıb
Fars Türkü dünyaya “eşşək” tanıdıb*
Həm çapıb, həm öldürüb, həm yanıldıb
O Türk ki, cinayətləri unudub*
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
553
Ankara çox küsdürübdür Tərbizi
Çünkü səksən ildir unudub bizi
Genə Farsın xeyrinə dönsə üzü
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
554
Hansı Türk dövləti Farsa satılsa
Duzaqçı federalist Türkə qatılsa
Yediyi ətin sümüyü atılsa
Türk-dünyasından da qovulmalıdır
555
Özbəkistan gülsə də, ağladı çox
Rusyadan qopdu, Əfqanistandan yox
Rəşid Dostum təkin hər kəs yesə p...
Özbəkistandan da qovulmalıdır
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556
Əfqan Özbəkistana oldu yiyə
Özbəkistan bütövləşməsin diyə
Böylə yardım edəcəksə Türkiyə
Batı Turandan da qovulmalıdır
557
Həddini bil!
Oyuncaq sansalar Türk millətini
Patladarıq Bakı-Ceyhan xəttini
Sümüyünü atıb yesə ətini
Türkmənistandan da qovulmalıdır
558
Türklərin qurtuluş yolu birlikdi
Birliyin təməldaşı türkçülükdü
O Türk ki, tənqidçi Türklərdən ürkdü
(O Türk ki, Baltacı Arazdan hürkdü)
Qazaqistandan da qovulmalıdır
559
Milli haqq almağa bilik lazımdır <
Silah qayırmağa birlik lazımdır
Desə gəmirməyə sümük lazımdır
Tataristandan da qovulmalıdır
560
Ürədə bilməyən satsalar qoşar
Yağışdan qurtular damcıya düşər
O Türk ki, montaj etmək üçün yaşar
Qırqızistandan da qovulmalıdır
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561
Türk birliyi milli haqları alar
Çin təkin silah qayırmağa dalar.
O sinfin dövləti ki, dərdə salar
Moğolistandan da qovulmalıdır
562
Azərbaycanın da borcudur demək
Türk dünyasına borcunu ödəmək
Çünkü Rusyaçı dövlət etməz kömək
Azərbaycandan da qovulmalıdır
563
Bu sözlər qələbənin əsrarıdır
Azərbaycan xalqının qərarıdır
O xeyirdən ki, payı zərəridir
Türk-dünyasından da qovulmalıdır.
20.08.2005
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Ay bazar əhli
nə yatmısan oyan!
564
Ay bayar əhli nə yatmısan oyan!
Yirmi iki Mayın dalında dayan!
Ödə borcunu hər nə düşsə payan!
Bazarı bağla düşmənin üzünə!
Qatıl xalqın istəyinə sözünə!
565
Türk soylu tacirin deputatları
Hakim ediblər fars soylu Tatları
... Millidir tacirdən başqa qatları
Milli dövlət milli tacir yaradar
(Yetər ki, dövləti verə etibar)
Bazar əhlindən ki, istedadı var
Türk soylu tacir bazarın şefidir,
Türkü Farsa satan tacir sinfidir.
566
Azərbaycan Fars sömürgəsi olub
Milli iqtisadı saralıb-solub
İşsizlikdən Farsistanda iş bulub
Azərbaycanı Farsistan sömürür
Milli haqq satan Türk sümük gəmirir
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567
Azərbaycan manufakturçu qalıb
Çünkü Farsistan sərvətini çalıb
İnkişaf haqqını əlindən alıb <
Farsistan sayısız fabrika qurub
Çünkü Fars dövləti dalında durub
568 *- Qullandığı yabancı mala.
Azərbaycanında yaşayan nüfus
Banka faizi verir təlis-təlis
(+ Gömrük vergisi verir təlis-təlis)*
Yatırılmayır yurdunda bir fülus
Faizlər yatırılmaz sömürgədə
Ki işsizlik də yarana bölgədə
569
Azərbaycanın ən böyük məhsulu
İşsizlikdir ki, edir Farsın qulu
Bağımsızlıqdır qurtuluşun yolu
İşsizə işverən könlünü alar
İşsiz ölkə xalqını dərdə salar
570
Azərbaycanın bollu mədəni var
Ki Fars dövlətinə sağlayırlar kar
Hər il bəlkə də onlar milyad dolar
(Və Süngündən onyeddi milyard dolar)
İsfəhan dörd yüz altmış milyon alır
On üç milyonu Ərdəbilə qalır*
*- Diqqət: İsfəhan şəhərinə, Ərdəbil vilayətinə.
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571
Azərbaycanın heç bir şəhərində
Həm başkəndində, həm də Əhərində
Firma yoxdur fabrika təhərində
Bu həddə cinayət edən Fars ilə
Hansı qeyrətli Türk verər əl-ələ?
572
İki min beş yüz il öncəni danan
Dilini öldürmək üçün Fars sanan
Turanı tərk etməsinə inanan
Rus “güc”üylə bəy duran siyası Fars
Türk düşməni deyilsə, nədir? xənnas!
573
Firdovsunun şeirini silmək olmaz
Qullanılacağnı bilmək olmaz
Duvağını bulmayan çölmək olmaz
Antitürk fars ədəbiyyatı ilə*
Namuslu Türk barışmaz qaragilə
574
El gücündən qorxan düşmən “barışar”
“Ədalət” ilə “birlikdən” danışar
İqtisadı gücü ilə yarışar
Haqsız, qanundan yana ola bilməz
Doqquz aylıq qarında qala bilməz
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575
Hər kəs odu öz qabağına deşər
Hər dalda üstün olmağa əlləşər
Çox millətli məclisdə dava düşər
İqtisadı güclü millət zor deyər
Közü alışdıran kötəyin yeyər
576 *- Barişmaz təzadların ...
Barışmazın barışcil həlli olmaz*
Çalacağı havalar bəlli olmaz
Yaddan asılı məclis milli olmaz <
Federalizm sömürgəçinin yoludur
Federalist satqın tacirin quludur
577
“Haqqını istəməki öldürərlər”
Ölümdən qorxmayanı güldürərlər
Düyün açanlar üçün bildirərlər:
Kim kimi yer üzündən silə bilməz?
Dövlətmi? Millətmi? Kim bilə bilməz?
578
Neçə millətli federal ölkədə
Ortaq olmayan dil qalar kölgədə
Ortaq dil əridər qeyri özgədə
Çoxunluq ortaq dildə təhsil alar
Çünkü hər ölkəyə getsə iş bular
Türkcələşdirmək ilə birlikdə, unudulmuş türkcə sözcüklərimiz
“Azərbaycan türkcəsinin açıqlanmış sözlüyü”nə artırılmalıdırlar!
Azərbaycanda bügünkü dövlətimizin antitürk siyasətinə son verildikdən sonra, o cümlədən “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”
adlı kitabın həm adı, həm də içəriyi türkcələşəcəkdir.
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579
Sömürgəyə lazım olan sənayi
Farsistanda qurulubdur ənayi
Qoymazlar Turanda qurula tayı
Azərbaycan ayrılsa olmaz hədər
Sənayesi olar Farsistan qədər
580
Farsistandakı dövləti sərmaya
Bölünməlidir ki, yanmaya taya
Hər millət yetişə verdiyi paya
Necəki Moskova hesaba qatdı
Yüz altmış təyyarə Bakıya çatdı
(???)
581
Köləliyin kökünü qazmalıyıq
Özgə yazan yazqını pozmalıyıq
Yazqımızı özümüz yazmalıyıq
Özgəyə umud olan şamsız qalar
Yetmiş ildən sonra haqqını alar
582
İran ikinci bir İsveç sayılsa
Loristanı qorumaq borç sayılsa
Otayı vətən saymaq suç sayılsa
Sataram federalizmi Farsa Rusa
Xəyanət etmərəm milli namusa
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583
Türkü Farsa satan sinf satılacaq
Bazar əhli qiyama qatılacaq
Atılacaq addımlar atılacaq
Bazar əhli yerini bulmalıdır
Hərəkətin lideri olmalıdır.
24.07.2006
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Tacir sinfi
satıb Azərbaycanı.
584
Hər olaya bəlli qural hakimdir
Kəşf edə bilən siyası həkimdir
Səfərbər edən bilimsəl hökümdür
Qural yaradma qurallı düzənə
Uyma “ort-basdır” edənin sözünə
585
Azərbaycanı Farsa satan tacir
Edib Türkü öz yurdunda müstəcir
Ki çapqınçı Farsistan edə əcir
Bu səbəbdən Türk asimilə olur
Çapılan çiçəkli bağları solur
586
Satqın tacir bazar üçün düşünür
Xalqı isə dərd əlində eşinir
İşsizlikdən Farsistana daşınır
Fars dövləti Azərbaycanı əmir
Türk taciri bağımsızlıq istəmir
587
İstiqlala gərəkən güc oyanıb
Sömürgəçinin önündə dayanıb
Sinə gərəni qanına boyanıb
Tacir sinfi böyük bazar istəyir
Umman üçün Türkə Xəzər istəyir
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588
Tacir sinfi satıb Azərbaycanı
Bu səbəbdən tökülməlidir qanı
Yoxsa qurtulmaz Türk xalqının canı
Öldürən Farsdır, öldütdürən satqın
Satmasaydı tapdalanmazdı haqqın
589
Ticarət üçün əmniyyət lazımdır
Əmniyyət üçün hüriyyət lazımdır
İstiqlal ilə hüviyyət lazımdır
Qalan-qulanı bazarda tapılar
İnqilab günləri bazar çapılar
Çapılmış un ilə çörək yapılar
590
Milli haqq satanın evi yıxılsa
Bazarları yandırılıb-yaxılsa
Demək ki, başı bəlaya soxulsa
Farsa satdığı haqqı geri alar
Dəstəksiz qoyduğunu yola salar.
Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü,
Türkdən başqa kimsə yenməmiş Türkü.
24.09.2006
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Vətəni qurtarın
özünüz üçün.
(Qöz qördüyündən qorxar.)
591 *- Bəzirqan
Savaşmayan siniflər bəllidilər
Kəndxanı, bazarxanı,* molladılar
İstiqlal carçıları millidilər
İstiqlalçı olmayan irançıdır
Başqa cür yorumlayan yalançıdır**
**- Günaz Tv-nin iştirakçıları təkin.

592
Savaşmayan siniflər qan verməzlər
Ana vətən uğrunda can verməzlər
Qorxaq sinfə Azərbaycan verməzlər
Qurtarıcı sinfin sinfi sorunu
Çözülməlidir ki, görə karını
593
Savaşmayan sinflər pulludular
Ancaq o bölümləri millidilər
Ki milli savaşa pul yolladılar
Yardım etməyən pullu milli deyil
Zəlidir ki, “pətəyi ballı deyil”
(Bizə boş söz yox ki, qanun lazımdır.)
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594
Niyə mən ölüm ki, tacir qazana?
Fəhlə ac yata ki, ərbab bəzənə?
Son qoyulmalıdır bu pis düzənə.
Mən vətən uğrunda hazıram öləm,
Ki eşit şəkildə karnı böləm.
“Top əti” etməyin, ağıllandırın!
595
Yurdunu qurtaran şəhid verən halk
Bazarı da yaxmağa qazanar hakk,
O bazarı ki, deyər neçə qat sok
Qurtarıcı xalqı ordu qoruyar
Yoxsa yoxsulluq ölkəni bürüyər
596
Dövlət hər şeyi gəlişdirə bilər
Həm də mahiyət dəyişdirə bilər
Orduyla xalqı döyüşdürə bilər
Qurtuluşun karı rifah olmasa
Sinfi savaşı yedirər ulusa
597 *- Kimlərə yazdırır???? (“Axtaran tapar”)
Qurtarın vətəni özünüz üçün
Tacir üçün yox ki, satdırır bu gün
Ki yarın da tuta başqa toy-düyün
Bundan sonra bu haqqda yazmalıyıq
Tacir yazdıranları pozmalıyıq.*
25.10.2006
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Ay mənim
canından keçən əskərim!
(Qənim kəsirlər özünü özünə,)
(Ki sömürünün ömürü uzana.)
598
Ay mənim canından keçən əskərim
El-obasına and içən əskərim
Babəkın yolunu seçən əskərim
Ən müqəddəs iki şey var dünyada
Yurd ilə eldir ki, satılmaz yada
599
Ay mənim zülümdən bıxmış əskərim
Cəhlinin evini yıxmış əskərim
Düşmənin önünə çıxmış əskərim
Əskər bilməlidir ki, haqq verilməz
Silahlanmadan meydana girilməz
600
Ay mənim aldanıb-azmış əskərim
Öz elinə gəbir qazmış əskərim
Yazqısını qənim yazmış əskərim
Əskər bilməlidir ki, manqurt nədir
Hansı dövlət əskəri manqurt edir?
601
Ay mənim yuxuya dalmış əskərim
Əhvazda qələbə çalmış əskərim
Öz yurdu sömürgə qalmış əskərim
Əskər öz yurdunu qorumalıdır
Milli düşmənini taramalıdır
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602
Ay mənim beyni yuyulmuş əskərim
Vətəninə əl qoyulmuş əskərim
Hər gün dərisi soyulmuş əskərim
Əskər qatılmalıdır siyasətə
Ki manqurt olmaya zalım dövlətə
Ki manqurt olmaya satqın dövlətə
603
Ay mənim dadıma yetən əskərim
Yandıran daşnağı ütən əskərim
Erməni qarnını yırtan əskərim
Əskər milli düşmənini öldürər
Ki düşmən olduğunu el bildirər
604
Ay mənim intiqam alan əskərim
Düşmənə qələbə çalan əskərim
İşqalçını yola salan əskərim
Əskər istər ki, butayı ayıra
Otay ilə bütöv ölkə qayıra
605
Ay mənim başı bəlalı əskərim
Milli düşmənin “halalı” əskərim
Satqının satdığı malı əskərım
Əskər haqq verməz ki, manqurt edələr
Silahlandırana robot edələr
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606
Ay mənim elinə bağlı əskərim
Düşməndən ürəyi dağlı əskərim
Silahlı savaşın ağlı əskərim
Əskər bilir ki, el haqdan yanadır,
Haqqı doğuran yaşadan anadır.
607
Ay mənim ordumu quran əskərim
Düşmənlərdən hesab soran əskərim
Vuranı durmadan vuran əskərim
Əskər xalqın gözünda el oğludur
El uğrunda savaşan ... koroğludur
608
Ay mənim ümid verici əskərim
Sinfi düşməni geriçi əskərim
Qala bilməsən seyirci əskərim
Əskər çağının gözü ilə baxar
Geriçi sinfin dövlətini yıxar
609
Ay mənim demokrat ruhlu əskərim
Rejimi diktator şahlı əskərim
Yaşamı ah ilə vahlı əskərim
Əskər aldanmamalıdır dövlətə
O dövlətə ki, uğradar zillətə.
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610
Ay mənim kövrək ürəkli əskərim
İnsancıl arzı-diləkli əskərim
Silahlı, güclü, bilikli əskərim
Əskər istəməz ki, xalq korluq çəkə
Pul üçün övladı göz yaşı tökə
611
Ay mənim yoxsulluq çəkmiş əskərim
Pul üçün göz yaşı tökmüş əskərim
Keçmiş yaşamından bıxmış əskərim
Əskər istər ki, yoxsulluq sovuşa
Sərvət yaradan rifaha qovuşa
612
Ay mənim zülümə qarşı əskərim
Görürsən cib kəsir çarşı əskərim
Artırmayırlar maaşı əskərim
Əskər dəstək verər haqlı ulusa
Cib kəsən bazarı yandırsa yaxsa
613
Ay mənim qonşusu işsiz əskərim
Süfrəsi toyuqsuz-aşsız əskərim
Kürsüsü-peçi atəşsiz əskərim
Əskər istər tənbəllikdən qaçına
Dövlət xərci ilə işsiz keçinə
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614
Ay mənim təhsil etməmiş yurdərim
Biliyurduna getməmiş yurdərim
Bəlkə də kama yetməmiş yurdərim
Yurdərin haqqı var ki, yazqı yaza
Haqqını verməyən qanunu poza
615
Ay mənim yoxsul kökənli əskərim
Əli-qolu ip-örkənli əskərim
Sözü-diləyi tikanlı əskərim
Əskərin xətti-məşyi olmalıdır
Doğru yolu arayıb-bulmalıdır
616
Ay mənim haqq tərəfdarı əskərim
Pisi pisləyən göftarı əskərim
Dövüşcü edən rəftarı əskərim
Əskər istər ki, diktatorluq çökə
Dirənən zorbanın qanını tökə
617
Ay mənim eşitliksevər əskərim
Eşitsizlik edər davar əskərim
Bireyin eşit haqqı var əskərim
Əskər bilməlidir ki, illət nədir?
Ədalət varsa bu fəlakət nədir?
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618
Ay mənim qəmli-laylalı əskərim
Eşit hüquqlu leylalı əskərim
Ay-ulduz təkin aylalı əskərim
Əskər istər ki, qadın hür yaşıya
Çadra yerinə qəmzə daşıya
619
Ay mənim hüriyyətsevər əskərim
Sözləri dürr ilə cövhər əskərim
ATATÜRK yolçusu lider əskərim
Əskər bilməlidir ki, kim haqlıdır
Haqsevər edən insancıl ağlıdır
620
Ay mənim çörək qazanan əskərim
“Əli harama uzanan” əskərim
Pis buyuruğa özənən əskərim
İnsafmı qarın doyuran aş üçün,
Sixasan haqlının beyninə qurşun?!
29.10.2006

169

Nə yazıq
Farsa qulluq edən
Türkə!
621
Nə yazıq Fars dilində danışana
Bit təkin canımıza darışana
Düşmənsevərlər ilə yarışana
Nə yazıq Farsa qulluq edən Türkə
Kəsilən budaq ziyan verməz kökə
622
Nə yazıq Fars gözü ilə baxana
Satılar Türk varlığını yaxana
Dönər düşməni qoruyan qalxana
Bilməz ki, Fars kültürü xəstə edər
Şovenisti baltaya dəstə edər
623
Nə yazıq Fars dilində şeir qoşana
Ovladsız qalar istəsə boşana
Bəlkə böcək deyələr ki üşənə
Qulluq etmə Fars təkin duz bilməzə
Ki həm təhqir edə, həm də ki, məzə
624
Nə yazıq Fars təkin namərd adama
Ki xəyanət etdi hər dörd qiyama
Ölüm olsun şovenisti mərama
Aldanma Fars təkin tülkü sifətə
Yoxsa yetişə bilməsən hədəfə
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625
Nə yazıq Fars ölçüsüylə ölçənə
Dil düşmənini ortaq dil seçənə
Qatili üçün canından keçənə
İnanma düşmən ilə yaşıyana
Pulunu Farsistana daşıyana
626
Nə yazıq Fars kültürünü yayana
İstər ki, piçaq sümüyə dayana
Təhqir edən Fars qanına boyana
İzin vermə Fars təkin qudurğana
Ki Türkün mədəniyyətini dana
627
Nə yazıq Fars tarixi oxuyana
Tarixsiz Farsa tarix toxuyana
Çürük tarixi təkin qoxuyana*
Yol vermə Fars təkin təhrif edənə
Farsın göstərdiyi yolu gedənə
*- Farsların iki qəbiləsi üst-üstə altı yüz il
hüdudunda Azərbaycana saldırmışlar,
Azərbaycanı işqal etmişlər, vəlakin hökumət edə bilməmişlər ki xirac ala bilələr. Ona görə farsların o tarixlərinin
adı saldırı tarixi adlanmalıdır.
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628
Nə yazıq Fars kültürünə uyana
Küçə adını ... Firdovsu qoyana
Ki xəyanət edər Türkə, bayana
Yol vermə Fars təkin çamır atana
Elə ifşa et ki, bəlkə utana
629
qolçaq ~ oyuncaq
Nə yazıq Farsın gölündə üzənə
Türkçə danışana dodaq büzənə
Ki qulluq edər şovenist düzənə
Aldanma Fars təkin alçaq adama
Yəni alçaq Farsa qolçaq adama
630
Nə yazıq Fars ilə dostluq qurana
Ortaq dil adıyla Türkü burana
Hərcayi Türk soylu təkin yorana
Aldanma Fars təkin faşist olana
Dilini danar ki, “hakim” qılına*
*- Koloni millətlərə mənsub olan alçaqları
“lider” seçərlər ki, o qondarma “lider”lər
də (pərdə arxasındakı örqütlənmiş Fars
mafyasının, Rus mafyasının gücü ilə) onları “lider” seçmiş milli düşmənlərin siyasətlərini yürütsünlər.
Reklam gücü ilə təzəkdən konfet düzəldərlər.
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631
Nə yazıq Fars ölkəsində doğana
Köçmən Türkün türklüyünü boğana
Ki evdə də “piyaz” deyər soğana
İnanma Fars qızıyla evlənənə
Yəni farslaşmaq üçün ovlanana
632
Nə yazıq Fars ilə qonşu olana
Ki hər gördüyündə goylu bulana
Yoxsa gərəkər ki, ayrı dolana
Qoşulma Fars təkin vəhşi adama
Ki qənim kəsə Türk ilə madama
633
Nə yazıq Fars təkin kor ilə kara
Ki otuz min Türkü çəkdilər dara
İstiqlalsız sağala bilməz yara
Aldanma Fars təkin qanmaz adama
Ürəyi dərdliyə yanmaz adama
634
Niyə bu tikan canımdan çıxmayır?
İyrənci Farslardan xalqım bıxmayır?
(Şovenist Farslardan xalqım bıxmayır?)
Ev yıxan Farsın evini yıxmayır?
Butay müstəqil olsa qış sovuşar
Düşmənin böldüyü taylar qovuşar
18.09.2006
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Tanıda bildimmi
federalist kimdir?
635 (xət vermək ~ yönəltmək)
Fars bazarını, Türk yurdunu satıb*
Türkün qazancı Farsistanda yatıb
Farsın çapdığı Azərbaycan batıb
Federalist bu anlaşmadan yanadı
Satqın Türkə xət verən biganədir
636
Kim verər dış politikanı Farsa?
Sunar ordu ilə bankanı Farsa?
Buraxar yatırım halkanı Farsa?
Bu milli haqları özgəyə verən,
Milli düşmən deyilsə, nədir ərən?
Federalist milli haqlarımı satar,
İç düşmənimin harayına çatar.
_________________________________________
*- Yurdsevər demokrat xalqımızın milli demokratik qiyamlarına dəstək vermək istəməyən bazarın şefi olan Türk soylu
tacir sinfi, aldığı ticarət haqqı bahasına milli haqlarımızı
satmasaydı, böyük çoxunluğunu imperatorluqlar qurmuş
Türklərin övladları oluşdurmuş Fars ordusu, nə fəqət Azərbaycanı işqal edə bilməzdı, nə fəqət işqal altında saxlaya
bilməzdı, bəlkə böyük qiyamətlər (inqılablar) qopardı. ...
Elə ona görədir ki, həm satqın tacir sinfinin siyası təmsilcilərini, həm də bazar əhlini satqın tacir sinifindən qoparıb
ayırmalıyıq.
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637
Ancaq o millət BMT-yə gedər
Ki milli dilini ortaq dil edər
Dili hakim olan kamına yetər
BMT-də danışılan milli dil,
Millətini təmsil edər, bunu bil
BMT ~ Birləşmiş millətlər təşkilatı

638
BMT-yə görə qəyyum çobandı
Çobanın otardığı “gövm” qabandı
Yeri BMT deyil, biyabandı
Çobanın haqqı var sağa, qınaya
Qoyuna qoyunluq haqqı tanıya
639
Dövüzsüz millətə silah satmazlar
Ordusuz xalqın dadına çatmazlar
Bakansız xalqı həsaba qatmazlar
Siyası haqqı verərlər qəyyuma
Ki milli-mədəni haqq verə qövma
640
Mərkəzi banka lazımdır dövüzə
Ki ithal-ixrac sorununu çözə
Faizləri yatıra ölkəmizə
Yaddan asılı olan mərkəzi bank
Qoymaz pul basıla, yaxud ala tank
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641
Meydanda uduzan yoluna salar
Federal məclisdə savaşa dalar
İqtisadı gücü qədər pay alar
Hər ölkədə yatırılmış sərmaya
Bütcəni oranlı böldürər paya
Ki çox çoxala, az yerində saya
Rəqabət qoymaz insaf qanun qoya
642
Sərmayə bütcəni oranlı bölər
Baş qaldıran ordu əlində ölər
Yoxsul millət boşuna yardım dilər
Kapitalizmdən asılı ordu
İstəməz çözülə yoxsulun dərdi
643
*- Diqqət!
Çobanın qoyunu dönüb şir olsa
Oyaq əslanlar ilə əlbir olsa
Azərbaycan sakıncalı yer olsa* <
BMT-nin də yorumu dəyişər
Azərbaycan istiqlala irişər
644
Yəmən xalqı qovdu milli düşməni
Bütövləşdirdi bölünmüş vətəni
Tanıdı BMT vahid Yəməni
Federalist Türk ... Gilanı vətən sanır
Otayın vətən olduğunu danır
Tanıda bildimmi federalist kimdir?
Kim qarın sancısıdır, kim həkimdir?
02.08.2006
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Çöhrəqanlı
niyə aldanır-azır?
645
Çöhrəqanlı deyir ay “mərdüm azar”,
İstiqlal istəmə ki, Rusya qızar,
Ermənistan da sərhədləri pozar,
Qardaş Türkiyə kökümüzü qazar,
İstiqlalı göndərin arzu gilə,
Federalizmi yedirin xəstə elə.
646
Çöhrəqanlı hər gün bir hava çalır
Gah ayrılır, gah da İranda qalır
İrançıların ... qadasını alır
Çöhrəqanlı xalqı oyuncaq sanır
Dün verdiyi sözləri bu gün danır
647
Çöhrəqanlıca İran “gülüstan”dı
O güllərdən biri Azərbaycandı
Onun bu sözündən hamı utandı
Azərbaycanı Farsistan edib çöl
Çöldə heyvan yaşar, gülüstanda gül
648 (Yazqı yazana Allah deyərlər.)
Çöhrəqanlı deyir haqlar “ər”indi
Verilməz haqqın almağı çətindi
Allah kərimdi, “quyusu dərindi”
Allah istəməyir İran bölünə
(Yoxsa milli baclar axmaz gölünə.)
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649
Çöhrəqanlı deyir Allaha qul ol
İstiqlal haqqı verməsə yan kül ol
Satıb-xərcləməsi üçün ağ pul ol
Allaha imtiyaz verən millətə
Qulluq etməsən göndərməz “cənnət”ə
650
Silahlanmaq üçün dəstək lazımdır
Dəstəkçidən yana istək lazımdır
İstəksiz dəstəkə “eşşək” lazımdır
Yandaşın istəyi federalizm olsa
Başqa dəstəkçi bul doğma ulusa
651
Çöhrəqanlı sanır Türk qeyrətsizdir
Tarixini unudub, ibrətsizdir
Bütöv Azərbaycana həsrətsizdir
İstəyi öz buludundan yağmayır
Qeyrətindən hesrətindən doğmayır
652
(kənkən ~ quyuçu)
Çöhrəqanlı milli şüurdan qorxur
Yolu həm əyridi, həm çala-çuxur
İstiqlalın başını yerə soxur
Çöhrəqanlı oyadmayır uyudur
Kənkənin yeri qazdığı quyudur
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653
Rəşid Dostuma süslü şal lazımdır
Çöhrəqanlıya köhnə mal lazımdır
Azərbaycana istiqlal lazımdır
Dünya federalizmin kökünü qazır
Çöhrəqanlı niyə aldanır-azır?!
654
Çöhrəqanlı bəy özün ilə düz ol!
Az öz-öz de, özünə gəl ki, öz ol!
Milli düşmənlərin tək açıq göz ol!
Yurduna malik olub Fars milləti,
(Federalizm qurtarmaz mülkiyyəti.)
Bağımsızlıq qurtarar mülkiyyeti.
655
Ölkə qurtulsa sənaye qurtular,
Farsa bac verdiyi payı qurtular,
Dili kültürü harayı qurtular,
Baltalanmış orta çayı qurtular,
Türkün ağ ulduzu ayı qurtular,
Butaydan sonra otayı qurtular.
15.10.2004
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Çöhrəqanlı
nifaq toxumu əkir.
656
(illət ~ səbəb ~ nədən)
Çöhrəqanlı özünü “millət” sanır
Atılmış addımlara “illət” sanır
Qurduğu təşkilatı “dövlət” sanır
Milləti yoxa bənzər bir zat sanır
Bu səbəbdəndir ki, bayraq qayırır
Özünü öz millətindən ayırır
657
Çöhrəqanlı ağlar hallara gülür
Bölücü bayraq ilə xalqı bölür
Gamoh saytına girən birlik ölür
İnanmasan psikoloqlardan sor
Yoxsa cahil Çöhrəqanlı təkin yor
658
*- “Gamoh” saytı
Çöhrəqanlı hər on saniyədə bir*
Qondarma bayrağını reklam edir
Durmadan nifaqın dadına yetir
(Həm də Elçibəyi anmağa gedir)
Çöhrəqanlı nifaq toxumu əkir
(Verdiyi sözdən əməldə əl çəkir)
Bəlli “deyil” kimin başını çəkir**
**- “Gamoh” saytının getdiyi yolu, qara ay-ulduzlu üç rəngli
bayraqı galdıran “Təbriz səsi” adlı sitə də gedir ki, mavi
ay-ulduzlu, qırmızı ay-ulduzlu, yaşıl ay-ulduzlu, sarı ayulduzlu üç rəngli bayraqların ortaya çıxmalarına, və milli
hərəkəti paramparça etmələrinə haqq qazandırmış olsun.
Görəsən bu qara ay-ulduzlu hardan su içir? (10.11.2010)
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659
*- Diqqət! Diqqət!
Çöhrəqanlı başqa bir bayraq yonur
Milli şüur yerinə bayraq sunur* <
Bütövləşdirən qaynar qanlar donur
Hansı tacir deyər yoğurdum tuşrdur?
Yaxud sunduğumuz lider naxoşdur?
660 (Yazqısını özü yazmayan quldur.)
Çöhrəqanlı düşmənləri dost sanır
Tayların eyni olduğunu danır
Bölücü bayrağa ürəyi yanır
Çarın çəkdirdiyi qondarma duvar
Deyər: “Hər tayın başqa bayrağı var”*
*- Yəmən, Vietnam, Almanya təkin Azərbaycan da çaroğlu çarların oyunlarına gəlməyəcəkdir. İrandan ayrılacaq Azərbaycanın
Bakıda dalğalanan milli bayrağı ilə dövləti və ordusu vardır.

661
(qolçaq ~ oyuncaq)
Çöhrəqanlı olmamalıdır qolçaq
BMT basqısından doğan bayraq
İran içində qazana bilər haqq (Paniranistləri tanıyın!)
Basqı bayrağı müqəddəs sayılmaz
Tayları ayıran bayraq yayılmaz
662
Çəkilən atılan ağrıyan dişdi
Mikrop qapsa görərsənki şişdi
Müqəddəsliyi gömmək çətin işdi
Müqəddəs bayraq ürəkdə daşınar
Qondarma bayraq yerlərdə eşinər. 26.09.2006

181

Çöhrəqanlı
gizlətməyə çalışır.
663 (Üsarə = özət ~ çəkirdək)
Çöhrəqanlı cahil deyilsə qanır
Özündən başqalarını yox sanır
Simgəsini milli “üsarə” tanır
(tanıyır)
Çöhrəqanlı boşluqlarda dolaşır
664
Çöhrəqanlı ayırıbdır yolunu
Təmsil edir millətin bir qolunu (bölücü qolunu)
Milli bayraq önərir səmbolunu
Çöhrəqanlı hara gəldi dırmaşır
665
Çöhrəqanlı qondarma bayraq yonur
Onu da milli bayraq kimi sunur
Tənqidçı dostlarından üzü dönür
Çöhrəqanlı qışqırtmağa çalışır
666
Çöhrəqanlı bənzəsə də “paşa”ya
Partı millət deyil bayraq boşaya
Partı dövlət deyil bayraq daşıya
Çöhrəqanlı anarşizmə bulaşır
667
Çöhrəqanlı bilir aşa nə sala
İstəyər ki, simgəsi qəbul ola
Otaydakı bayrağı sala yola
Çöhrəqanlı bəy boşuna uğraşır.
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668
Çöhrəqanlının qurduğu təşkilat
Deyir: “Qeyrətsiz erkəkləri ağlat
Desələr ki, başından çadranı at!
Çöhrəqanlı niyə börksüz dolaşır?
669
Çörəqanlı rəməzanın ilk günü
Dedi “Dəyişmərəm islamçı donu,
Qoymaram ki, gələ islamın sonu.”
Çöhrəqanlı bataqlığa yanaşır
670
Çöhrəqanlı dedi: “Mən müsəlmanam,”
“İslamı qoruyacaq qəhrəmanam,”
“İslamın düşməni ilə yamanam.”
Çöhrəqanlı islam üçün savaşır
671
Çöhrəqanlı neçə üzlü insandır
Deyə bilməyir bayrağım qurandır
Çünkü siyası islam qadağandır
Çöhrəqanlı gizlətməyə çalışır
672 *- Buynuzlu yalan
Çöhrəqanlı bilir nisa surəsi
Qadını edib erkəkin köləsi
Haqq verməyib ibtal ola ayəsi <
Çöhrəqanlı “eşitlik”dən danışır*
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673
Çöhrəqanlının sunduğu “eşit” haqq
Buynuzlu yalan söyləməkdir ancaq
İnanmasan nisa sürəsinə bax
Çöhrəqanlı neçə günlük barışır
674
Çöhrəqanlı demokrat olmalıdır
Siyasətindən dini silməlidir
Dinsiz rejimi hakim qılmalıdır*
Çöhrəqanlı molla ilə yarışır
*- Laik və sekular rejim dinsiz olar.
675
Çöhrəqanlı bilir ki, din ev yıxır
Ev yıxan islam dinindən xalq bıxır
Çünkü xalq da dinin önünə çıxır
Çöhrəqanlının əhvalı qarışır
676 *- İnad adam mundar olar
Çöhrəqanlı “çıxaracaq” cıyrığı
Qan “damızdıracaq” sonku buyruğu
Qapı arasından keçsə quyruğu
Çöhrəqanlı inadına sarışır.*
18.10.2006
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İki bayraqlı millət
ola bilməz.
677
Federalçı “Gamoh” bayraq qaldırır
İstiqlal haqqını gözdən saldırır
Düşmənə xeyirli haqqı aldırır
Otaydakı bayraq istiqlalçıdır
“Gamoh” yedirən bayraq federalçıdır
678
Otay istiqlal üçün dövüşübdür
Dövüşdürən hədəfə qovuşubdur
Federalitə dönəmi sovuşubdur
Geriyə qaytaran öncül sayılmaz
İfşa etməsən “gamoh”çu ayılmaz
679
“Gamoh” federalizmə üz döndərməyir
Qondarma bayrağını endirməyir
Səbəblərini yazıb-göndərməyir
“Gamoh” federalçı edir ki, dönməyə
Qaldırıldığı bayrağı enməyə
680
Onda ki istiqlal meydana girər
Sömürgəçi federal haqqı verər
Ki kar baxımından etməyə zərər
Sömürgəçi istiqlalçı öldürər
Federalçılara ... bayraq qaldırar <
Hər siyasətin yarısı gizlidir,
Gizləri kəşf edən açıq gözlüdür.
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681
Bütövləşmək haqqından vazkeçilməz
Bayraqlı millətə bayraq biçilməz
Eniləcək bayrağa and içilməz
Keçici simgə lazımdır butaya
İstiqlaldan sonra tullana çaya
682
Sənin bayrağın otayda biçilib
Min doqquz yüz on səkkizdə seçilib
Endirilməməsinə and içilib
İki anam, atam yoxdur, birdilər
İki elim, obam yoxdur, birdilər
683
Otaylı qardaş deyil ki özümdür
Ürəyim, canım, ciyərim, gözümdür
Onsuz bu dünya mənə nə lazımdır?
İki bayraqlı millət ola bilməz
Ortamızdakı duvar qala bilməz.
21.10.2006
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“Gamoh”
parti deyildir ki, cəbhədir,
Yaratdığı nifaq ilə şübhədir.
(Teoru lazımdır anlatmaq üçün,)
(Teorusuz açıla bilməz düyün.)
684
“Gamoh” özünü milli cəbhə sayır
Çöhrəqanlıya deyir bayraq qayır
Bayraq ilə taylarımızı ayır
“Gamoh” gah “istiqlalçı”, gah dinçidir
Gah da federalistdir ki, irançıdır.
685
“Gamoh” oluşubdur neçə teyfdən
Birincisi ithaf olub hərifdən:
İrançı Türkdür ki, girib gilfdən. (Fars casusu)
Çünkü istər butay İranda qala
İradə yox, idarə haqqı ala
686
“Gamoh”un ikinci qolu dinçidir
Çağ dışına qulluq edən önçüdür
İfşa edəni Güntaydır, Yamçıdır
Dinçi teyf demokrası düşmanıdır
Düşmən edən dinidir, imanıdır
687
“Gamoh”un üçüncü teyfi millidir
İstiqlalçı olduğundan bəllidir
Sayısı azından yüzdə əllidir
Milli teyf demokrasıdan yanadır
Dinçi ilə satqına biganədir
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688
“Gamoh”u qorxudan çağdaş Bakımdır
Dinçi teyfinə federalçı hakimdir
Otayın düşməni bəllidir kimdir
“Gamoh” tutduğu yolunu gedəcək
İstiqlaçı “Gamoh”u tərk edəcək
689
“Gamoh” bölünməlidir teyflərə
Yoxsa qismət olar naxələflərə
Çata bilmərik milli hədəflərə
Fars Türkə qarşı ... bilmədiyi işi
“Gamoh”un əliylə görür “A kişi”
690
Federalizmə sömürgəçı hə deyər
Çünkü az sömürən “dəvamlı” yeyər
Gərəkirsə solçu paltarı geyər
Milli düşmən bizi bizdən ayırar
Tayları ayıran bayraq qayırar. <
Mənim şeirim fikiri gəlişdirər
Gəlişmiş fikir düzən dəyişdirər
11.11.2006
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“Gamoh”
otayımızı dinə satır.
691
Atatürk avrupa yolunu getdi
İnsan haqlarını da azad etdi
Haqq və hüquq davası “son”a yetdi
Maşın yapdırmadı millət əlləşə
Ki öz gücü ilə sənayeləşə
692
Atatürk qovdu dini siyasətdən
Qurtardı dövləti dinsəl fəsaddan
Qurtarmadı gerici iqtisaddan
Yağışdan qurtuldu damcıya düşdü
Montajçı etdilər sancıya düşdü.
693
*- 1412-ci bəndə baxın!
“Gamoh”un dərdi müsəlmanlaşmaqdır
Demokrası ilə yamanlaşmaqdır
Nisa surəsiylə dərmanlaşmaqdır
“Gamoh” deyir otay qalmaz firəngi
Artsa bayrağındakı yaşıl rəngi*
694
*- Diqqət!
“Gamoh” el-obasını dinə satır
Yaşıl rəng üzündən bayraqlar artır
Milli düşmənlərin dadına çatır
Deyir butay otaydan çox türkləşib
Bu səbəbdən bayrağı az gökləşib*
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695
*- Diqqət!
“Gamoh” deyir dağı aşdıqdan sonra
Türkləşib, müsəlmanlaşdıqdan sonra*
Qanımız qaynayıb-daşdıqdan sonra
Bütövləşmək haqqda millət düşünər
(Tikilən torbada yonca daşınar.)
696
Türkü nə birləşdirər? Nə ayırar?
Hansısı ayıran bayraq qayırar?
Kimin xeyrinə bölməyə çağırar?
Çaldıran yaramız hələ qanıyır
Baltacı Araz düşməni tanıyır
697
Din həm xalqımızı geriçi edib
Həm də Çaldıranda it təkin didib
Bu gün millətimi bölməyə gedib
“Atasına lənət!” din çıxardanın
Dərdə salıb suçları çoxaldanın
698
Geriçi arxanı görər önü yox
Geriçi don dəyişdirər yönü yox
Geriçinin gələcəyi sonu yox
Kapitalizm dinsiz yerdə gəlişər
Ən sonunda kommunizmə irişər*.
*- Çünkü Ürətim güclərinin gəlişməsi, mülkiyyət
şəklinin yeniləşməsini gərəkdirər.

17.11.2006
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“Gamoh” nə əkibdir ki,
xalqı biçə?
“Gamoh” nə vermiş ki, ala bilməyir?

(Ağladan, güldürən söz eşindirər,)
(Arazın şeiri beyni düşündürər.)
“Gamoh” bilikləndirməyir milləti
Nədi çaş-baş saldığının illəti?
“Gamoh” adını “Oyanış” qoyubdur
Oyadanın dərisini soyubdur
“Gamoh” haqq verməyir yazıb-yayana
Oyadmayır ki, xalq özü oyana (ha ha ha)
“Gamoh” milli şüur vermək yerinə
Ümumxalq adı verir liderinə (ha ha ha)
“Gamoh” həm xalqını çaş-baş salıbdır
Həm də bayraq davasına dalıbdır
“Gamoh” nə əkibdir ki, xalqı biçə?
Liderini ümumxalq lider seçə
“Gamoh” federal ilə istiqlal haqqda
Heç bir şey sunmayıb bişə ocaqda
“Gamoh” federalizmi tənqid etməyib
Sanma ki, bilimsəl gücü yetməyib
“Gamoh” istəmir oyada xalqını
Ki bilməyə bir-birindən fərqini
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“Gamoh” oyadmayır ki, cahil qala
İstiqlal yox, federal haqqı ala
(Hər siyasətin yarısı gizlidir)

“Gamoh”un federalizmi bəlli deyil
Şahçıya görə daş-çınqıllı deyil
“Gamoh” üçün istiqlal son arzıdır
Bu gün İranda qalmağa razıdır
“Gamoh”un hər bir işi planlıdır
Lideri min üzlü çöhrəqanlıdır
(Çöhrəqanlı istər ki, lider ola)
(İstiqlaldan öncəki Heydər ola)
“Gamoh”un lideri gərçəyi danır
Özünü millətin lideri sanır.*
*- Keçinin qoturu bulağın gözəsindən su içər.
Cənab “Gamoh”!
Çox səsli millətimizin qurduracağı milli məclisimizin
haqqlarına əl qoymayın! Qərar vermək çox səsli məclisin haqqıdır. Haqq gömən allahlıqlar gömülməlidirlər.
Milli bayrağımızın seçilməsı haqqına malik olan milli
məclisimiz qurulmadan öcəyə qədər, siz də milli məclisimizə önərəcəyiniz özünüzə bənzər bayrağınızı qıfıllı sandığınızda saxlayın! Özbaşınalıq ruhu aşılamayın!
Demə ki, mənim “aş”ım yoğurtludur,
Yesən də, yeməsən də haqqın budur. 20.05.2007
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Utan
ay Mahmıdəli Çöhrəqanlı!
699 *- May qiyamı 2006
Utan ay Mahmıdəli Çöhrəqanlı!
Hizbullahı olsan ay əli qanlı!
Səni Fars edibdir “azərbaycanlı”,
Sənə Fars bölücü bayraq qaldırıb
Bölücüləri May taxtdan saldırıb*
700
Utan ay utanmaz Çöhrəqanlı bəy!
Gəl milli hərəkətimizə baş əy!
(Gəl milli demokrat millətə baş əy!)
Bayraq ilə bölmə ki, dərdinə dəy!
Savadlan ki, bəlkə lider olasan
Cahil yox, bilikli yolçu bulasan
701
Utan ay “Gamoh”un lideri otan!
Utan ay bayrağını Farsa satan!
Utan ay lilləndirib balıq tutan!
Sən qaldıran bayraq Fars bayrağıdır
Yüz neçə min köçmən Tat yarağıdır
702
Utan ay “Gamoh”dan yana cahil Türk!
Bayraq ilə bölənin belini bük!
Bayraq qayıran Farsın qanını tök!
Sulduz Türkünün osmanlı qanı var,
Türkləşmiş Tatlara “doğramaz kavar”.
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703
Utan ay “lider” rütbəsi daşıyan!
Savadsızlıqdan başını qaşıyan,
Səndən nə öyrənə bilər yaşıyan?
Nə vermisən ki, ala bilməyirsən?
May havasını* çala bilməyirsən?
*- “O tay, bu tay bir olsun!”
“Mərkəzi Təbriz olsun!”
21.11.2007
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Bölünməz millətimin
bayrağı var.
704
İran demokratik olsa bölünər
İşqal etdikləri geri alınar
Hər dönəmin öz tütəyi çalınar
”“Gamoh”un dini Farsa qulluq edir
Dinin bügünkü rolundan söz gedir
705
İstiqlaçı Türk Məmmədəminçidir
Rus köləsi edən Türk Leninçıdir
Antidemokrat “gamoh”çu dinçidir
“Gamoh”u irançı dinçi edibdir
Ticarət haqqı almağa gedibdir
706
“Gamoh”un lideri cahil insandır
Cahil olduğu üçün müsəlmandır
Bu səbəbdəndir ki, bilməz nə mandır
Cəhl yapıcı deyil ki, yıxıcıdır
Cəhlin kökünü qazan irqçidir
(Xalqını gəlişdirən ırkçıdır)
707
“Gamoh” özündən başqasını danır
Həm də Allah təkin “rəiyyət” sanır
Görəsən səhvini anlayır qanır?
Milli yazqını milli məclis yazar
Allah yazdıran yazqıları pozar
195

Bölünməz millətimin bayrağı var.

708
“Gamoh” din ilə tayları ayırır
Bayraq ilə başqa millət qayırır
Nifaq toxumu əkməyə çağırır
Bölünməz millətimin bayrağı var
Məclisi də verməz başqa bir qərar*
*- Yazqısını özgə yazan qoyundur,
Zərəri həm Şəkinin, həm Xoyundur.
709
*Diqqət!
Hər qurum öz yolunu bəlli edir
Ya Farsın, ya Türkün yolunu gedir
“Gamoh”u caydırıbdır “molla Qədir”
Deyib xalqı bayraq ilə uğraşdır*
Böldükdən sonra qanına bələşdir**
Araz deyər səbəbini araşdır.
**- “Gamoh” başımıza çox dərd açacaq,
Tanındıqdan sonra hara qaçacaq?
Ayağın altına yox ki ؟önə bax!
Yolu aydınladan Araz təkin şax!
07.07.2008
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“Gamoh”un zülümündən
hər kəs doyub
“Gamoh” təkin qurum diktator sunar
Yandırdığı odun içində yanar
710
*Diqqət!
“Gamoh” “gamoh”çunun beynini yuyur
İçinə düşmənsevər metod qoyur
O qədər çör-çöp yedirir ki, doyur.
Tox beyinin qulağı söz eşitməz*
Söz eşidən, beyninə çöp daşıtmaz
711
*Diqqət!
“Gamoh” “yazqı” yazır milli məclisə
Milli məclisdən öncə qoyur səsə
Gamohçulardan səs alır hər kəsə
“Gamoh”un zülümüdən hər kəs doyub
Çünkü milli haqqımıza əl qoyub* <
712
Milli məclis yoxdur ki, bayraq seçə
Seçdiyi milli barağa and içə
Bayrağın yolunda canından keçə
“Gamoh” milli nifaq əkir qafada
Taylara bölünmüş məzlum Culfada
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713
*- Diqqət!
„Gamoh“ bilir ki, sular durulmayıb
Butayda milli məclis qurulmayıb
Bütövləşdirən sorğu sorulmayıb*
Milli məclisdə seçiləcək bayraq
Bəlli olmayıbdır ki, baş da yaraq
714
“Gamoh” antidemokrat bir qurumdur
Yaratdığı bugünkü pis durumdur
Gürəsən bu da “içiboş” yorumdur?
“Gamoh” milli birliyi parçalayır
Həm də topladığı suyu calayır
“... Son günlərdə “Gamohçu olaraq Çöhrəqanlı bəydən ayrılırıq” diyən dosların da əsas
nədənləri bu təşkilata yaranan saldırılar ədəbiyatından ortaya çıxabilər. ...”
Gamoh Tehran 1387.05.21

715
“Gamoh”çular “Gamoh”u tərk edirlər
Çünkü kölə yetişdirən “lider”lər
Qul olmayanı yün təkin didirlər
Demokrat olmayan qurum dağılar
Qurumsuz millət qurtulmaz sağılar.
Demokrasının məhsulu birlikdir,
Hər birliyin də məhsulu dirlikdir.
11.07.2008
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Arazizm
bayraq sorununu çözüb.
“Kim sizi qəyyum edib,”
“hökm edəsiz (millətə)?”

Sabir

716
Arazizm düzü əyridən ayırıb
Milli demokratik məktəb qayırıb*
Xalqını biliklənməyə çağırıb
Xalqın haqqı var sevdiyini seçə
Seçdiyi ölçü ilə ölçə-biçə
*- “... Milli düşüncənin çeşitli olması sadəcə güney Azərbaycan hərəkatında
ortaya çıxıb!
Millət bir olursa, demək milli düşüncə
də bir olmalıdır!”
Baybak saytının sözcüsü
717
Arazizm çözüb milli sorunları
Dəyişsə də formaları donları
Dəyişməz mahiyyətləri, yönləri*
Arazizm öyrədib sorun çözməyi
Düşmənə qarşı tərs yöndə üzməyi
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718
Arazizm çözüb bayraq sorununu
Qırıb nifaq salanın “burun”unu
Yırtıb qəyyum seçənin “qarın”ını
İçindən bayraq qaldıran Fars çıxıb
Nifaq salanların evini yıxıb
719
Arazizm millətin yolunu gedib
Türk soylu xalqını milliətçi edib
Xəyanət edəni yün təkin didib
Arazizm millətə yazqı yazmayıb
Məclis önərən bayrağı pozmayıb
720
Arazizm deyər hər bir təşkilata
Haqq verməyin “baybak” təkin bir sayta
Milli bayraq seçən bu “deputat”a
Milli bayrağı milli məclis seçər
Nifaqçı fars məclisindən su içər.
18.07.2008
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Böyük bəy
nəyin bahasına pozur?
721
Böyük bəy də azqınlar təkin azır
Çünkü milli bayrağımızı pozur
Ağ yerinə qara ay-ulduz düzür
Fars şovenizminin görünməz əli
Böyük Rəsuloğlunu edib dəli
Ki “simqə” adıyla bölələr eli
722
“Baybak” saytını qurduran yönəldən
Bayraq pozan “ayı”ları oynadan
Bütövlüyün ürəyini göynədən
Fars şovenizminin gizli əldir
(Türk birliyini pozanın əlidir)
İnanmayan ağılsızdır dəlidir.
Halbuki yaxşı metodlar yarımı ilə pis dəyərləri
yaxşı göstərməyə çalışan Böyük bəy Rəsuloğlu
deyir ki:
“... Bu təklif ətrafında mübahisələr o qədər demokratik,
titizlik və milli mənafemizi qoruyacaq biçimdə getdi ki,
hər fürsətdən ara qarışdırmaq məqsədi ilə su-istifadə etməyə çalışan düşmənin görünmüyən əlləri çaş-baş qaldılar. ...
Mən “qara ay-ulduzlu simgəyə” səs verirəm.
Yaşasın Azərbaycan – tanrı Türkü qorusun.
Dərin saygılarımla.” 25.07.2008 Böyük Rəsuloğlu
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Böyük bəy nəyin bahasına pozur.

Gələcəyin də duzaqçı Böyük bəylərini tanıyalım:
Saqqalına güldürən Böyük bəy də öyrətmiş olur ki,
ovlayıcı yemın özəllikləri o cümlədən 1- gəlişi gözəl,
2- populer, 3- nifrət yaradmaq üçün iftiraçı (“özünə
bənzətmək”) olmalıdır:
“Demokratik”, “titiz”, “milli mənfəət”, “ara qarışdırıcı”,
“su-istifadə”, “düşmənin görünməyən əlləri”, “Tanrı
türkü qorusun” (~ Qadın hqlarından yoxsun çürüsün).
Baltacı Araz

723
Böyük bəy bilməz ki, kim deyər bağır
Öncə simgə adıyla bayraq qayır
Sonra bayraq adlandırmağa çağır
Düşmənin böldüyü tayları ayır
Simgə bənzəməməlidir bayrağa
Yoxsa bayrağı da qoyar qırağa
724
Böyük bəy bilməz bölünməz millət var
Milli düşmənlərə qarşı nifrət var
Məclisin dalında milli qudrət var (el gücü)
Milli bayrağı milli məclis sunar
Bütövçü millət işarədən qanar
725
(xətti-hərəkət)
Araz qondarma lideri tanıdar (Örnək olaraq)
O lideri ki, xəttini unudar
Məşyi ilə də xalqımı yanıldar
Böyük bəy həm milli bayrağı pozur
Həm də antiqadın peşində gəzir. 30.07.2008
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“Bütövləşmək”
realisti şüardır.
726
Fars deyər ki, bütövləşməyə göz yum,
Yəni qarabağı unudmağa cum,
Ki Erməni qanımı içə xum-xum.
Bütövləşmək ilə Qarabağ sözü,
Bölünməz bir bütündür sözün düzü.
727
Fars federalist edər ki, ayrılmaya
Bütövləşdirən körpü qayrılmaya
Şovenist Farsın beli qırılmaya
Federalist bütövlük sözündən qorxar
Qeyrətinin boynunu yerə soxar
728
Türk milləti qövm deyil, millətdir
Bütövləşdirən səbəb bu illətdir
Gərçəkləşdirən müstəqil dövlətdir
Dəxlı yoxdur Fars ilə BMT-yə
Ki bütövləşməyə qarşı söz deyə
729
Durma qardaş, sən də BMT-yə get
Türkün millət olduğunu sübut et
İstiqlal, bütövləşmə haqqına yet
Haqq qazandıqdan sora savaşa dal
Bütövləşdirən istiqlalını al
203

“Bütövləşmək” realisti şüardır.

730 Cənab Güntay bəy Gəncalp
Bütöv Azərbaycan lazımdır bizə
Həm də “Qərb”ə ki, əl tapa dənizə
Bölücü Rusyanı çökdürək dizə
Azərbaycana bütövlük gərəkir
Deməyin ki “Fars bu toxumu əkir”*
731
İdealı gərçəkləşdimək üçün
Tank ilə topumuz əskikdir bu gün
Vurmayın düyünün üstünə düyün
Güneydə güclü idealımız var
Quzeydə gücləndirən alımız var
732
Quzeydə milli istiqlalımız var
Silahlanmağa beytülmalımız var
İqtidar dəyişdirən alımız var
Rusya köləsi iqtidara qarşı
Başlat parlamenteristi savaşı
733
Quzey gərəkəcək haddə gəlişib
Qurtara biləcək gücə irişib
Rusyaçı iqtidar donun dəyişib
Quzey qadirdir güneyi qurtara
Rusya qoyun edibdir ki, otara
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734
Rusya bütöv Azərbaycan istəməz
Rəqibə ləl ilə mərcan istəməz
Sakit Xəzərdə həyəcan istəməz
Turanı həm bölər, həm də sömürər
Rusyaçı iqtidar sümük gəmirər
735
Quzeyin dəstəkləyəcək gücü var
Qullanmayanların çoxlu suçu var
Çünkü qullanan Erməni, Gürcü var
Qarabağın “vəkili” İrəvandır
Tərbizinki yalançı pəhləvandır
“Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni”
İrəvan şahı olur azərbaycanlı Erməni. (Robert Kocharyan)

736
*- Diqqət!
“Qərb” istər Azərbaycan bütövləşə
Vietnam, Yəmən, Alman bütövləşə
Arnavud, yaxud Alban bütövləşə
“Qərb” istər otura “şərq”in yerinə
Bütövləşdirən millətin xeyrinə*
737
Fərq etməz silahlandıran kim ola
“Sosyalist” donundakı zalim ola
Yaxud demokrasısı salim ola
İşqalçını dəstəkləyən zalımdır
(İşqalçıya silah satan zalımdır)
Zalıma qarşı dost bulmaq lazımdır
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738 Verilməz haqları silah aldırar.
“Doğuşana qaç, tazıya tut deyirlər”
Əyrini düzəldib, düzü əyirlər
Ovlamaq üçün dərdinə dəyirlər
Sən də ovlanmadan ovçunu qullan
Silahlandıran dost bulmağa yollan
739
*- Diqqət!
İstiqlal almağa qan verməliyik
Silahlandırana can verməliyik
Yoxsa namus ilə şan verməliyik*
Bütövləşmək, yaxud istiqlal üçün
Eyni cəzanı çəkməkdəyik bu gün
740
Azərbaycan başqa, başqası başqa
Quzey ucuz neft satır boşqa-boşqa
Silahlandırsa güney gələr aşqa
Güney zülm ilə dolu yanar dağdır
Həm də canından keçən üzü ağdır
741
*- Güntay Gəncalp
Doğudan doğulmayan görməz batı
Bu gün təməl atılar, sabah çatı
Oyanmadan öncə gərəkməz yatı
Bütövçünün şüarı birləşdirər
Güntay-ın şüarı qeyriləşdirər*
(İrançı, tayları qeyriləşdirər.)
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*- “Bütöv Azərbaycan” söyləmindən
fars şovinizmi faydalana bilərmi?
Güntay Gəncalp
742
İkinci Çöhrəqanlı olmayalım
Hər gün bambaşqa hava çalmayalım
Zərərli şey aşına salmayalım
(Qurur ilə inada dalmayalım)
“Bütövləşmək” realisti şüardır,
(“Bütövləşmək” gərəkən bir şüardır,)
Milli qeyrət daşıyan şah damardır.
17.06.2007
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Utan Azərbaycanımın
... yazarı!
(Yarınlar toplandı on dörd il oldu,)
(Qarabağın səbir kasası doldu.)
743 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın “lider”i
Qarabağı satıb-gedən Heydəri
Taxta çıxarmış özündən mundarı
Ankara öz işini özü görür
Bakı özgəyə buraxıb kef sürür ("Minsk"ə)
744 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın kıralı
Rusqulu Heydər Əliyevin alı
Qurtar Erməni əlindən mahalı
Ankara çanakkalada savaşır
Bakı vaxt öldürmək üçün uğraşır
Sözü bir kərə deyərlər:
İnanma rusqulu hakimiyyetə,
Savaşı uğradar məğlubiyyətə.
745 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın dövləti
Niyə paysız qoydun müxalifəti
Qarabağa can yandıran milləti
Qarabağı qurtarmayan dövləti
Nə üçün bəsləməlidir milləti?
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746 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın milləti
Niyə qurmusan bu güclü dövləti
Ki atəşkəsə sata məmləkəti
Qarabağ düşmən əlində əsirdir
Çünkü dövlət milli deyil, qısırdır
747 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın məclisi
Qoyma qanun qoya xalqın nəcisi
Qarabağ getsə çəkilməz acısı
Ankara qeyrətli insan eyidir
Bakı qaçqını qeyrətsiz böyüdür
748 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın satqını
İncitmə milyondan artıq qaçqını
Qarabağ üçün qullan ... musiqini
Dərdli xalqın ürəyini sıxma çox
Savaş marşı lazımdır, muğamat yox
749 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın taciri
Hakim qılma Rus uçuran qəciri
Yüz yirmi min Erməni müstəciri
Qaçqın çadırda çürüyür iylənir
“Prezident”i ... konsertdə əylənir
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750 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın şimalı
Həm ordun var, həm də xalqın kamalı
Niyə Qarabağım "olub” yad malı?!
Tehran Türkün gücü ilə “bəy” durur
Bakı on dörd ildir ki, qeyət burur
751 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın petrolu
Ki əmniyyət üçün satdın bu eli
Bağladın Qarabağa gedən yolu
Tehran atom bombasına düşünür
Başına kül tökən Bakı deşinir
752 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın bütcəsi
(Pul ilə təslim etdi xədicəsi) (islam ...)
Səndən nə xeyir görübdür Göyçəsi
Ankaranı gücləndirən ordudur
Bakıdan xeyir görməyən yurdudur
753 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın ordusu
On dörd il xəyanət etdin doğrusu
Qoymadın savaşa xalqın yavrusu <<<
Türk qurtardı farsın sömürgəsini
Silahlansa qurtarar ölkəsini
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754 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın əskəri
Qarabağın olub düşmən məskəni
Sən qurtaracaqsan, yoxsa miskəri?
Ankara türkçü edir ki, qurtara,
Bakı qeyrət öldürür ki, otara.
“Baran”a tütək (muğam musiqisi) çalarlar, südləndirib sağarlar.

“Xər”i minərlər, ağzını tikərlər, damarındakı qanını tökərlər.
Miniş verməyəni minməzlər. Qoyun olmayanı çöllərdə (dün
pambıq tarlalarında, bu gün qaçqın çadırlarında) otarmazlar.

755 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın yazarı
Öylə oyad ki, bağlaya bazarı
Coşdura dövlətə qarşı Xəzəri
İşqalçı Tehran tərbizlini vurur
Yerli Bakı qaçqınımızı burur
756 Haçan utanacaqsınız?
Utan Azərbaycanımın aydını
Səsləndir Qarabağın fəryadını
Oyadmasan aydın qoyma adını
Bir milyon Türk, yüz yirmi min Erməni
Dərdə salıb həm vətəni, həm məni.
12.12.2007
211

Gecikmək lazımdır
işqalçı üçün.
757
Gecikmək lazımdır xain dövlətə
Torpaqdan pay verə özgə millətə
Xəyanət edə yetim məmləkətə
Rusyaçı “Türk” torpağını paylayar
“Lider”lik yaylalarında yaylayar
758
Gecikmək lazımdır işqalçı üçün
Ki qurtuluş üzü görməyə ... Laçın
Sonra deyələr ki, xeyrindən keçin
Geciktirən istər iş-işdən keçə
Qarabağ da ola Zəngəzur, Göyçə
759
Gecikmək lazımdır cahil qardaşa
Ki savaşsız ömürü çata başa
Hər gün aşıq ola bir “qələm-qaş”a
Gecikdirən iqtidar qurar duzaq
Ki qarabağımızı da uduzaq
İqtidar və “müxalifət”dən oluşan rəsmi Bakı, Qarabağı satıb
xərcləməsi üçün, yəni pullu rütbə qazanması üçün, gərəkəndə
“Siz yatın, biz oyağıq” anlamında aldadıcı və yuxladıcı havalar çaldırmaq ilə oyunlar oynamaqla, nə fəqət azərbaycanlı
Türk milləti ilə Türk xalqının milli namusu olan tarixi torpağını “atəşkəs” hiləsi yardımı ilə milli düşmənlərimiz olan köçmən Ermənilərin ixtiyarında qoyublar, bəlkə qazandıqları pullu rütbələrin bahasına, bölünmüş və işqal olunmuş yurdunu
qanlarının bahasına işqaldan qurtaracaq və bütövləşdirəcək
otaylı butaylı xalqımıza qeyrətsizliq ruhu aşılayırlar ki, ailələrini belə qoruya bilməsinlər. 212 Belə də iş olar?!

Gecikmək lazımdır işqalçı üçün.

760
Gecikmək lazımdır neft firmasına
Milli qeyrətimizin ölməsinə
Milli namusun əldə qalmasına
Qeyrətsiz yetişdirən iqtidardır
Qeyrət öldürən ən böyük qəddardır
761
Gecikmək lazımdır unutdurmağa
Bir milyon qaçqına qan utdurmağa
Qarabağın yasını tutdurmağa
İlham da deyir qalmaz qiyamətə
Qarabağ “qaytarılacaq” millətə
“Eşşəyim ölmə, yonca bitincə,
yonca bitmə, torba tikincə.”
762
Gecikdirən lazımdır işqalçıya
Ki dözüm aşılaya xəyalçıya
Göz tikdirə “Minsk” təkin falçıya
Erməni alıbdır ki, “Minsk” “qaytara”,
Türk də ordu qurdurub ki, otara.*
*- Qardaş qerətsiliyin də “həddi” var.
Nə gərək var çalıb-çapan dövlətə,
Torpağını qaytarmasa millətə? <
21.01.2008
213

Geriçi xalqım deyil ki,
millətdir.
763
ürətiçi = istehsalçı
Millət tacir sinfi ilə brökratdır
Tacir sürücüdür, brökrat "at"dır
Millətin yaratdığı şey dövlətdir
Xalq oluşub ürətiçi sinfdən;
İşçi, əkinçi, sənətçi, əsnafdan
764
Millət xalqın qazancından bəslənər
Xalqın ürəyində zalım pislənər
Zalımı devirmək üçün səslənər
Xalq istər dəyişdirə ki, gəlişə
Millət qoymaz mövcud düzən dəyişə
765
geriçi = irticaçı
Çağ dışı millətlər geriçidirlər
Çünkü geriçilər sürücüdürlər
Gerilətmək üçün qorucudurlar
Ürətiçi xalq iləriçi olar
Tükətiçi millət geriçi olar
766
Pişəvər istər traktor yapdıra*
Əkinçi istər traktor çapdıra
Tacir istər ki, xalqını sapdıra
Geriçi millət devrimi önləyər,
Dəllallıq haqqı verəni dinləyər
*- Pişəvər (əsnaf) geri qalmış ölkələrdə
oluşacaq milli burjuvazının (sənayeçi
burjuvazı) çəkirdəyidir.
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Geriçi xalqım deyil ki millətdir.

767
Geriçi millət var isə tacirdir
Çünkü devrimçi xalqı ilə şairdir
Ürətiçi gəlişməyə qadirdir
Heç ürətiçi sinf geriçi olmaz*
Geriçi millətə qorucu olmaz
*- Sürüdən ayrılanları qurd qapar.
768
Geriçi millət gec yuxudan durar
Dövlət qursa geriçi dövlət qurar
Gəlişdirən xalqın ağlını burar
Geriçi xalqım deyil ki, millətdi
Millət həm tacirdi, həm brökratdı
769 *- İslam təslim dinidir.
Fars milləti “iləriçi” millətdir
“İləriçi” edən milli qeyrətdir
Qurduğu yarı müstəqil dövlətdir
Fars milləti Turanı çapır bala
Dinçı edir ki, Türk Farsa qul ola*
*- Son misranın geniş anlamını “Uyqalaş!” adlı
əsərimdə açıqlamışam.

770
*- “Axdaran tapar”
Qeyrətsiz millət cibinə düşünər
Yurdunu satdığı yurda daşınar
Çapıldığı yurdu dərddən eşinər
Qeyrətsiz millətin yurdu çapılar
Qeyrətləndirməyə çarə tapılar*
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Geriçi xalqım deyil ki, millətdir.

771
Geyrətsiz millətə eşşək deyərlər “Türk xər”
Eşşəkin milli haqqını yeyərlər
Tarix yaradan xalqını öyərlər (Qeyrətli Türklər)
Türk xalqı tanımayır millətini
Eşşək adlandığının illətini
(səbəbini)
Həm yurdumu satır kölə eyləyir,
Həm də öldürtdürür sayğı diləyir!

772
İmperyalar qurduran millətə baq!
Öz qazancı üçün satır milli haqq
Ki inkişafı dili ola yasaq
Həm də ki, Farsistan, Gilan, kürdistan,
Deyələr ki, “bizim”dir Azərbaycan
773 *- Satqın deməz ki, satqınam.
Pulu yoxdur sərvət yaradan xalqın
Ki silahlanıb-ala öz torpağın
Vətəninə dönə bir milyon qaçqın
Bakı silahlanıb xalqıma qarşı*
Qoymayır başlada milli savaşı
774 (Alıcıdan öncə satıcı vardır.)
Pulu yoxdur sərvət yaradan xalqın
Ki silahlanıb-ala milli haqqın
Sinfi qazancı üçün satıb satqın
Sərvət toplanıb tacirin əlində
Əl qoyulmalıdır vətən yolunda* <<<
*- Güntay Gəncalpın bağrın çatlatma!
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Geriçi xalqım deyil ki, millətdir.

775
*- Diqqət!
Xalq fəda etdi taciri vətənə*
Yeri aldı verdi əkib-biçənə
Sənaye devrimi gətirdi Çinə
Yarı feodal yarı sömürgə Çin (1949)
Üçüncü süper güc sayılır bu gün*
*- Biz tacir sinfinin yolunu gedik,
1- Yurdumuzu xarici bazar etdik.
2- Yurdumuzu Farsa sömürgə etdik.*
*- Eşşəyi minərlər, alçağını uşaq da minər.
Miniş verməyənə minmək olmaz.

776
*- Diqqət!
Vətən ilə dil ortaq malımızdır
Qoruyan yaşadan öz elimizdir
Ortaq malı satan qatilimizdir*
Vətənə elə dilə qurban olum
Xəyanət edənə lazımdır ölüm**
**- O qədər tacir öldür milli olsun,
Milli olsa görəvi bəlli olsun.
777
Suçu özgədə yox, özündə ara
Yoxsa bula bilməsən dərdə çara
Miniş verməyəni minməzlər bala
Dəyişmək istəsən özündən başla
“Dəymə-düşər” olsan bu işi boşla.
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Türkə Atatürk təkin lider gərək.
778
Pişəvəri çağdaş yurdsevər idi
Çünkü kənd də devrim paltarı geydi
Azərbaycan xalqı ona baş əydi
Pişəvəri istiqlaldan “vazkeçdi”
Çünkü silahsızlandıran “dost” seçdi
(Səhvlərimizdən öyrənməliyik.)

779 (1412-ci bəndə baxın!)
Əbulfəzl Elçibəy istiqlal aldı
(Liderliyi Heydər Əliyev çaldı)
(Qarabağ işqalçı əlində qaldı)
Laik olsaydı istiqlalçı lider,*
Liderliyi çala bilməzdi Heydər.
*- Yeni dinlədiyim kasetlərinə görə bir növ islamist idi.
(Yəni qafası cinlərin, mozalanların məskəni idi.)

780
*- Diqqət!
1- Qanı ilə istiqlal alan xalqdır
(almadımı?)
2- Geriçini taxtdan salan xalqdır (salmadımı?)
3- Ovçusuna təbil çalan xalqdır (çalmadımı?)
Çağdaş ol ki, xalqını ovlamaya*
Heydər Əliyev təkin tovlamaya
781
Yurda bütövlük ilə el lazımdır.
Elə rifah ilə moral lazımdır,
Çağdaşlıq ilə istiqlal lazımdır.
Bunlara inanan gərçək liderdir
Əfsanə sanan rusqulu Heydərdir
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Türkə Atatürk təkin lider gərək.

782
Yurdsevər olmaq yetərli deyildir
Çağdaş olmasa keçərli deyildir
Dindən asılı çəpərli deyildir
Geriçiyə ürək döyünə bilməz
Çəpərsizə kimsə güvənə bilməz
*- Çəpərsiz gah nala, gah mıxa döyər,
bir gün “laik”olar, bir gün islamsit.
783
Elçibəy dinin harayına yetdi
(Elçibəy peyqəmbərləri aratdı)
Ovçu Heydər Əliyev haca getdi
Kim dinsiz etmişdi ki, dinçi etdi?
İlhamın lideri hacı Heydərdir
Atatürk Türkə yaraşan liderdir*
*- Laik, sekular, yurdsevər, türkçu, ...
784
Türkə Atatürk təkin lider gərək
Gərəkirsə yolunda şəhid verək
Ölməsək qalsaq məhsulunu dərək
Atatürkün səhvi montajçı etdi
Qazandığı istiqlal əldən getdi.
(Antifeodalist Çin kama yetdi.)

*- Hər istiql da istiqlal sayılmaz.
09.01.2008
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(Hindistan yox.)

“Günü günə sat!” siyasəti
satar.
(Satqına buraxılan itib-batar.)
785
*- Hər iki tayda
Türk ancaq Türk əli ilə yenilər
Türk ancaq Türk əli ilə minilər
Satqın tanınsa minilməz enilər
Türkün yurdu o zaman qurtulacaq*
Ki gizlədici pərdə yırtılacaq.
786
Tanı şah Heydərə “lider” deyəni
Tanı Rus köləsinə baş əyəni
Tanı satqınları dəstəkləyəni
Torpaq bahasına rüşvət alınmaz
Satqın “lider”lərə təbil çalınmaz
787
Otay şəhid verdi Rusyadan qopa
Öncə quzey bölüm istiqlal tapa
Sonra tayları vahid ölkə yapa
Rusya (ilə İran) pozdu planı
İşqala uğratdı Azərbaycanı
788
Rusya Surət Hüseynovu göndərdi
Tankları Türkün üstünə döndərdi
Heydər Əliyevi taxta mindirdi
Elçibəyin aldığı istiqlalı
Əliyev etdi Rusyanın halalı
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“Günü günə sat!” siyasəti satar.

“Lider”ə bax, “Lider”ə,
Rus köləsi Heydərə,
Boyun əydi “qədər”ə,
Torpaq getdi hədərə.
789
*- Koroğlu operası ...
Heydər Əliyev “Keçəl Həmzə” idi*
Bacarığı siyası qəmzə idi
Hiləsini yedirən imza idi
Heydər nökərov iqtidarı çaldı
Üzeyirdən öyrənməyən mat qaldı
Demə Heydər başqa, Həmzə bəy başqa,
Həmzəlik etdi onu “alnı qaşqa”.
790 *- Türk düşməni Heydər Ə.
Heydər Əliyev kimliyini dandı
Dedi boy dilimiz “azərbaycan”dı*
Səbəbini bilən od tutdu yandı
Türk-dünyasını bölən Rus xeyrinə,
(Tayları yadlaşdıran Rus xeyrinə)
Qoymadı “... oğlu” gələ “... ov” yerinə
*- O zaman Türkiyə Türkcəsinin adı nədir?
Guya türkcə yox, “türkiyə”dir. (ha ha ha )

791
Şah Heydərin oğlu iqtidar oldu
“Günü günə sat!” hiləsinə daldı (atəşkəs)
İşqalın ömrü on beş ili buldu
“Günü günə sat!” siyasəti satar
İmzasını işqal etdirən atar

221

“Günü günə sat!” siyasəti satar.

792
Niyə Rus Türk torpağını paylayır?
Hansı Türk Rusyaya uşaq bələyir?
Hansı Türk düşməninə dost söyləyir?
Neftini yeyən, yurdunu satan Rus
Düşmənmi sayılmalıdır? Yoxsa dost?
793
İqtidarın planını Rus qurub
İqtidarın arxasında Rus durub
Hansı “lider”ləri iqtidar burub?
Qarabağdan danışan “lider” çoxdur
Qarabağa düşünən lider yoxdur*
*- Dövlət bütcəsindən partılarına ayrılan pul ilə
stol və məqam davasına düşünürlər.

794
“Günü günə sat!” siyasəti bilir;
İşqalçı əskəri qeyrətə dolur,
Torpaq itirənin qeyrəti ölür.
İqtidar milli qeyrəti öldürür
Həm də Türkün saqqalına güldürür
795
*- Deməyin demədilər.
Qaçqın həm ev itirib, həm də vətən
Vətənsiz evə bənzər ruhsuz bədən
Ruhu ölmüşə geydirərlər kəfən
İqtidar ev tikir ruhsuz bədənə,
Ki geri qayıdmayalar vətənə*
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796
Xalqın vergisi ilə neft pulundan
Bir az abad olur yurdun çölündən (Reklam üçün)
Qalanı paylanır rüşvət yolundan
Hansı ana fabrikanı qurdurub?
Yoxsa, milli inkişafı durdurub.
797
İqtidarın hədəfi yurd satmaqdır
İşqalçı Farsın dadına çatmaqdır *
(Rus uşağının dadına çatmaqdır)**
Bu səbəbdən işi yeyib-yatmaqdır
On beş ildir ki, günü günə satıb
İşqalçı Ermənistan kama çatıb
*- O cümlədən BMT-də
**- Sömürgəçi Rusyanın sömürgə anlamında gəzəgənləri.

798
İqtidarı dəstəkləyən satqındır
Satqın sürüdən ayrılmış xalqındır
Qurbanı ... yurdsuz yaşayan qaçqındır
Otayda yurd, butayda Türk satılır <
“Əti yeyilir sümüyü atılır”
799
*- Diqqət!
Satqın sənətçi, alimlər utanın!
Oğlu da satılar satqın ... atanın
Kimə xeyri var aldığın xaltanın?
Xalta üçün satqınlara satılma!*
Qarabağı satanlara qatılma!
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“Günü günə sat!” siyasəti satar.

800 **- 379-cu səhifəyə baxın!
Ağadadaşa de ölsün ərisin
Yoxsa xalqı səriyəni sərisin
Haqq yolunda soysalar da dərisin.
Erməni öldürür torpaq qazana
Heydər nə etdi ki, ömrü uzana?!*
Təzəkdən konfet olmaz ki, bəzənə.
Bəyəndirirlər ki, taxtda qalalar
Qarabağın halvasını çalalar
801
Ay Məşhədi İbadın fəhlələri!
(Ay İlham Nökərovun fəhlələri!)
Yetər artıq, tökməyin zəhlələri!
Satmayın rüşvətə o kəllələri!
Ürək yurdun dərdinə yanmalıdır
Satqın liderdən üzü dönməlıdır
802
Bu nə millətdir? Bu nə məmləkətdir?
Bu nə yüz illik milli hərəkətdir?
Bu hərəkətin nəyi bərəkətdir?
Hər kəs deyir ki, məni ələşdirmə!
Xain çıxsam qanıma bələşdirmə!
Rüşvətzadələrimi mələşdirmə!
Qoy ölü təkin kəfəni batırım!
Alim adlanım, rütbəmi artırım!
15.05.2008
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Siyası şüur
iqtisaddan doğar,
Şüurlu millət şüursuzu sağar.
803
Fars tarixinin qondarma olduğu
Antiturandan göndərmə olduğu
Oxutduranı jandarma olduğu
Federal istəyən Farsı öldürər
Ağılsız öz saqqalına güldürər
804 *- Ərəbcənin 33-cü şivəsi
Farscanın müstəqil dil olmadığı*
Dilənməkdən başqa yol bulmadığı
Ortaq dil olmağa xal almadığı
Dünya üçüncüsü türkcədən qorxar
Federalizmin boynunu yerə soxar
*- UN-in 1999-dakı verdiyi bilqilərə görə.

805
Firdovsunun antiinsan olduğu
Meyvəsi bugünkü İran olduğu
Qadın düşməni-nin heyvan olduğu
Antitürk Farsa doğuzdurar tula
Qoymaz İran federal ölkə ola
806
Farsın nəyi var Türk ilə yarışa?
Türk olan yerdə yarışa qarışa?
Kim istər düşməni ilə barışa?
Farsın yarışmağa Firdovsusu var
Onu da insanlıq evindən qovar
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Siyası şüur iqtisaddan doğar.

807
Fas da Rus təkin ağıllı olsaydı
Teknoloju ürətməyə dalsaydı
Teknoloju ilə tora salsaydı
Genə də federal İran dağılardı
Çünkü İranda qalan sağılardı
808
Otayda təhsil dili azad idi
Türk dilində oxuyan el şad idi
Sömürülən milli iqtisad idi
Otayı dil yox, iqtisad ayırdı <
Qazancını qorumağa çağırdı
Federalizm (Türk dilində mədrəsə / ...) deyər: (Unudmayın!)
Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ! <
Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ.

809
Siyasətin anası iqtisaddır
İqtisadı bağımsız xalq azaddır
Bağımsız xalqın ölkəsi abaddır
Milli iqtisad bağımsızlıq istər
Bağımsız edən yolu xalqa göstər!
810
Oyanan xalqın gücü sel gücüdür
Sel gücü edən onun bilinçidir
Federalist milli deyil, dilənçidir
Arazızm qurtuluşun silahıdır
Qullanılmasa kimin günahıdır?
13.05.2008
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Siyasətə xət verən
iqtisaddır.
811
Azərbaycan iki qat sömürgədir
Həm Farsa milli bac verən bölgədir
Həm də ucuz işçi satan ölkədir
Otay montajcılara qulluq edir
Butayın hər şeyi aradan gedir
812
Azərbaycan görməyir milli gəlir
Çünkü həm montaj fabrikası çalır
Həm də ki, Fars sömürgə haqqı alır
İstiqlal milli gəliri qurtarar
Həm də qanunu maaşı artırar
813
Azərbaycan hələ maşın qayırmır
Özünü qoyun edəndən ayırmır
Ana fabrika qurmağa çağırmır
Azərbaycan maşın alır tükədir
Çünkü montajçı ürətən ölkədir
814
Ayərbaycanın fabrikası yoxdur
Bu səbəbdəndir ki, işsizi çoxdur
Ancaq kompradorların qarnı toxdur
Montaj fabrika bizə iş versə də
Qazancı yatırılmaz ölkəmizdə
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815
Azərbaycanda iş gücü ucuzdur
Çünkü işverən montajçı quduzdur
Bu səbəbdən işçi ücrəti azdır
Milli burjuvazı ağıllı olar
... Sağdığı qədər balasına qalar
816
Azərbaycanı satdırıb satqını
Milli kölə edib onun xalqını
Satılmayanın yeməzlər haqqını
Yurdu qurtulanın xalqı qurtular
Çapılmayan ölkə sərvət artırar
817
Azərbaycanda satqın höküm sürür
Xeyrini sömürgəçi millət görür
Yazqı haqqından danışanı vurur
Allah haqq verməz ki, yazqı yazasan
Kölə edən qanunları pozasan
818
Azərbaycanın kəndi it hürdürür
Nuh çağındakı yaşamı sürdürür
Geriçi iqtisad inkşafı durdurur
Kəndin sərmayəsi şəhərə axır
Kirəçi-əkinçinin evin yıxır
Bu səbəbdən yer əkib-biçənin olmalıdır.
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819
Azərbaycan, sənin nüfusun artır
Artan nüfusun tarlasını satır
O pul ilə işsiz-şəhərə çatır
Kənddə yeri yoxdur ki, əkib-biçə
Şəhərdən başqa yeri yoxdur köçə
820
*- Gülmə, ağla!
Azərbaycan, niyə sən oyuncaqsan?
Bir ovuc kompradora qolçaqsan?
Olmaya satqınlar təkin “alçaq”san?
Ürətdiyin işsiz ilə dəllaldır <
Tükətdiyin isə yabancı maldır
821
Azərbaycan, sən kimə dəyərlisən?
Sömürgəçi dövlətə xeyirlisən
Vergi verən xalqına zərərlisən
Ana fabrika qurmayan dövləti
Yaşadma ki, çapdıra məmləkəti
822 (ürətiçi ~ istehsalçı)
Azərbaycan, satqın ağılı burar
Milli dövlət ana fabrika qurar
Milli inkişafın dalında durar
El gücü ürətiçi gücdə yatıb
İş gücünü çapdıran ölkə batıb
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823 *- Yıxıcı sağı, yapıcı soludur.
Azərbaycan, sənin iş gücün çoxdur
Milli burjuvazının qarnı toxdur
Fabrika qurdurmağa pulu yoxdur
Sərmayə iş gücünün məhsuludur
Satdıran sağı, qoruyan soludur*
*- Mahiyyət dəyişməz, şübhən olmasın.

824
Azərbaycan, səni sol qurtaracaq
Xalqı qoyun edən sağ otaracaq
Çəkilməyən dərdləri artıracaq
Çünkü Çin xalqı solu hakim etdi
Dörd yüz illik yolu qırx ildə getdi
Deyirlər: “Elmdən danışma! Təcrübədən danışma!”
Bəs nədən danışaq? <<<

825
Azərbaycan, sağçı əl dəyişdirər
Solçu hədəf ilə yol dəyişdirər,
Yerində sayanı sol dəyişdirər
Gəlişmək istəsən solu hakim et
Yoxsa hər gün bir “ər”in yolunu get
826
Azərbaycan, qoyma səni satalar
Satdıran siniflər kama çatalar
Özgəni yazqı işinə qatalar
Dil haqqından başqa haqlar batalar
Federalizm işqalı yasallaşdırar
İşqalçı milləti xasalaşdırar
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827
**- Asimilə
Azərbaycan, qoyma az çoxu vura
Hər sinf öz nüfus sayısına görə
Deputat sunmalıdır məclis qura
Qoyma molla təkin fikir yürüdə
Sinifləri bir qazanda* əridə**
*- Sinfi partı başqa, keçici cəphə başqa.

828 (Siyasətdə dinçi Ərəb casusudur.)
Azərbaycan, sənin nəyin əskikdir?
Bütövləşdirəcək tayın əskikdir
Butayda sekular bəyin əskikdir
Bütövlük satılmaz dinə məzhəbə
Qurban verilməz geriçi məktəbə*
*- Din aşılayan işqalçı Ərəbə
829
Azərbaycanda Türk kültürü ölüb
Çünkü qadın erkəkə kölə olub
Tümrüs anamın birçəyinə gülüb
Kültür alış-verişi çox yaxşıdır
Nə dinçi Ərəb ilə ki, vəhşıdir
830
*- Diqqət!
Azərbaycanı din geriçi edib
Köhnə Ərəblərin yolunu gedib
Tacir ilə feodal kama yetib
Qadını erkəkə döydürmək üçün*
Erkəki qat-qat geriçi edib din
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831
Din qoymaz ki, Azərbaycan gəlişə
Gəlişmək istəsə gərək dəyişə
Öylə dəyişə ki, çağa irişə
Qadın qurtulmasa erkək qurtulmaz
Xalqını birləşdirən Türk qurtulmaz
832
*- Diqqət!
Azərbaycan, yolun pisi seçilməz
İnkişaf ticarət ilə ölçülməz*
İçiboş istiqlala and içilməz
Milli öz yazqısını özü yazar
Araz oyadmasa əlbəttə azar
833
*- Diqqət!
Azərbaycan, yaydan çıxan söz oxdur
Siyasəti düzgün anlayan yoxdur*
Özünü siyası tanıdan çoxdur
Siyasəti yönəldən iqtisaddır
Xət verən sinfi gizlədən cəlladdır
834
Azərbaycan, təməli Araz atdı
Təməlin atılması başa çatdı
Bilimsəl şeiri qınayan səs batdı
Arazı manyaq sanan manyaq çoxdur*
Tez də vardır ki, antitezi yoxdur. 25.05.2008
(Cavabsız, “manyaq” sanar)
(Arif işarədən qanar)
Arazizmi tənqid edən olmadı,
Çünkü onda yanlış ilkə bulmadı.
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Feodalizmə
qulluq etmək mandır.
835
Tacir feodalizmə təbil çalar
Satdığı malı özgələrdən alar
Milli inkişafını dərdə salar
Tacir feodal yapılı sinifdir
Satdıran qazancı ilə kefidir
836
Montajçı dövlət tacir dövlətidir
Çapılan xalq ilə məmləkətidir
Tükədiçi siniflər illətidir (səbəb)
Tükədiçi sinf tacir ilə xandır
Feodalizmə qulluq etmək mandır
837
Milli burjuvazı demokrat olar
Tükədiçi rejimi taxtdan salar
Ürətiçi yetişdirməyə dalar
Milli burjuvazı elmi qurtarar
Qazancını ölkəsində yatırar
838
Vətənpərvər bürokrat burjuvazı
Milli burjuvazıya çalar sazı
Yaşadar milli demokrat Arazı
Teknoloju ürətən gücdən yana
Qulluq edər yurdu Azərbaycana
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839
Ürətim gücləri xalqın özüdür
Yapıçı iş gücü ilə sözüdür,
Milli düşməndən qoruyan gözüdür.
Harda ki, ürətim gücü gəlişər
Orda mülkiyyətin şəkli dəyişər*
*- Feodalı mülkiyyət, kapitalisti (Şəkil olaraq özəl və dövləti)
mülkiyyət, sosyalisti mülkiyyət (Ki bu günə dək dünya çapında hənuz gərçəkləşə bilməmiş. Çünkü gərçək anlamında
proletaria devrimi gərçəkləşə bilməmişdir. Çünkü proletaria devrimlərini kommunist qılıflı bürokrat burjuvazıya qapdırmışdır. Sosyalisti mülkiyyətin doğurduğu dövlətin nitəliyini (mahiyyətini) də ancaq marksizmdən öyrənə bilirik.).

840
Geriçiliyi yerə sərmək üçün
Tükətiçiliyə son vermək üçün
Milli amacımıza irmək üçün
Həm milli, həm demokrat olmalıyıq
Qurtuluş savaşına dalmalıyıq.
29.06.2008
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Ay qoca, qartal Tərbizim,
baş qaldır!
Axma dərəni “Əhməqiyyə”, sarı qalanı “sariqiyyə”
Dilbilməzi “Dilavəran”, və ..., adlandıran Türk düşməni olan fars şovenistləri deyirlər ki:
Guya Azərbaycan şahı Hüseyin Bəyqıran atəşi ]təb[
tökülən ]riz[ yerin adını ]Təbriz[ qoymüşdür.
841
Ay qoca, qartal Tərbizim, baş qaldır!
Milli qiyamın şeypurunu çaldır!
Milli istiqlal haqqımızı aldır!
Yoxsa Fars dövləti səni çapacaq,
Asimilə olan xalqın sapacaq.
842
*- İstiqlalçı Babək
Ay qoca, qartal Tərbizim, üsyan et!
Doğransan da babəkin yolunu get!*
Ölməsən qalsan istiqlalına yet!
Vətən övladına ibrət dərsi ol!
Namuslu övlad doğ-yetişdir bol-bol!
843
Ay qoca, qartal Tərbizim, havalan!
Ki səni bağrına basa Savalan, (Qəhrəman Ərdəbil)
Azərbaycanlı oynaya qavalan.
Sən Azərbaycanın ağsaqqalısan,
Devrimçi düşüncənin baqqalısan.
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844
Ay qoca, qartal Tərbizim, hesab sor!
Fars dövlətindən ki, Türkü edir kor,
Yoxsa doğmazdı koroğlu ilə zor.
“Dilqanmaz”, “Tanrıtanımaz”ları bul!
Ki çənlibelçi-yə göstərələr yol.
845
*- Diqqət!
Ay qoca, qartal Tərbizim, başa sal!
Xalqı bilikləndirən savaşa dal!
Azərbaycanın istiqlalını al!
İstiqlalı olan ölkə çapılmaz,
Çapılan ölkədə iş də tapılmaz.*
846
Ay qoca, qartal Tərbizim, arxa bul!
Silah qayırmadın ki, etdilər qul,
Sən də silahlandırandan yana ol!
Sənin ideolojik silahın var, (Arazizm)
Silahlanmış milli düşməni qovar.
847
*- Diqqət!
Ay qoca, qartal Tərbizim, qulaq as!
1- Milli hökumətimizi satan Rus,
2- Qarabağımızı oda atan Rus,
3- Abxaz xalqının dadına çatan Rus,
Qoymaz Azərbaycandan əl çəkə Fars.
Milli mənfəətlər ölçüb-biçərlər,
Düşmənin rəqibini dost seçərlər.*
16.09.2008
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Ermənistan
qovmadımı Türkləri?
“THE AZERBAIJANI TURKS
Power and identiy under Russien
Rule AUDREYL - ALTSTADT”
Yuxarıda adı çəkilən kitabın otuz birinci səhifəsində yazılmış ki, Rusya imperiasının 1897nci ildəki rəsmi nüfus sayısına görə İrəvanın
Rus soylu nüfusu:
3.313 ( %2.4 ),
Erməni soylu nüfusu: 55.141 ( %40.6 ),
Türk soylu nüfusu: 77.441 ( %57 ) imiş.

848
Ermənistan qovmadımı Türkləri?
Daşıtmadımı belində yükləri?
Alçaltmadımı yerli böyükləri?
Əlli beş faiz İrəvan Türkünü,
Kim İrəvandan kəsibdir kökünü?
Bir milyondan çox Qarabağ Türkünü
Kim Qarabağdan kəsibdir kökünü?
Kim ayırıb Göyçəni, Zəngəzuru?
Ki qazıla Naxcıvanın da goru.
Düşmən ilə düşmən təkin davranın!
Gərəkirsə Babək təkin doğranın!
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848
Min doqquz yüz doxsan dörddəki bilik
Demiş qarabağda vardır iki ırk (irq)
Yüz yirmi min Erməni, bir milyom Türk
Araz deyər gərəkirsə qovula
Azınlığın burnu gərək ovula
849
Xocalıda soyumu qıran elə
Haqq verilməz Şuşada qala bilə
Hər gün düşmənin oyununa gələ
Erməni yurdumu tərk etməlidir
Yoxsa kökü kəsilib bitməlidir
850
Rusya-Ermənistan yolu kəsilir
Ermənistan orta küpə basılır
Uğraşdırıcı-barışdan asılır
İrəvan sayılsa Türkün vətəni
Şuşa yaşadar Erməni köçməni
851
Azərbaycanda bugünkü iqtidar
Seçə bilməz özünə başqa mədar
Baş verər, giz verməz öldürsə də dar
Rusyaya “qarşı” çıxışı oyundur
(+ Şuşa haqqda “can atdığı” oyundur)
1- İfşa etməyən siyası qoyundur
2- Qoyun deyilsə demək ki, xaindir.
24.09.2008
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Araz bir il
tənqid etməyəcəkdir.
852
Araz bir il tənqid etməyəcəkdir
Etdiyi tənqidlər yetməyəcəkdir
Əkilməyən toxum bitməyəcəkdir
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” saytları
Oxutdurmayın kirli beytləri
853
Araz bir il fikir yürütməyəcək
Fikirinə düşmən törətməyəcək
Öyrətsinlər deyə “öyrətməyəcək” <
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” cahilləri
Haçan qullanacaqsız ağılları?
854
Araz bir il sizi sınayacaqdır
Sınaqdan çıxmasaz qınayacaqdır
Tanımayan sizi tanıyacaqdır
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” liderləri
Bilikləndirməlisiz öndərləri
855
Araz bir il meydan verəcək sizə
Görə nə öyrətəcəksiniz bizə?
Ki biz də düşməni çökdürək dizə
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” qurumları
Dəyişdirməlisizniz ... durumları
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856
Araz bir il sizdən əl çəkəcəkdir,
Görə “Gamoh”, “Gaip” nə əkəcəkdir?
Yoxsa içiboş torba tikəcəkdir?
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” bu nəsilin,
Ortaq ideallarından asılın!
857
Araz bir il sizi sərbəst edəcək,
Görə kim kimin yolunu gedəcək?
Kim kimin xeyrinə kama yetəcək?
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” mollaları
Abbasa qənim kəsin fəhlələri
Gaip deyir:
“Ya Abbas, ya Abbas, türkü farsdan et xilas”
(Yəni ... siyasətə din damğası bas! - Araz)
(Araz olmasaydı geriləmişdiq.)
858
Araz bir il xalqa fürsət verəcək
Görə kimin əkdiyini dərəcək?
Hansı fikri vurub yerə sərəcək?
Ay “Gamoh” ilə “Gaip” söz uzundur,
At oynatmaq üçün meydan sizindir.
10.10.2008
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Yurdsevər Türk
qurban verməz qeyrinə.
859
*- Diqqət!
Türk soylu topdançı yolundan “sapır”
Üç faiz vergi üçün girev yapır
Deməyir Azərbaycanı kim çapır?*
Səksən il çapdırıb Azərbaycanı
Üç faiz itirəndə çıxır canı
860
Molla bölünübdür neçə cinaha
Hamısı qulluq edirlər Allaha;
Topdançıya, kompradora, şaha
Kompradordan yana molla şahdır
Xamnəli adında ayətullahdır
861
Topdançıdan yana molla Xatəmi
Qoruyar milli zülümü sitəmi
Ki Fars da çapa türksoylu yetimi
Xatəmilər qoruyarlar satqını;
Topdançı türklərin sinfi haqqını
862
İranın kompradoru Allahdır
Ən böyük kompradoru sipahdır
Sipahı komprador edən silahdır
Topdancının silahlı gücü yoxdur
Sanmasın ki, satqınsevəri çoxdur
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863
Sipahın başçıları fars soyludur
Komprador topdançıdan boyludur
Vergi aldıran boylunun goyludur
Yurdsevər Türk qurban verməz qeyrinə
Satqın türk soylu topdançı xeyrinə
864
Fars şovenizminin ən güclü qolu
Sipahdır ki, nə sağı var, nə solu
Şovenizmə Rusya göstərir yolu
Sipahı Rusya silahlandırıbdır
... Asıb-kəsməyə tamahlandırıbdır.
15.10.2008
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Əmanıların
qanı yerdə qalmaz.
Turan başın sağ olsun!
865
Vətən uğrunda hər kəs ölə bilməz
El qəmi yeyən ürək gülə bilməz
Ağlamayan göz yaşı silə bilməz
Vətəni dirildən ruh ilə candır
Əmanıların verdikləri qandır
866
Əmanıların qanı qızıl qandır
O qanın məhsulu ruh ilə candır
Həm özgür, həm bütöv Azərbaycandır
Federalizmə qan verən şəhid deyil
Yurdunu bölə bilməz sağlam meyil <
867 (Ağacı öz içindəki qurd yeyər)
Federalist düşmənlərin yamanıdır
Bölünməz xalqımızın düşmanıdır
Vətənin bütövləşmək zamanıdır
Belə bir fürsət düşə bilməz ələ
Əmanının qanını vermə yelə
868
Əmanı Babəkin yolunu getdi
Azərbaycanına can fəda etdi
Sanmayın düşmən muradına yetdi,
Əmanıların qanı yerdə qalmaz
Şəhidsiz inqilab qələbə çalmaz.
12.11.2008
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Abbasa bəy lisanıya
təbrik və başsağlığı gerek
869
Abbası “azad” etdilər yas tuta
Yoxsa ağlını qorxaqlar sata
Özünü satqına manqurta qata
Abbas Əmanıya sahib çıxacaq
Şovenist farsın evini yıxacaq
870
Abassa deyiblər xalqın oyatma
Yəni istiqlal savaşına qatma
Azərbaycanın harayına çatma,
Qoy Türk xalqını milli kölə edək
Milli sərvətlərini çapıb-gedək
871
Abbasa deyiblər “tərk et vətəni”
(Ki itirə sən təkin … öyrətməni)
“Yoxsa yaşadmarıq başlı gövdəni”.
Ay Azərbaycanı çapılan xalqım
Qoyma işqalçı fars yedirə zəqqum
872
Abbas Azərbaycanın Babəkidir
Əmanı təkin simgəsi, bəyidir
Daşıdığı Türk xalqının yüküdür
Özgür doğulmuş Abbas bəy Lisanı
Təbrik qəbul etməz yoxsa Əmanı.
Milli qəhrəmanımız Abbas bəy
başın sağ olsun! 30.10.2008
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Rusya
Düşmənlikdan başqa
nə etdi?
Moral pozucu Rusu yurdundan qov!
Silahlandıran Rus rəqibini sev!
873
Bütöv Azərbaycanı Rusya böldü
Hər iki tayı Rusya dərdə saldı
Bu səbəbdən bu qara günə qaldı
Rusya bağımsız Bakını çökdürdü
Pişəvərinin belini bükdürdü
874
Ermənini Rus köçdürdü yurduma
Ki Türkə qarşı çağıra yardıma
Rus qoymadı çarə qılam dərdimə
Rusya düşmənlikdan başqa nə etdi?
Ki İlham sülh üçün Rusyaya getdi!
875
Ermənini Rusya tamahlandırdı
İşqal etmək üçün silahlandırdı
Xocalı Rusyanı günahlandırdı
Nə üçün Rusya soyumu qırdırdı?
Moral pozmaq üçün plan qurdurdu.
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876
Rusya torpaq istəyəni hayladı
Türkün torpağını yada payladı
İrəvan, Borçalı, dərbənd ... ağladı
İndi də dağlıq qarabağı verir*
Erməniyə ki, Rusya üçün hürür
*- Yudumun göbəyində yerləşən
dağlıq Qarabağdan söz gedir.
877
Qovun Azərbaycandan Ermənini!
Yaşadmayın xalqımın düşmənini!
Yoxsa yandırar Türkün xərmənini.
Daşnaq Erməni Rusun maşasıdır,
Çünkü Rus Erməninin paşasıdır.
878
Bakının silahı yoxdur savaşa
Rusya silah satmayır ki, barışa
Bu səbəbdəndir ki, edir tamaşa
Bakı Rus mədarından çıxmalıdır
Ev yıxanın evini yıxmalıdır.
30.11.2008
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Öz ay-ulduzunuzu
“edin” qara!
979
*- 22-27.05.2006
Deyirlər mayda yüksəldi moralı*
Çünkü həm Saleh, həm Əhməd Obalı
Ayaqlandırdı üç milyon fəalı
Deyirəm öncə xalqı ayaqlandır
Sonra öz bayrağını dayaqlandır
880
Deyirlər Saleh ilə Çöhrəqanlı
Ölmüş firqəmizi etdilər canlı
Qurum üzü gördü azərbaycanlı
Deyirəm iş işyerində görülər
İş görməyən qurum dışda qurular
881
Deyirlər hər qurumun xətti olar
Uğradılmış dərdlərə çarə bular
Yoxsa qoxuyar gölməkdəki sular
Deyirəm var sanma hər bir dirliyi
Dadmasa ideolojik birliyi
882
Deyirlər öncə təşkilat qurular
Sonra bulanmış zehinlər durular
Sonucda istək üstündə durular
Deyirəm ideolojusuz “fəal”
Haqq qazana bilməz edə “qilü qal”
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Öz ay-ulduzunuzu “edin” qara!

“İdeoloji:
Siyası vəya toplumsal bir öyrəti oluşturan,
bir hükumətin, bir partının, bir qurupun
davranışlarına yön verən politik, hükuki,
bilimsəl, fəlsəfi, dini, moral, əstətik
düşüncələr bütünü: www.tdk.gov.tr/
Türkçə sözlüyü – Türk dili kurumu - Ankara

883
Deyirlər Çöhrəqanlı qurucudur
Nə yazıq ki, geriçi sürücüdür
Gəlişmədiyi üçün ... geriçidir
Deyirəm qurucu olduqdan sonra
Öz ay-ulduzunuzu “edin” qara.
884
Deyirlər əyri deyər ki, doğruyam
Doğrudur, oğru deməz ki, oğruyam
Çalıb-çapar ki, iflasa uğrayam
Deyirəm satqın da bayraq pozdurar
Bütövləşməyə qarşı söz gəzdirər
885
Deyirlər satqını tanımaq zordur
“Ölən mən idim” deditdirən gordur
Halbuki ovlananın gözü kordur
Deyirəm satqın nala-mıxa döyər
İş görənə qarşı qısqancı öyər
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886
Deyirlər qısqanc özünü itirər
Ölülər təkin kəfəni batırar
Bilmədən dərd üstünə dərd artırar
Deyirəm satqın suyu bulandırar
Pozuq bayraqla ağız sulandırar
887
Deyirlər “Baybak” ki, “təcrübəli”dir
Deyir sunduğumuz bayraq “milli”dir
Demək ki, xain olduğu bəllidir
(Taylara dərd kəsildiyi bəllidir)
Deyirəm mundar od tutmaz alışmaz
Deyər “Butaylı otaya qarışmaz”*
*- Hansı referandumun sonucundan danışır?

888
Deyirlər azərbaycançı bizdəndir
Biri ipəkdəndir, biri bezdəndir
Ələşdirici Arazı közdəndir
Deyirəm uyma ovçunun sözünə
Peşmanlıq fayda qazanmaz özünə
889
Deyirlər satqın iş görəni vurar
Rəqiblərinin arxasında durar
Dolaşıq sözlər ilə beyni yorar
Deyirəm satqını tanımağa qalx
Öncə “Baybak” yazan yazılara bax
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890
Deyirlər həm “Gamoh”, həm də ki, “Gaip”
Eyib sayılanı saymazlar ayıp (İstanbul şivəsi)
Bilən bilir ki, kim yolundan cayıp
Deyirəm aydınsız toplum ayılmaz
Təcrübəsiz qurum suçlu sayılmaz
891
Deyirlər həm dost var, həm də düşman
Dostunu düşməndən ayır hər zaman
Səhvli dostlar ilə olma yaman <<<
Deyirəm dostun “Gamoh”dur, “Gaip”dır
“Baybak” saytını dost sanmaq ayıpdır.
Bölünmüş Azərbaycanını bütövləşdirmək
istəyən Azərbaycan xalqı satqın deyil ki,
bir ovuc Türk soylu satqın tacir təkin
“ərazı bütövlüyü”ndən yana sömürgəçi Fars
millətinin oyununa gələ.
Beyni silahlanmış xalqın mücadiləsi kütləvi
ləşər. Kütləviləşmiş mücadilə dünyanı və o
cümlədən nala-mıxa döyən yasaları belə dəyişdirər və bölünməz millətimizə tək bayraqlı dövlət qurdurar.
Ona görə silahlan ki, silahlandıra biləsən.

13.11.2008
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Deyirəm
həm türkçü, həm də ırkçı ol!
892
(ırk ~ irq ~ soy)
Deyirlər ayı oynadan sirkçidir
Haray-haray türkəm deyən türkçüdür
(Nə mutlu türküm deyən Türk türkçüdür)
Öz irqini qoruyan Türk ırkçıdır (İstanbul şivəsi)
Deyirəm həm türkçü, həm də ırkçı ol
Ki soy qırımına uğramaya el
893
Deyirlər irqçi olmayan ağlayar
Soy qırımı ürəkləri dağlayar
İntiqanını almayan dığlayar
Deyirəm dağlayanı sən də dağla
Daşnaq Erməninin əl-qolun bağla
894
Deyirlər soyunu unut arama
Pis günlərində dərdinə yarama
O da çarə eyləməyə yarama
Deyirəm Türkün dostu yalnız Türkdür,
Bu sözü deyən ATATÜRK böyükdür.
895
Deyirlər türkçü qoruyar dilini
Ki manqurt etməyələr Türk elini
Yoxsa bükərlər elimin belini
Deyirəm manqurt edərlər ki, sapa (taktik)
Milli sərvətlərini çalıb-çapa
(hədəf)
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Deyirəm həm türkçü, həm də ırkçı ol!

896
Deyirlər türkçü Türkü birləşdirər
Türkistan birliyində yerləşdirər
Turançının səsini gürləşdirər
Deyirəm hər birlikdə dirlik vardır
Düşməndə düzlük yox, əyrilik vardır
897
Deyirlər Türkü birləşdirən qurddur
Türkün qurdsevəri Dədə Qurquddur
Ölkələrə bölünmüş doğma yurddur
Deyirəm Türkü birləşdirən ... dildir
Neçə dövlətli turansevər eldir
898
Deyirlər Türkün gücü birlikdədir
Türk birliyindən doğan dirlikdədir
Türkçülük qanunu yürürlükdədir
Deyirəm Türk gərək Türkə düşünə
Türk birliyi gəlməz Farsın işinə
(Faras, Əfqan, Tacik birliyini ...)
*- Niyə Ərəb birliyini qutlayır,
Türklərə gəlincə tərs yumurtlayır?

899 *- Faşist Lenin sunmadımı?
Deyirlər Farsa dost gözü ilə bax
Otuz min Fars söndürən lampanı yax
Qan ilə alına federalisti hax
Deyirəm federalizm təqdim olunar*
Milli istiqlal qan ilə alınar
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900
Deyirlər hədəf milli istiqlaldır
İstiqlal uğrunda savaşan eldir
Milli istiqlalı olmayan quldur
Deyirəm haqq söz düşmənə acıdır
Məmmədəmin istiqlalın tacıdır
901
Deyirlər hər kəs özü olmalıdır
Dərdinin çarəsini bulmalıdır
Milli düşmənindən ayrılmalıdır
Deyirəm Türkün igit oğlu çoxdur
Nə yazıq ki, tank ilə topu yoxdur
902
Deyirlər haqqı hədəfində ara!
Haqlı hədəf bənzəyər nazlı yara!
Haqq yolunda caizdir hər bir çara!*
Deyirəm düşmənin düşmənini bul!
Düşməni zəiflədən ilə dost ol!
(... / Ölməsən öldür ki, öz haqqını al!)

903
*- Bu sayaq əl verməz.
*- Düşmənin dediyini doğru bulma!
Düşmən deyər: Makiavelizmə dalma!
Yəni mənim təkin əxlaqsız olma!
Qoy mənim əxlaqsızlığım yıldırsın,
Qorxusundan məni hakim qıldırsın.*
14.12.2008
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\

Deyirlər Güntay ağlını itirib.
Sağçı Türk heç bir iş görməyib hələ,
Ki sınaxdan çıxmış sayıla bilə.
(Unudmayın!)
Solçu Türklər milli haqq istəyəndə,
Sağçı Türk şahçıya olmuşdu bəndə.*

(1945-1946)
(Sağçı satar)

*- Şahçı ayətlullah mir Kazım Şəriətmədarıya
“... Bu ordunun qarşısında o zaman Təbrizin
baş mollası olan Şəriətmədari qurban kəsdi.”
“... Feodalizmi ortadan qaldırmaq milli hərəkətin
amacı olmamalı idi ...” Güntay Gəncalp

904
*- Diqqət!
Deyirlər lütfən batırma kəfəni
Pişəvəri qurtardı həm vətəni
Həm də torpaqları əkib-biçəni
Deyirəm pişəvəri plan qurdu
Torpağı qurtaran qurtardı yurdu*
905
Deyirlər düşmən ərbab uşağıdır
Belində daşıdığı qaşığıdır
Əkinçı Pişəvəri aşiqidir
Deyirəm o dövrün pisi dinçiydi (sağçı)
Xalqın səksən faizi əkinçiydi
906
Deyirlər firəng qadınından öncə
Açdı Azərbaycan qadını qönçə
Sərbəst oldu ki, sevinə doyunca
Deyirəm qaralasan da adını (> Cənab sağçılar!)
Pişəvərisevərdir Türk qadını (> Türk aydını)
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Deyirlər Güntay ağlını itirib.

907
Deyirlər Firqə qurtardı türkcəni
Türkün çalındığı milli bütcəni
Öldürmədi farsa aid serçəni
Deyirəm Güntay ağlını itirdi
Yazdı ki, “Türkcəni Rusya qurtardı”!
908 (Budur Pişəvərinin fəlsəfəsi:)
Deyirlər Türk istər demokrat ola
Demokrası verə, istiqlal ala
Verdiyi xirac öz yurdunda qala
Deyirəm qansız devrim varsa göstər
Şəhid verən rəiyyət torpaq istər
Şəhid verən yoxsul xalq rifah istər
909
*- Rusyaya
Deyirlər istiqlal ordu qurdurar
Silahsızlandıran işi durdurar
İradə öldürənləri ... burdurar*
Deyirəm Firqə istiqlal almışdı
Onaylanması silaha qalmışdı*
910 (Lütfən cavablandırın!)
Deyirlər kim qaldı ki, qurtulmaya?
Hansı pərdə qaldı ki, yırtılmaya?
Hansı konu qaldı ki, dartılmaya?
Deyirəm Pişəvəri evrimçiydi
Reformist deyildi ki, devrimçiydi
20.12.2008
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Ay Qarabağa
xəyanet edən Türk!
911
Ay Qarabağa xəyanət edən Türk
Xain Heydərin yolunu gedən Türk
Əbədi şah olmağını güdən Türk
Rusya öncə atanı, sora səni
Şah etdi ki, kama çata Erməni
912
Ay ölmüş xainləri dirildən Türk
Rusyanın planını yürütən Türk
Qarabağ qaçqınını çürüdən Türk
On altı il prezident oldunuz
Hansı dərdimizə çarə qıldınız?
913
Ay Ermənidən Farsdan da alçaq Türk
Alçq Farsa qulluq edən qolçaq Türk
Köləlik üçün doğulmuş yaltaq Türk
Türkün Farsdan böyük düşməni yoxdur
Hansı Türkün antitürk dostu çoxdur?
Bugünkü Erdoğan bəyləri haqlı olaraq qınayanlar özlərini də qınamalıdırlar ki, on altı
ildən bəri işqalçı Ermənistanın xeyrinə milli
qeyrət öldürürlər.
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Ay Qarabağa xəyanət edən Türk!

914
Ay prezident olmaq istəyən Türk
Rusya köləsi qalmaq istəyən Türk (BMT-də)
Yurdumu dərdə salmaq istəyən Türk
Hansı Türk qulluq edər faşist Farsa?
Qarabağı işqal etdirən Rusa?
915
Ay xalqın vergisini paylaşan Türk
(Ay yurdun sərvətini paylaşan Türk)

Paylaşmaq üçün taxtda əyləşən Türk
Milli düşmənlər ilə çaylaşan Türk
Şah lazımdır ki, yurdunu qurtara
Lazım deyil ki, qarnını otara
916
Ay on altı il taxtda oturan Türk
Ölü təkin “kəfəni batıran” Türk
İşqalın ömürünü artıran Türk
Savaş başladmasan geri almağa
Nə haqqın var prezident olmağa?
917
Ay Qarabağı rütbəyə satan Türk
Şah olduqdan sonra yeyib-yatan Türk
Atası təkin günaha batan Türk
Yurdunu qurtaran ATATÜRK olar
Satqına şahlıq yox ki, lənət qalar.
16.04.2009
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Qənirə xanım (Paşayeva)
gərçəkləri danır!
(Günaz Tv-dəki)
(23.04.2009 tarixli çıxışına görə.)

Torpağı verin torpağı sevənə,
Yoxsa ürək yandırın bu vətənə.
918
Qənirə xanım deyir türkcə öyrət
Diyasporamıza eleman ürət
Biz tökdüyümüz zibilləri kürət
Siyası işləri bizə buraxın*
Siz ancaq kültürəl işlərə baxın
*- Buraxdıq, nə etdiniz???
919
Qənirə xanım “savunur” Kərkükü
Ki bəlli olmaya hardadır kökü
(Ordadır ki, qaçqın etdirib Türkü)
Deyir işqalçıya qapını açma
Həm də işqal etdirən Rusdan qaçma
920
Qənirə xanım İlhamın quludur
İlhamın yolu Rusyanın yoludur
Kanıtı* sözləri yok ki, roludur
Qənirə xanım gərçəkləri danır
İşqal etdirən Rusyanı dost sanır
www.tdkterim.gov.tr/bts
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921
Qənirə xanım kökü bəlirtməyir
Kökü bəlirdən fikir yürütməyir
Demək ki, milli şüur ürətməyir
Lilləndirilmiş suyu durultmayır
Rusçu dövlətin sazını kökləyir
Suçları xalqın boynuna yükləyir
922
Qənirə xanım suçlu ovuclayır
Ermənidən yana Türkü suçlayır
Türkiyə ilə işi sonuclayır
Sanki Türkiyəsiz yurdum qurtulmaz
Qarın yırtanın qarını yırtılmaz
923
Qənirə xanım təkrardan doymayır
Gizi gizlədən dərini soymayır
Bilikin üstünə bilik qoymayır
Hər kəsin bildiyi sözdən söz edir
Bilmədiyini öyrətmədən gedir
(Az de, öz de, nağıl demə!)
924
Qənirə xanımın ağası Rusdur
(Ağasının başqa köləsi Farsdır)
Erməniyə deyir Türkə qan qusdur
Çünkü Türk vahid azərbaycançıdır
Başqa tür yorumlayan yalançıdır
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925
*- Rusyanın siyasəti
Qənirə xanım deyir qaz sat Rusa
Qapını bağlama işqalçı Farsa
(UN-də dəstək ver işqalçı Farsa) (BMT-də)
Düşünmə Qarabağ ilə Salmasa:
Türkiyə yox ki, Azərbaycan sapsın
Türkiyə sapmış olsa hay-küy qopsun*
926
*- Sabahimiz hara gedir?
Qənirə xanım deyir qoy Rus çapsın,
Bakını sömürsün Moskova yapsın,
Qoyma Azərbaycan Rusyadan qopsun.
Erməniyə verilən Rus silahı,
Türkə verilməz ki, görə sabahı.*
927
*- Diqqət!
Qənirə xanım deyir dilənçi ol!
“Minsk” qurupu təkin “qurtarıcı” bul!
(“Minsk” qurupu təkin otarıcı bul!)
Günü günə sat ki, həm saral, həm sol!
(Qoy qanın axsın ki, həm sarar, həm sol!)
“Minsk” qurupunun sədri riskə dalmaz,
İşqal etdirdiyini geri almaz.*
928
Qənirə xanım bilir ki, qardaş Türk
Doxsan üçdən iki min doqquza dək
Qoymadı qırpına Erməni köpək
(On altı) ili (yüz altmış) il edən (əbədiləşdirən)
Nə bəkləyir namuslu Türkiyədən?!
25.04.2009

260

Rusya ayırmaq istər
Qarabağı.
929
Rusya işqal etdirdi məmləkəti
Ki çökdürə bütövçü hökuməti
Hakim qıla bugünkü səltənəti
Bugünkü iqtidar Rus mafyasıdır
Bu gərçəyi anlayan siyasıdır
930
Azərbaycan bütövləşməsin deyə
Qarabağ da işqal olunub “əyə”
Həm də xəyanət olub Elçibəyə
Hədəfə çatdıran yolun tərsidir
Satqın üçün rütbə ilə kürsüdür
931
Kaşki Türkün dostu Rusya olardı
Türk də Rusyanı yaxşı dost bulardı
Silahını da Rusyadan alardı
Bizə Rus rəqibi lazımdır bu gün
Ordumuzu silahlandırmaq üçün
932
Öncə silahlandıran dost bulunar
Sonra Rus mafyası taxtdan salınar
Verilməz haqlar qan ilə alınar
Qanından qorxan insan kölə qalar
Bir ömür öz başını dərdə salar
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Rusya ayırmaq istər Qarabağı.

933
Rusya ayırmaq istər Qarabağı
Birləşmiş olsa Türkün solu, sağı
Sona çatsa Rus mafyasının çağı
Türkü silahlandıran Rus rəqibi
Göz önünə almalıdır ... təqibi
934
İstər Türk soylu Rus mafyası çökə
Yaxud qolçaq Fars güneydən əl çəkə
Qarabağ verilməyəcəkdir Türkə
Qarabağ qan ilə alınacaqdır
Çünkü satqın taxtdan salınacaqdır.
29.04.2009
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Türkün düşməni
Türkə “yazqı” yazır.
935
Türkün düşməni Türkə yazqı yazır
Türk əli ilə Türkə qəbir qazır
Düşməni tanıdan yoxdur ki, azır
Türk itirib Güneyi, Qarabağı
Geri qaytarılmaz geciksə çağı
936 (UN-dən amac BMT-dir)
UN bəlli edib istiqlalçını
Həm də dörd kəz qınayıb işqalçını
“Minsk” qurupu qaytarmayıb ... Laçını
BMT-yə qarşı bu “Minsk” qurupu
(Yasalara qarşı bu “Minsk” qurupu)
İçirə bilməz zəhərli şurupu
937
Antitürk Rusya istər dərdə sala
Fıransa zəiflədir ki, pay ala
Amerika göz yumur ki, dost bula
“Minsk” qurupunun sonuncu qərarı
Sübut etdi ki, kimdir kimin yarı
938
Türk düşməni deyər ki, dilənçi ol
“Minsk” qurupu təkin otarıcı bul
Qoy qanın axsın ki, həm sarar, həm sol
BMT-nin ürəyi Türkə yanır
Hansı Türk “Minsk” qurupunu dost sanır?
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Türkün düşmanı Türkə “yazqı” yazır.

939
Türk ancaq qanlı savaşda qazanar
Yuxuya dalsa yuxusu uzanar
Unudqanlıqdan yasında bəzənər
Türkün bu eybini bilən Antitürk
Deyər çal oynat ki, kefi ola kök (Qeyrətsizləşə)

940
Türkün ruhu yox ki, cismi canlıdır*
Qatili satqın azərbaycanlıdır
İfşa etməyənin əli qanlıdır
İfşa et ki, Türkün zehni durulsun
Bizi öldürsələr də Türk dirilsin
*- Türk müsəlman olduğu gündən ölüb
Çünkü bəndə edənə bəndə olub
(Ərəbə, Farsa, Rusa manqurt olub)
941
Çörəyi təndirdə yapmaq gərəkir
Antitürk qonşudan qopmaq gərəkir
Düşmənə qarşı dost tapmaq gərəkir
Silah qayırmadan öncə silah al
Atatürkün daldığı savaşa dal.
Erməniyə verilən Rus silahı,
Türkə verilməz ki, görə sabahı.
01.05.2009
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Elçibəyin taxtından
en aşağı!
942
Rədd ol ay şarlatan oğlu şarlatan
On altı il barmağına fırladan
Xalqımın milli gücünü korladan
Elçibəyin taxtından en aşağı
Ay atası təkin Rusya uşağı
943
Siz varsız vergidən bəslənmək üçün*
Çaldırıb, oynadıb, əylənmək üçün
Gölmək suyu təkin iylənmək üçün
Qarabağ üçün ATATÜRK lazımdır
Rusya üçün siz təkin börk lazımdır
*- Yoxsa bambaşqa bir iş bulardınız.

944
On səkkiz il işqal olunmuş torpaq
Sormazmı hardaydın alçaqdan alçaq?
Nə bilsin ki, Rusya edib oyuncaq
Rusya hansı uşağının xeyrinə?
Birindən torpaq alır o birinə
945
*- İçiboş vədə
Dünya deməzmi itirən arayar?
Yurdunu qoruyan işə yarayar?
Gərəkirsə düşmənini tarayar?
Rus uşağının dünyası Rusyadır
Alçaqdan alçağın payı nisyədir*
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946
Mən öyünürəm ki, Atatürküm var
Utanıram ki, lidersiz Bakım var
Yaxud Fars əsarətində Makım var
Necə çörəyini yeyib-yatırsız?
Qarabağı atəşkəsə satırsız?
947
Sənin olsaydı liderlik dəyərin
Kabab olsaydı yurduna ciyərin
Səni dəstəkləyərdi yurdsevərin
Yediyin yeyib, içdiyin içmisən
Çix-get Rusyaya ki, özün seçmisən
948
Azərbaycana ... Ecevit lazımdır
Həm vergi, həm qaz, həm nöyüt lazımdır
Kıbrısı qutaran igit lazımdır
Həm qaz, həm neft, həm vergi, həm igit var
İlhamı ancaq ki, Ecevit qovar
Silah üçün Rus rəqibinə yalvar.
17.05.2009
Mən ölümümdən qorxmayan Arazam
Doğulmuşam ki, gərçəkləri yazam
... Qarabağın probləmini çözəm
Tənqidçisini sevməz xain İlham
Həm də xalqı qorxudan Səməd Niknam*
*- Loristanlı Ayətullah Kərrubiyə səs verin deyən və “Məşhədinin xətirinə!” adlı yazının yazarından söz gedir ki, Arazın Qarabağ haqqında yazdığı yazıları yayanları ölümdən qorxudurdu.
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Nağılda
Türk qadını “qəhbə” olur!
949
Deyirlər qoy o otursun ovcuna
Sən sürmə onun burnunun ucuna
Yoxsa bənzəyər suçlunun suçuna
Deyirəm çıplaq danışmaq lazımdır*
Həm də bilimsəl yanaşmaq lazımdır
*- Mən topuğa dəyən daşı atmaram,
Ağlım ilə metodumu satmaram,
Xalqı oyadmadan öncə yatmaram.

950
Namus həm bcağının arasıdır
Həm xalqı, həm dili, həm obasıdır
Milli gəlir adlanan parasıdır
Fars Türkü hər dalda namussuz edib
Sıra namuslu Türk qızına yetib
951
Nağılda Türk qadını “qəhbə” olur
Ayətullah Xatəmi qah-qah gülür
Gülüşlərinin anlamını bilir;
Yoxdan varlıq yaradır beyinlərdə
Ki iz buraxmış ola zehinlərdə
952
Sanma ki, Fars Türkü burmaq istəyir
Yaxud tepkisini sormaq istəyir
Qorxutmaq üçün də vurmq istəyir
Sömürüçü pul üçün “dada” çatar (yemlədər)
Düzü qəhbə etdikdən sora satar
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953
Fars istəyir ki, Türk fahişə ola
İşsiz Türkü sata Dobeydə pula
O pul ilə Farsiatanda ... yol sala
Türkün milli gəlirini çapan Fars
Qızına da göz tikib əyyohənnas
954
Türk qızından sonra Türk oğlu gəlir
Namussuz adlanmasını bəkləyir
Bu ön yarqını da məntiq əkləyir
Türk oğluna da iftira edən Fars
Təcavüz etmədən edərmi xilas?
*- Arazın bu ön yarqısı da neçə ay sonra Farsistanın Kəhrizək adlı zindanında gərçəkləşdi. Çünkü farsların öyrətmənləri o cümlədən əxlaqsız şair Səıdi Şirazıdır. bu
haqda S. Şirazının sansor olmamış əsərlərinə baxınız!

955
Türk susubdur ki, namussuz edələr
Azərbaycanı sömürüb gedələr
Qorxutmaq üçün it təkin didələr
Qorxağın öncə ağzını tikərlər
Çamır atdıqdan sonra da ... (... məntiq deyir.)
956
Antitürk Farsın görəvi böylədi:
Leninisti Türkü manqurt eylədi
Dinçisi orospu olmaq dilədi
Namuslu isək candan keçməliyik
İstiqlal almağa and içməliyik.
19.05.2009
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Ziya bəy istər
o film yayılmaya.
(Günaz Tv-də)
(20.05.2009-dakı çıxışına görə.)
957
*- Tanıyın bunları!
Ziya bəy deyir (1-) o film köhnəlibdir
(2-) Türkü sapdırmaq üçün köklənibdir
Sapdıran saytlara yüklənibdir
Ziya bəy istər o film yayılmaya
Namussuz adlanan Türk ayılmaya*
958
Ziya bəy Sədroləşrafi deyir ki
(3-) Xatəmiyə qarşı göstərmə tepki
(: Borax Fars “qəhbə” adlandıra Türkü)
(4-) O filimi yayan böyük düşmandır
(5-) Çalğısına oynamayın amandır.
959
Yirmi iki Maydan qorxan Ziya bəy
Deyir Əhmədinəjada vermə rəy
Türkü “qəhbə” adlandırana baş əy
Çünkü suçlayır o filmi yayanı,
Tepki göstərmək istəyən “cayan”ı.
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960
*- Tanıyın bunları!
Federalist Ziya bəy Sədroləşrafi
Qorxur ki, oyana Türkün şərəfi,
Qova Azərbaycandan naxələfi,
Türkü “qəhbə” adlandıran Fars ilə,
Verməyə federalizm üçün əl-ələ.*
961
*- çürüdə (ha ha ha)
Ziya bəy deyir (6-) burax Ermənini
(Ki işqal edib Türkün vətənini)
(7-) Qullanma düşməninin düşmənini
Ziya bəy istər suçunu çoxalda
Arazın şeirini “boşa çıxarda”*
962 “Ağıl yaşda olmaz, başda olar.”
Ziya bəyin tarixçi “savad”ı var
Tarix bilməz milli iqtisadı var
İradəsini satan qavvadı var
Siyasət tarixçinin işi deyil
Politikaçı edən yaşı deyil*
963
Ziya bəy gah nala, gah mıxa döyür
Batırdığı yolları gahdan yuyur
Qorxduğu tənqidçilərini öyür (yaltaqlıq)
Tənqidi öyünülməyə satan Türk
Sayılarmı Atatürk təkin böyük?
20.05.2009
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Ələmi
paniranizmin quludur.
964
Rejimin təməlində sinflər var
Fars kökənli brökrat teyflər var
Fars soylu tacir ilə ürflər var
Brökrat teyf dövləti oluşdurur
Çapdığını yatırır*, bölüşdürür**
*- Farsistanda

**- öz aralarında

965 *- Antiinsandır
Ələmi Fars təkin paniranistdir
Milli hərəkət azərbaycanistdir
Həm də çağdaş anlamda humanistdir
Paniranist azərbaycanist deyil
Siyasətdə dinçi humanist deyil*
966
*- Tanı bunları!
Ələmi paniranizmin quludur
Qul edən Farsın çapdığı puludur
Ələminin istədiyi “dil”idir
(Kərrubi təkin)
Ələmi üçün dil yemdir ovlaya*
Paniranizmin xeyrinə tovlaya
967 **- İsfəhan Türklərindən
Ələmi paniranistdən yanadır
İstiqlalçı Türk ilə biganədir
Ələmidən yana Türk divanədir
Ələmi sözdə asılıbdır dilə*
Ki özünə sevgi qazana bilə**
*- Etnikə dil, millətə istiqlal lazımdır.
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968
Ələmi bəyi Fars lider qayırır
Bugünkü liderlərindən ayırır
(Taktik)
Ələmi sevgisi ilə doyurur
(Hədəf)
Ələmi “rədd” olub sevgi qazana
Əli milli hərəkətə uzana*
(Sapdıra)
*- Çöhrəqanlı bəy təkin milli hərəkətə əl qoyub-sapdırmaq
istəyən Ələmi bəy də deyir: “Azərbaycan (“milli hərəkət”
-Araz) mənim təşkilatımdır”.
Araz deyər: Siyası bilik öyrəniləcək təcrübələrin içindədir.

969
Ələmi milli düşməni dost sunur
“Eyibsiz” qılmaq üçün onu yonur (reform)
ki faşist Farsa qazandıra onur
(heysiyət)
Ələmi xalqıma yonqar yedirir; (dil haqqı)
Dil haqqı ilə sözünü bitirir.*
*- Fars rejiminin ana yasasında yazılıb verilmədiyi milli-mədəni haqdan (yəni etnikə verilməsi
gərəkən türkcə dərslik kitabından) söz gedir ki,
o tayımızda o cümlədən Talış etnikinə verilibdir.

970
Fars Ələmini lider seçəcəkdir
Onda ki, Türk canından geçəcəkdir
İstiqlal almağa and içəcəkdir:
Fars yazdığı dil haqqını verəcək
Onda ki, başı bəlaya girəcək
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971
Ələmi milli faalları böldü* <<<
Milli hərəkətin gülləri soldu
Qiyamın il dönümü təzyif oldu
Yıxıçı-barışa taban yarandı
Faşit Farsa qarşı nifrət tarandı
Səhvlı Türk görəsən nə öyrəndi? <<<
24.05.2009
*- Kim kimi qullandı?
Cavab: Paniranist Əlimi federalist Türkləri qullandı.
Güntay bəy Gəncalpın deyişi ilə desək, Fars casusu
Olan Güntay bəy Gəncalpları qullandı.
Baltacı Arazın deyişi ilə desək, paniranist Türkləri
qullandı.
İran federalistinin stratejisi paniranizmdir.
İran federalisti azərbaycançı sayıla bilməz.
Siyasətdən bilməyən başqa iş ilə uğraşmalıdır.
Yəni, (görəvli olmadığı təqdirdə,) özünü “azərbaycançıyam” adlandıran paniranist Ziya bəy Sədroləşrafilər
təkin burnunu siyasətə soxmamalıdır.
Yəni, özünün buyurduğuna görə, dildaşının da torpaqdan oluşan vətənini sevməyən, və otaydakı dildaşlarını
iranlısevərliyinə fəda etdiyi üçün federalist olan Ziya
bəy Sədroləşrafi təkin burnunu siyasətə soxmamalıdır.
Yəni, həm özü, həm yurdu bölünmüş, qəsb olmuş, çapılmış, dağıdılmış, əzilmiş Türk millətinin və Türk xalqının taleyi ilə oynamamalıdır.
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“Nə sağçıyam nə solçu,
millətçiyəm millətçi.”
Ya sağçısan ya solçu,
Yaşasın istiqlalçı. - Araz

972
Federalist Türk reform peşində gəzər
Düzənin dəlik-deşiyini gözər
Milli haqq satanın dərdini çözər
Federalist Türk istiqlal düşmanıdır
Həm də düşmənlərinin yamanıdır
Dış düşmən budaqdır, iç düşmən kökü
Türkdən başqa kimsə yenmədi Türkü
973
Sağçı məzlum xalqın dərdini çözməz
Axan düzənin tərs yönündə üzməz
Milli inkişafın peşində gəzməz
Sağçı irticanın yolunu gedər
(Sağçı kompradorun yolunu gedər)
Məzlumu zalıma “top əti” edər
974
*- Mahiyyət olaraq.
“Sağçı-solçu deyiləm” deyən çoxdur
Halbuki böylə sinf dünyada yoxdur*
Arazın hər sözü zəhərli oxdur
Bu şüar nələrə taban yaradır?
Hansı sinfin meydanını daraldır?**
**- Cavab: Yurdsevər milli burjuvazının.
“Qanmaza qandırmaq olmaz.”
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975
*- Satqın deyilsən.
Sanma ki, nə sağçısan, nə də solçu
Öyrən gör kim səni edibdir yolçu
Qoyma ölçüb-biçdirə köhnə ölçü
Millətçi olsan demək ki, solçusan*
Yoxsa palanlamaq üçün çulçusan
976 *- Sağçının ərbabı tacir sinfidir.
Millət burjuvadır, xalq onun qulu
Millətin həm sağı var, həm də solu
Eyni deyil sağ ilə solun yolu
Sağ satar ki, dəllallıq haqqı ala*
Alınan istiqlalı dərdə sala
977
Sağa istiqlalçı lazımdır sata*
Türkü özgənin naxırına qata
(1)
Yabancı sərmayələr kama çata (2)
Solçu öz ayağı üstündə durar
Öz gücüylə özünə fabrik qurar
*- “... Bizim Azərbaycandan xaricdə yaşayan 20 milyonluq
bizim əlimizdə böyük silahdır ta fedralizmə əl tapmağa
onların gücündən faydalanaq.
Həqiqət budur ki onların çoxu asimilə olublar. Onlar daha
çox hazırdılar ta Azərbaycana fedral haqqını versinlər ta
Azərbaycan İrandan ayrılmasın.
Biz həmin gücdən faydalanaraq bir tərəfdən istiqlal istə
yini bir çomaq kimi saxlayıb və fedral sistəmi bir həviç
kimi masaya qoymalıyıq.
Yəni (Farsistanın Türk soylu kompradorlarına deməliyik
- Araz artırdı) ya bu həviç ilə razılaşın, ya bir ayağa qalxmış öz soydaşınız olan millət ilə birlikdə istiqlal istəyir
üz-üzə durun! ...”
Aydın Təbrizi
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978
Ay işçi, ay əkinçi, ay pişəvər
Sərmayə milli olmuş olsa əyər
Ölkəmizdə yatırılar “ək dəyər”
Yabancı sərmayə girsə ölkəyə
Yazqı haqqıda verilər özgəyə
Milli sərmayə qovular kölgəyə
İnanma yalanlayıcı tülküyə
979
Əlbəttə solda bölünüb ikiyə
Biri bağlıdır Tərbizə, Bakıya
O biri qulluq edir yad ölkəyə
Solun həm düzü, həm də xaini var
Düzü “xayin” adlandıran olar xar
980
Millətçi millətin sol kəsimidir
Milli-demokrat onun isimidir
Arazizm sol kəsimin nəsimidir
Hər xalq millətin solundan yanadır
Çünkü satqınlıq ilə biganədir*
*- Sağçı kəsimdən yana xalq cahildir.
(Sağçı kəsim yapdırmaz ki, çapdırar.)

981 *- Devriçi fikir, metod, ...
Türk millətinin sağı geriçidir
Solu xalqına ağıl vericidir
Geriçiyə qarşı iləriçidir
Demokrat sərbəst edər ki, ürətə*
Geriçi istər maniə törədə
(boykot, iftira, ...)
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982
Sağ deyər mən demokrası vermərəm
Demokrası üçün sinə gərmərəm
Yoxsa əktiyim toxumu dərmərəm
Xalqı “sağçı” edən tacir sinfidir
O sinfin qazancı ilə kefidir
983 *- Məndil təkin qullanmağa.
Sağçı lazımdır* ... istiqlal almağa
İstiqlaldan sonra taxtdan salmağa
Milli sənaye qurmağa dalmağa
Sağ milli haqq satar ki, cibi dola**
Həm də “Ad mənim, yar özgənin” ola.
**- Sağçı deyər ki, “Ad mənim, yar sənin,”
“Atacağın sümük mənim, kar sənin.”
Sağlam millətçilərimizin önündə baş əyirəm
ve onları bağrıma basıram. Baltacı Araz
30.05.2009
“Biz Azərbaycan Türklərinə, Türk Azərbaycanımız “demokrası”dan, “dem qırası”ndan (Baltacı Arazın demokrası davasından. –Araz), başqa “kırası”lardan çox-çox üstündür!
... tarix boyu şillələnmışık. İndi nə yaxçı ki, özümüzünküsündən şillələnək.” 10.11.2010 Əliriza Fərşi (Xumeyni millisi)

Dinçi geriçi sinfə lider seçər,
Geriçi sinfin lideri ... qan içər.
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Bakı
“Ver yesin, ört yatsın.”
ürətir.
984
On səkkiz ildir ki, səbir uzanır
İqtidar ilə işqalçı qazanır
“Ziyalı” kəsim yasımda bəzənir
Rus mafyası tükətdi səbrimizi
İndi qullanmalıyıq cəbrimizi
Yoxsa qazmış olarıq qəbrimizi
985
Dövlət “Ver yesin, ört yatsın.” ürətir
Arsız-namussuz yaşamaq öyrədir <<<
Qarabağın ürəyini göynədir
Görəsən hara gedir sabahımız?
Necə yuyulacaq bu günahımız?
986
Mən də utanıram ...
Ay yurdsevər xalqım ilə millətim
Olsaydı mənim də milli dövlətim
Əsarətdə qalmazdı məmləkətim
Dövlət öncə torpağını qurtarar
Sonra əyləndirər, yaxud “otarar”
987
Rus mafyası savaş ruhu yaratmır
Çanakkala savaşını aratmır
Əyləncənin meydanını daratmır
Bakını uyudan Rus mafyasıdır
Heydər Əliyevin əşqiyasıdır
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988
Bəxtiyarın dili bizə uzandı
(B. Vahabzadə)
Çirkinlər onun sözündə bəzəndi
Çünkü oğluna səfirlik qazandı
Demək xalq şairi də yaltaq çıxdı
Azərbaycan yaltaq şairdən bıxdı
989
Tarçı Ramiz ... Əliyevləri öydü (R. Quluyev)
(Çünkü rütbə yeyən oğlu da doydu)
Qarabağın ürəyinə dağ qoydu
Demək xalq artisti də yaltaq çıxdı
Azərbaycan yaltaq artistdən bıxdı
990
Qoyun olmayan yerdə öyərmişlər
Keçiyə “Əbdolkərim” deyərmişlər
Dadlandırdıqdan sora yeyərmişlər
Televiziyon kanallarımızda
Öyünənlərdən bıxıb elimiz də
991 *- Azərbaycandan, Sətarxandan, ... qazanan baqqallar
Həm yazar, həm şair, həm də sanatçı*
Olublar rütbəçi, yaxud manatçı
Rütbə, yaxud pul edibdir inadçı
Rus mafyasını ifşa edən yoxdur,
Həm də bəyəndirən sevdirən çoxdur
İnanma hər “Azərbaycan” deyənə!
Ovlayan arac-ına “can” deyənə! (~ yem, vəsait)
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992
Namussuzdur bu ikisindən biri
Ya dövlətin “arva”dı, yaxud “ər”i
Ki geri qaytarmayıbdırlar yeri
Namussuz deyilsə namuslu xalqım
Namussuz dövlətə yedirər zəqqum
993
Sözünü dinlə, əməlindən tanı!
Bax gör kim qoruyur Azərbaycanı?
Qurtarır işqal olunmuş Şuşanı?
Qarabağ “Minsk” qurupunun deyil ki,
“Minsk” qurupundan satın ala Bakı.
994
Öncə torpaq problemi çözülər
Sonra başqa iş peşində gəzilər
Torpaq uğrunda hər şeyə dözülər
Torpaq başqa işlərə fəda olmaz
Fəda edən milli dövlət sayılmaz
995
*- Atatürk
“Heç bir ana bir qarış torpaq doğmaz”*
Heç bir od yağan yerdə yağış yağmaz
Milli dövlət milli səsini boğmaz
Nəyin yoxdur milli dövlətdən başqa
Milli dövlət qurmaq üçün gəl aşqa.
13.06.2009
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Federalist Türkün
vətəni İrandır.
Federalistsiz artardı milli gücün,
Vurulmazdı düyün üstünə düyün.
996
Federalist Türkün vətəni “İran”dır
“İran”, ... Farsistan ilə Kürdistandır
Gilan ilə “güney” Azərbaycandır
Federalist Türkə buyursa İranı*
Bombalayar “quzey” Azərbaycanı
*- Neçə millətli İranı federalizə edəcək ilkələr
ilə yasalara sadiq qalacaq sistəmli düşünən
federalist Türklərdən söz gedir.

997 *- “İran Azərbaycanı” (ha ha ha)
Federalist istər ki, İranda qala
Yazqısına özgədən onay ala
Özgə onaylayan tütəyi çala
Federalist üçün Tərbiz Tehranındır
“İran-Azərbaycanı” İranındır*
Bugünkü İranın əsarətində qalmış Azərbaycan.

998
Ortaqlıq istər eşit səsli ola*
İradəsiz istər kölgədə qala
Çok nüfuslu milləti hakim qıla
Çok millətli federal bir ölkədə
Az nüfuslu millət qalar kölgədə*
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*- Çox millətli ölkədə millətlər azınlığı ilə çoxunluğundan asılı olmayaraq, eşit hüquqlu
və eşit səsli olmalıdırlar. Yoxsa nüfus sayısı
baxımından azınlığı oluşduran millətlər istiqlal haqlarını itirmiş sayılarlar.

999
*- Kiş və mat!
Birliyi pozar üstünlük həvəsi
Rəqabətə itər Türk ilə Farsı
Qullandırar kölgədə qalan səsi
Çox səs qazanan millət yazqı yazar
Rəqibin yazdığı yazqını pozar*
1000 *- Kiş və mat!
Farsın İranda həm yayğın dili var
Həm də asimilə edən eli var
Montaj sənayisi ilə ... yolu var
Türk Fars ilə rəqabət edə bilməz
Yoxsul varlı yerişi gedə bilməz*
*- Hələ Farsistanın çapdığı sərvətlərin paylaşılması, təhrif
olunmuş tariximizin yenidən yazılması bir yana qalsın.
Ölməz arazizminə silahlanacaq gənc Türklərin o cümlədən Fars millətini milli ideolojusuna silahlandıran Firdosinin çürük (antiqadın, antitürk) əsərinə qarşı qaldıracağı
davaların durdurulması ilə Azərbaycanın istiqlalı və bütövləşməsinin düşmanı olan federalizmə qarşı yağdıracağı bombaların söndürülməsi necə mümkün olacaqdır?
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1001 *- Kiş və mat!
Yoxsulun nəyi var yoxsula verə?
Ki yoxsullardan yana sinə gərə
Yoxsul kölə olar ki, gedə “ər”ə
Eşit səsli yoxsul da kölə olar
Varlı rəqibin yanında yer alar*
1002
Yoxsulu “ortaq” məclisdə burarlar
Burmaq üçün “ortaq” məclis qurarlar
Rəqibi masa başında vurarlar
Azdıran federalist Türkləri tanı
Bağımsız qıl “güney” Azərbaycanı
Bütövləşə ləli ilə mərcanı
Sevinə neçə dövlətli Turanı.
1003
İrançı danışmaz Azərbaycandan
Danışsanız İran adlı zindandan
Haqq verin biz də danışaq Turandan
Fars kökənli o İran sizin olsun
Türk kökənli Turan da bizim olsun.
Bu yazı yazıldı tənqid edəsiz (inşaallah)
Yoxsa göstərdiyi yolu gedəsiz (əstəğfurullah)
07.06.2009
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Başçisiz kütləni düşmən yönəldər.
Ay Günaz Tv-də çıxış edən əfəndilər!
Öyrənmək istəyən inadçı olmaz.
1004 *- Əhməd bəy Obalı deyir.
Mən də yabancı fikirlər duyuram
Duyduqlarımı taxçaya qoyuram
Birini istərdim sizə “buyuram”
Deyirlər ki,: “Başçı otursun evdə”
“Ayaqlansın başçısız qalmış gövdə”*
(Musəvi-Fars qiyamı ərəfəsində)

Ağıla bax, ağıla!
Südü yoxdur sağıla,
Arazı boykot edib,
Yer veribdir nağıla.
1005
Çoban başdır ki, gövdəsi qoyundur
Əzilən gövdədə toplanan kindir*
Gövdəni bilikləndirən beyindir
Türkün milli gövdəsi çox güclüdür
Beynini həbs edən Türk çox suçludur
*- Devrimə gərəkən kinləri eşqə dönüşdürənlərdən biri də
feodalizmə qulluq edən antitürk Şəms Təbrizidir.
**- O milli-demokrat beyinlərdən biri də, Baltacı Arazın
yazılarıdırlar ki, Günaz Tv-nin iştirakçıları da boykot
ediblər ki, üzü qaralıq kömürə qala. Əlbəttə ki, o irticaçı beyinləri radikalizə edən, yaxud don dəyişdirməyə
zorlayan arazizmin etkisini tariximiz də unutmayacaq.
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1006
Gövdəni başsız qoyarlar ki, aza
Qullanan özgə ona yazqı yaza
Milli hərəkətinə qəbir qaza
Düşmən özünü dost kimi tanıdar
Başçısız kütləni düşmən yönədər
1007
Çünkü İran bölünməyə boyludur
Demokrat Kirmanli deyil, Xoyludur
Qullanan Türk deyil ki, Fars soyludur
Demokrası parçalayar İranı
Ayırar İrandan Azərbaycanı
1008
Fars ilə Fars barışar Türkə qarşı
Dərinlətməz başlatdığı savaşı
İstər quyruq edə ki, ola başı
Savaşı dərinlədən şüarlardır
Gövdələri yönəldən başçılardır
1009
Fars oyuncaq olub Rəfsəncanıya
Ki hakim qıla azərbaycanlıya
Ölkəsi altın ilə mərcanlıya
Budur Farsın “xeyri” Azərbaycana
Qatılma Fars yaradan ... həyəcana
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1010
Sən də baş qaldırmalısan Fars təkin
Yoxsa məhsul verməz əkdiyin əkin
Lakin Fars qulluqçularından çəkin!
Şüarın həm milli şüarlar olsun
Həm də demokrası şəklini bulsun.
19.06.2009
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Fars qiyaminda
Türkün yeri yoxdur.
1011
Faşist Farsa baş əyən Türk faşistdir
Faşistə səs ver deyən Türk faşistdir
İrançı Türkü öyən Türk faşistdir
Faşistə səs ver deyənlərə uyma!
İfşa edənin dərisini soyma!
1012
Seçkiyə qatıl deyənə şübhə et!
Təcrübənin göstərdiyi yolu get!
Gərçəkləri gizlədən pərdəni yırt!
Taktik öz stratejisindən doğar
Yabancı taktikin səsini boğar
1013
İrançıya səs ver deyəni tanı!
Ki satdı İrana Azərbaycanı
Bağışlamaz Türkün tökülmüş qanı
Seçkiyə qatıl deyən federalçıdır*
Qara ay-ulduzlu istiqlalçıdır**
*- O cümlədən paniranist Ziya Sədroləşrafi,
Səməd Niknam, ...
**- Böyük Rəsuloğlu ki, hər gün bir dona girir.
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1014
Faşistə səs ver deyən rəzil oldu
Azdırdığı Türk öz yolunu buldu
Azdıranların saqqalına güldü
Çünkü Farsın oyununa gəlmədi
Fars qıyamını özündən bilmədi
1015
Fars qiyamına qatıl deyən kimdi?
Haram olsun ona o süd ki, əmdi
Çünkü Türkün verdiyi dərsi gömdü
Farsı sapdırıb sömürüçü meyil
İstiqlal düşməni demokrat deyil
1016
Hər qiyamın hüquqsal təməli var
Hər mahiyyətin bəlli əməli var
Faşist Farsa qarşı çox deməli var
Fars milli haqlar üçün savaşmayır <
Bu səbəbdən Türk Farsa yanaşmayır
Farsla Türk davası soy davası-dır,
Türk ilə Türkünkü demokrası-dır.
1017
Farsistan istər Turanı sömürə
Türkü Farsa satan sümük gəmirə
Son qoyulmalıdır böylə ömürə
Farsistan Türkü üçün dil lazımdır
Azərbaycana istiqlal lazımdır
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1018
Hər hərəkət bağımsız olmalıdır
Yəni öz tütəyini çalmalıdır
Verilməz haqlarını almalıdır
Fars qiyamında Türkün yeri yoxdur
Çünkü liderlərinin suçu çoxdur
1019
Hər savaşda kütləni yönəldən var
Edər, yaxud etməz düşmən ilə yar
Ayırar, yaxud birləşdirər şüar
Türk Farsın verdiyi şüarı verir
Hansı Fars Turan üçün sinə gərir?
Fars hansı milli şüarı verdi ki,
Fars qiyamına qatılardı Maki.
1020
Fars Farsa qarşı başlatdığı savaş
Türk xalqının dışında tutubdur baş
Başlanmış savaş sonuclanar qardaş!
Türk üçün fərqi yoxdur ki, hansı Fars
İstəməz ki, Turan edilə xilas
1021
Fars ilə Fars savaşır təzyif ola
Ki istiqlalçı Türk savaşa dala
Təzyif olmuş Farsdan haqqını ala
Türk gərək milli gücünü qoruya (savaş gücünü)
Ki savaş günündə işə yarıya.
24.06.2009
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Yetər artıq,
manqurtluğuna son ver!
(Hər formasında.)

1022 *- ... ideoloju yön verər.
Özünə gəl ki, özünə qulluq et
Öz sinfinin, xalqının yolunu get
Verilməz haqqını al ki, kama yet
Yetər artıq, maqurtluğuna son ver
Özünə gəl ki, öz xeyrinə yön ver*
1023
Özünə gəl ki, öz lampana yağ ol
Düşmən önündə əyilməz bir dağ ol
Namusunu qoru ki, üzü ağ ol <<<
Namus həm sinfdir, həm el-obadır
Çöpləri dışlayan sinfi ləpədir
1024
Özünə gəl ki, kimsəyə qul olma
Palanlayıb-minənlərə çul olma
Bir ömür yanıb-yaxılıb kül olma
Miniş verməyəni minə bilməzlər
Haqq söz söyləyənə dinə bilməzlər*
*- İnanmasan tənqid atəşinə tutduğum qondarma alim-lərdən sor!

1025
Özünə gəl ki, bağımsız olasan
Asılı edəni yanlış bulasan
Manqurtçuluğu kökündən yolasan
İstiqlalın məhsulu ədalətdir
Azadlıq ilə sərbəst qəzavətdir
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1026
Özünə gəl ki, özün kimi düşün
Manqurt edən Ərəp dinindən daşın
Yoxsa bacını qurtarmaz qardaşın
Antiqadın sinfə sən də üz çevir
Quranı uyqulayan dini devir
1027 *- İzahı “Uyqarlaş!” adlı əsərimdə.
Özünə gəl ki, özlüyündən çıxma
Heç bir düşməninin əlini sıxma
Öz əlin ilə öz evini yıxma
Manqurt edən dinin peşində gəzmə*
... Oğlunun xeyrinə qızını əzmə
1028
Özünə gəl ki, öz sinfinə səs ver
Verdiyin səs ilə yavruna dərs ver
Ölməkdə olan ruhuna nəfəs ver
Hər sinfin öz partısı olmalıdır
Sinfi dərdinə çarə bulmalıdır
Həm də alax-bulaxı yolmalıdır
1029
Özünə gəl ki, özünü məhv etmə
Məhv edən düşmənin yolunu getmə
Türk düşməninin harayına yetmə
Manqurtu sevər həm Fars, həm Erməni
Çünkü işqal edib bizim vətəni
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1030
Özünə gəl ki, manqurta yol göstər
Ki özgədən asılı olmaq istər
Üz vermə ki, istəyə bilə astar
Federalistin manqurtluğu gizlidir
Gizlərini gizlədən min üzlüdür
(O cümlədən Ziya bəy Səroləşrafi)

Şəkil dəyişdirmiş sömürgələrdə federalizmi
ifşa edən siyasi məktəb varsa, o da arazizmdir.
(Dünya çapında)

1031
Özünə gəl ki, düşməni dost sanma
Yandırılan kitabların tək yanma
Otuz min Türk öldürən Farsı danma
Fars istər ki, Türkü antitürk edə
Qullana bilməsə it təkin didə
1032
Özünə gəl ki, soyuna bel bağla
Doğranmış Babəkin halına ağla
Qatilin ürəyini sən də dağla
Türk nəsilini Türk soylu qoruyub
Soyuna üz çevirən Türk çürüyüb
1033 *- Gəlişi gözəl hər sözə inanma!
Özünə gəl ki, özgələri tanı
Eyni olsaydı millətlərin qanı* <<<
İşqal etməzdilər Azərbaycanı
Türkü birləşdirən tökülən qandır
Tökülmüş qanın məhsulu Turandır
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1034
Özünə gəl ki, özündən yana ol!
Sən də biganələrə biganə ol!
Divanələrə qarşı divanə ol!
Antitürk Fars millətindən nə gördün?
Ki Farsın xeyrinə özünü burdun!
1035 *- Namussuz Nizamini çöplüyə at!
Özünə gəl ki, özgələşə bilmə
Özgə qazanında əriyib-ölmə
Fars silən tarixdən adını silmə
Özgələşmiş Nizamini Türk sayma*
Namusun göstərdiyi yoldan cayma
1036
Özünə gəl ki, anan ilə barış
Ananın öyrətdiyi dildə danış
Yoxsa bağışlamaz ki, edər qarğış
Ananın hər şeyi dadlıdır, dadlı
Ananın övladı olmaz iyradlı (eyibli)
1037
Özünə gəl ki, öz dilini qoru
Yaradan yaşadan elini qoru
Bağındakı əkdiyi gülü qoru
Namuslu olmağı Farsdan öyrənin
Farsın işqalçılığından iyrənin
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1038
Özünə gəl ki, öz tütəyini çal
İdarə haqqı yox ki, istiqlal al
Ancaq istiqlal üçün savaşa dal
Ərəbə Farsa yox ki, Türkə yaraş
Babək təkin istiqlal üçün savaş
1939
Özünə gəl ki, istiqlalını al
Bütöv Azərbaycan savaşına dal
Maniə törədənləri taxtdan sal
Özünə gəl ki, öz yurdunu qoru
Arxadan vurulan ordunu qoru
1040
Özünə gəl ki, Qarabağ qurtula
Qurtulmaq üçün gücünü artıra
Qarın yırtanların qarnı yırtıla
“Ermənistan” qovmadımı Türkləri?
Türk də qovar Erməni köpəkləri
1041
Özünə gəl ki, öz dərdinə yara
Düşmənsevər Türk təkin vurma yara
Biganə olma otaydakı yara
Yar yolunda hər kəs canından keçər
Canına yox ki, yarına and içər
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1042
Özünə gəl ki, Bakın ağlamaya
Tərbizə qovuşa ki, dığlamaya
Dığladan satqına bel bağlamaya
Heydər Əliyev Xoya biganədir*
Dedi bütövləşməsi əfsanədir**
*- Rusqulu Heydər
**- “Komunist” Heydər döndü oldu hacı*
“Əfsanə” də gərçəkləşər ay bacı
*- Günəbaxan Heydər / min üzlü “lider”.
1043
Özünə gəl ki, unutma özünü
Otaydakı yolda qalan gözünü
Gərçəkləşdir Elçibəyin sözünü
Sən bölmədin ki, düşmən böldü yurdu
Ki bütövləşdirə xalqın bozqurdu
1044
Özünə gəl ki, bayrağımız əsə
Qaldırılmış bayraq qoyulmaz səsə
Yoxsa bayraq qaldırarlar hər kəsə (dərəbəylik)
Hər bir millətin bir bayrağı olar
Bölücüyə qarşı çarəni bular.
24.08.2009
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Federalist Türk üçün
dil behanədir.
Ovlamaq üçün qardaş
yem lazımdır.
1045 *- Satqın deməz ki, satqınam.
İrançı Türk federalist olubdur ki,
İrandan ayrıla bilməyə Makı,
Bütövləşməyə Tərbiz ilə Bakı.*
İstiqlal uğrunda savaşan eldir
Türkçü ilə turançı edən ... dildir
1046
Federalist Türk üçün dil bəhanədir
Çünkü türkçülük ilə biganədir
Sanma ki, federalist Türk divanədir,
Dil bəhanədir ki, xalqı ovlaya* <<<
Göndərə irançi edən mövlaya
*- Ovlamaq üçün qardaş yem lazımdır.
1047
Federalistin milli ordusu olmaz
Silahsızın dərdinə çarə bulmaz
Qanı tökülməyən saralmaz solmaz
Qılınc gücüylə qanun uyqulanar*
Silahsız insan ancaq duyğulanar
*- Haqq verilməz, silah ilə alınar.
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1048
Federalistin dış bakanlığı olmaz
Çünkü bağımsız xaqanlığı olmaz
BMT üçün orqanlığı olmaz (üyə olma durumu)
Qövmə milli-mədəni haqq verərlər
Çox danışsa vurub yerə sərərlər
1049 *- milli pul
Federalistin mərkəz bankası olmaz*
İthalat-ixracat damğası olmaz
... Ağır sənayidən faydası olmaz
Ağır sənayi mərkəzdə qurular**
Özgənin gəlişmə gücü burular.***
**- Rusyada qurulmadımı?
***- Turanda burulmadımı?
1050
Federalistin qoruqçusu özgədir*
Çünkü yurdu İran üçün “bölgə”dir
Özü də zillollah təkin kölgədir
Federalist iç düşmənlərin quludur
Arazizm Türkün qurtuluş yoludur.
*- Federal mərkəzə aid əmniyyət orqanı
Əhməd bəy Obalı!
Mən yazdım ki, oxuyub-öyrənəsən,
Federalist “dost”larından iyrənəsən.
14.09.2009
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Şovenist
milli şüara yer verməz.
1051
Bilim araşdırıb-bulmaq üçündür
Bulduqlarından dərs almaq üçündür
Bilikli savaşa dalmaq üçündür
Araz bilikli savaşa dalıbdır
Bulduqlarından düzgün dərs alıbdır
1052
Araz qullana bilibdir bilimi
Bulduqları oyadıbdır elimi
Həm də zəginləşdiribdir dilimi
Bilimdir ki, açıbdır düyünləri
Bənzətmə rəzil edib çirkinləri
1053 *- sinfi-milli kin ilə nifrət
Arazizm tam bilimsəl bir məktəbdir
Bağımsızlığa düşünsəl səbəbdir
(Uyqarlaşmağa fikirsəl səbəbdir)
Uyqulayanı bilimsəl qəzəbdir*
Ən çətin problemləri çözübdür
Cahil insan ona dodaq büzübdür**
**- İfşa etdiyi qondarma … “alim”lər.
1054
Savaşan kütləni başçı yönəldər
Şovenist başçı kütləni yanıldar
Manqurt Türk bu gərçəyi də unudar
Milli haqqını istəyən Türk ilə
Heç bir şovenist Fars verməz əl-ələ
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1055
Gövdə ancaq beyinə qulluq edər
Beyinin göstərdiyi yolu gedər
Manqurt Türkün əməyi olar hədər
Şovenist milli şüara yer verməz
Farsistan Türkü muradına irməz
1056
Şovenist Fars zəifləmədən öncə
Azərbaycan sığınmalıdır “künc”ə
Yoxsa sağlam qalmaz açılan qönçə
Fars ilə Fars savaşır təzyif ola
Sonra Azərbaycan savaşa dala
1057
Şovenizmin kökü Farsistandadır
Şovenist yetişdirən ... Kirmandadır
Gəlir qaynağı ... Azərbaycandadır
Sömürgəçi sömürgədən qovular
Təzyif olanın burunu ovular.
24.09.2009
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Milli ideoloju
birləşdirər.
(İrançılıq federalistin dinidir.)
1058
Milli ideoloju birləşdirər
Lider birləşmiş səsi gürləşdirər
Hər kəsi öz yerində yerləşdirər
Lider olmaq istəyən varsa gəlsin
Lider ola bilmək haqqını alsın
1059
İdeolojumuz millətçilikdir
Hədəfimiz milli dövlətçilikdir
Asılı olmaq rəzalətçilikdir
Federalizm özgədən asılı edər*
İstiqlal öz tutduğu yolu gedər
*- Federalizm haqqında yazdığım bütün
yazılarımı oxuyunuz ki, federalist Türkün
milli olmadığının səbəblərini öyrənmək
ilə birlikdə, federal haqları ala biləcək
gücümüzü istiqlal haqqımızı almaq üçün
qullanalım.

1060
İrançılıq federalistin dinidir
Onu irançı edən Leninidir (düşünüş tərzi)
Türkü Türk edən Məmmədəminidir
Federal Rusyaya qulluq edən Türk
Bu gün federal İran üçün qoyur börk
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Milli ideoloju birləşdirər.

1061
Türkün milli ideolojusu var
Onu da əlbəttə axtaran tapar
Cəhlin yolunu tutub gedən sapar
Arazizm gücdə silahımız yoxdur <<<
Onu bəyənməyən qısqanc Türk çoxdur
(Onu boykot edən iç düşmən çoxdur.)
“5- İdeolojilər xəstə adamların hızlı əyləm planlarıdır.
Fəlsəfə sağlıqlı insanların ortaq düşünməyə çağrı planıdır.
7- Heç bir fəlsəfə insanı silahlı mücadiləyə dəvət etməz,
fəlsəfədə silaha yer yoxdur.
8- Fəlsəfənin tərəfdarı olmaz, ideolojilərin tərəfdarı olar.
Tərəfdar olmaq düşünməyənlərin işidir.” Güntay gəncalp
1062
Arazizm dərdlərə çarə bulubdur
Alax-bulaxı kökündən yolubdur
Bu səbəbdəndir ki, boykot olubdur
Arazizm həm dərindir, həm də geniş
Bilimsəl sözdə ola bilməz dönüş*
*- Tez də vardır ki, antitezi yoxdur. <<<
> Var isə buyursun! <
1063 *- Həm də sadə bir dildə.
Arazizm hansı düyünü açmayıb?
Hansı qaranlığa işıq saçmayıb?
Hansı rəqibi meydandan qaçmayıb?
Hansı tərifi ilə təhlilində,*
Yanlışı var kı, qalıbdır əlində?! 02.10.2009
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Ordumuzu
göndərin pambıq əkə.
(Dünyanın ən rəzil ordusu kimdir?)
(Sanki bilən yoxdur!)
(Sanki göz önündə deyil!)
(Utanmaq da yaxşı şeydir.)
1064
Əskərim sən də vergidən yeyirsən
“Yurdumu qurtaracağam” deyirsən
Həm də özünü boşuna öyürsən
Ya əskərlik məsləyini seçməzdin
Ya da iş görmədən yeyib-içməzdin.
1065
Qeyrətsiz əskər xalqa nə öyrədər?
Qeyrətsizlik ölkədə nə törədər?
Qeyrətsizlik varlığımı çürüdər.
Əskərlik qeyrəti olmayan yurddaş
Başka iş bulmalıdır ki, edə baş
1066
Çünkü əskər haqda götür-qoy olur
Mənim övladım da sizə tay olur
Verdiyim qeyrət dərslərim zay olur
Hansı işqal olmuş yurdun ordusu,
Canlandırmaz ki, dirilə “mürdə”si?
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Ordumuzu göndərin pambıq əki.

1067
*- Ağlayanı yoxdur.
On səkkiz ildir ki, Qrabağ “ölüb”*
Çünkü qoruqçusu qeyrətsiz olub
Çaldırb, oynadıb, əylənib, gülüb
Ölən maddəsi deyil ki, ruhudur (qeyrətidir)
Öldürən Rus mafyasının şahıdır
1068 *- 991-ci bəndə baxın!
Nə ziyalı istəyir düyün aça
Nə ordu istəyir canından keçə
Nə savaş uçağımız var ki, uça
Qarabağın halına yanan yoxdur
Qarabağdan danışan baqqal çoxdur*
1069
Silahın yoxsa silahlandıran bul!
Dostuna dost, düşməninə düşmən ol!
Sən də öz dərdinə özün çarə qıl!
Ordusundan xeyir görməyən ölkə,
Deyər ordunu göndər pambıq əkə.
Satqın deməz ki, satqınam.
Satqınların oyununa gəlməyin!
09.10.2009
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İç düşmən
dış düşmənə qulluq edər.
Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü,
Türkdən başqa kimsə yenmədi Türkü.
1070
Aydın kəsim toplumun motorudur
Xalqını xəstə edən qoturudur
Qotur yazarı, qotur aktorudur
Aydının da qoturu ölçüb-biçər
Həm də bulağın gözündən su içər
1071
Para ilə rütbə paylayan Bakı
Qotur aydınlara daşıdır yükü
Ki xəstə edələr Türkoğlu Türkü
Rütbə üçün savaşan aydın çoxdur
İç düşmənə qarşı savaşan yoxdur
1072
İç düşmən dış düşmənə qulluq edir
Dış düşmənin getdiyi yolu gedir
Bugünkü iç düşmən Rus mafyasıdır
Rus mafyası xalqımı ağlar quyub
Erməni işqal edib, Rusya soyub
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İç düşmən dış düşmənə qulluq edər.

1073 *- Deməyin demədilər
Olmaz ki, işqal etdirə yudumu
Qoymaya silahlandıram ordumu
“Minsk” də dərman etməyə dərdimi
Rus mafyası qovulmasa yurdumdan
Heç nə bəkləməməliyik ordumdan*
1074
Türkiyə on altı il yardım etdi
Ümidi üzüldü, səbiri bitdi
On altı ildən sonra “çıxdi-getdi”
Hansı yaş qurunun oduna yanar,
İşqal etdirən düşməni dost sanar?
1075 *- Boykota son!
Xalqım əyri ölçüb-biçməsə idi
Namussuz deputat seçməsə idi
Rus mafyası başa geçməsə idi
İşqal olmuş Qrabağ qurtulmuşdu
Qarın yırtanın qarnı yırtılmışdı.
11.10.2009
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İlhamı deviren
qurtarar yurdu.
İkisindən birini seçməliyik:
Ya Qarabağ,
ya da Türk soylu Rus mafyası.
1076
El-oba qurban verilməz düşmana
Yası unutduran tara kamana
Səbir aşılayan dinsəl imana
Hərəkətin məhsulu bərəkətdir
İtirilən tar deyil, məmləkətdir <<<
Xainlər bir-birlərini sevərlər,
İş başında qalmaq üçün övərlər. (İs. şivəsi)
İnanmasanız, yasımızda toy tutan Əlibaba
müəllim Məmmədovlardan sorunuz!
1077
El-oba qurban verilməz boş sözə
Boş söz istər ki, qurtarıcı dözə
Dözümün ömürü yüksələ yüzə
Yüz ildən sonra deyələr qoy çix get!
Sınanmış sınanmazı təcrübə et!
1078
El-oba qurban verilməz liderə
Rus mafyasının başçısı Heydərə
Ki uğradıbdır bugünkü qədərə
Elçibəyi devirə bilən ordu
İlhamı devirsə qurtarar yurdu
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İlhamı devirən qurtara yurdu.

1079
El-oba qurban verilməz rifaha
Rifah üçün batmaq olmaz günaha
Qarabağsız nə gərək vardır şaha
Pul-para şah təkin gəldi gedərdir
El-oba dəyişməz milli qədərdir
1080 *- On altı illik “atəşkəs”ə
El-oba qurban verilməz “barış”a*
Geri qaytarmayan istər barışa
Geri qaytaran gərəkdir savaşa
El-oba hər millət üçün namusdur
Namusunu qorumayan dəyyusdur
1081
El-oba qurban verilməz özgəyə
O özgəyə ki, hakimdir bölgəyə
Yurdumu bölübdür tikə-tikəyə*
Yurdumun göbəyindəki Xankəndi
Yurdumdan ayrıla bilməz əfəndi
*- Dərbənd, Borçalı, Göyçə, Zəngəzur, İrəvan, ...

1082
Rusyaya Türk soylu külfət lazımdır
Həmzə təkin tülkü sifət lazımdır
Bizim üçün müxalifət lazımdır
Otaydakı bugünkü “müxalifət”
Nə kəmmiyyət qazanıb, nə keyfiyyət.
12.10.2009
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Bəxtiyar
gəl gör nə edir “şah”ımız?
1083
Bəxtiyar gəl gör nə edir “şah”imiz?
Görəsən “hara gedir sabahımız?”
Necə yuyulacaqdır günahımız?
Qarabağı işqal etdirən Rusya,
Qoymaz ki, qurtara qurduğu mafya
1084
Rusya Azərbaycanda höküm sürür
Qurduğu mafyasına plan qurur
Türk soylu mafyası xalqımı burur
Türk soylu Rus mafyası rütbə alır
Çünkü qeyrət qırımı yola salır*
1085 Yaltaq Bəxtiyarların məhsulu bu olar.
Türk soylu Rus mafyası deyir ki, sus
Susa bilmək üçün qeyrətini as
Yoxsa məndən yox ki, qeyrətindən küs
Bir milyondan artıq qaçqın çürüyür
Çünkü qeyrətsizlik yurdu bürüyür*
1086
On altı il şahlıq edən sülalə
Qaçqına çəkdirir ah ilə nalə
Özü mey içir piyalə-piyalə
Vergilər ilə çaldırır oynadır
Garabağın ürəyini göynədir
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Bəxtiyar gəl gör nə edir “şah”ımız?

1087
Bir gün Dərbənd gedir, bir gün Borçalı
Bir gün göyçə, bir gün Zəngəzur çölü
Bir gün Qarabağ adlanan mahalı
Belə getsə yazıq Xoya, Makıya
Ki lənət oxuyacaqlar Bakıya
1088
Qarabağı savaş qurtaracaqdır
Silah ilə geri qaytaracaqdır
Vergi verən davar otaracaqdır
Silahdan başqa hər şeyimiz vardır
Düşmənimin düşməni mənə yardır
Yurdumun düşməni çaroğlu çardır.
İlgili bilimlər ilə bilimsəl fəlsəfədən anlamadıqları üçün şeirlərimi şüar sanan inkarçı və
boykotçu bəy əfəndilər!
Arazın şeirinin yükü gərçəkdir,
Bilimsəl olduğu üçün göyçəkdir.
Sömürüçü ruhun kökünü qazmaq üçün deməliyəm ki:
Arazdan öyrəndiklərinizin dışında sunmağa
nəyiniz var? Nə sundunuz?
Arazdan öncəmi? Sonramı?

14.10.2009
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?
- “... Şuurun kitapları olmalıdır. ... tarixin yaradıcısı duyğular və elmin yaradıcısı ağıldır. ... duyğulara hədəf bəlli edən ağıldır. fəlsəfi və elmi ağıl. ...” Güntay Gəncalp
- Əhməd bəy Obalının alim və teorisiyən adlandırdığı Hidayət bəy Sultanzadələrin kiloluq yazılarında axtarsanız,
Güntay bəy Gəncalpın yuxarıdaki neçə sətirlik yazısında
olan uyarıcı bilgini bula bilməzsiniz.
Çünkü hədəfi bəlli edən fəlsəfi və elmi ağılların fərqli
(Yıxıcı, yapıcı. Devrimci, reformist) olduqlarından doğan
ideolojik savaşlar federalist Türklərin işlərinə gəlməz.
Çünkü ideolojik savaş haqsızın haqsız olduğunu sübut edər.
Elə ona görədir ki, federalist Yunis bəy Şamlu deyir: “Bizim
sizinlə işimiz yox, sizin də bizimlə işiniz olmasın”.
(Ölünü öz halına buraxsan, kəfənini batırar.) Baltacı Araz

- “... Radikalizm düşüncə ilə işi olmaz. Radikalizm ideoloji
heyranıdır. İdeoloji isə düşündürməz. Eyləmə (faaliyyətə)
sövq edər. ...”. “Biziə lazim olan ideoloji deyil, düşüncədir.
Milli dildə fəlsəfə və bilgi lazimdir. Məsələn Tehranda (sansorçu Tehranda – Araz) bir tarix kitabı, bir fəlsəfə vəya şer
kitabı neçə min tirajla çap edib ölkə genəlində yayan bir insan millətin uyanışına təkan verir...”.
Güntay Gəncalp
- Şüur gömən Güntay bəy deyir ki, nə yazsan yaz, türkcə yaz!
Mən də dərisi soyulan məcazı soğanın çox yorumlu şerini
yazdım ki, fərqlı dəyirmanlı yozuçuları fərqlı düşündürəm:
Xəccə Sultan qab-qaşığı yuyanda, (< 11 / 4 – 4 – 3)
Xatın nənə soğanları soyanda,
(< Qaydalı “şer” oldu.)
(Soğan şorbasını yeyib-doyanda,) (< “Şer” yox, mer oldu.)
Soğan ətdən, ət soğanda doyanda, (< Bax, bu oldu “şer”.)
Uğraşdıran Güntay bəyi yad eylə! (< Şer şüur “gömər”.)
İdeoloq düşmənini şad eylə!
Baltacı Araz
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

ideoloji:
Siyasi veya toplumsal bir oğreti oluşturan, bir hükumetin,
bir partinin, bir gurupun davranışlarına yön veren politik,
hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler
bütünü. ... - Türkçe Sözlüğu Türk Dil Kurumu - Ankara
Alparsalan Türkeşə bənzəmək istəyən (Güntay bəy) Gəncalpın antidemokratık düşüncələri ilə siyasiləşməyə qarşı
düşüncələrini çürüdmək gərəkir.

1089
Fəlsəfə milli-demokrat Türk edər
Milliləşən özünü büyük edər
Demokratlaşan kefini kök edər
BaşqaTürk varmı ki, Türkü büt edə,
Araz qədər milli-demokrat edə?
1090
Sinfi ideoloju bir sinfindir
Ya məzlum sinfin, ya zalım teyfindir
Onlardan birinə aid səfindir
Sinfinin düşməni Güntay yəy Gəncalp
Millətinin də düşməni olub lap:
1091
Milli ideoloju millətindir
O millətə mənsub külliyyətindir
Təmsil etdiyi milli dövlətindir
İdeoloju öyrəti tümüdür
1- Zərurətləri bəlirdən Əmidir
2- Kini siyasiləşdirən Əmidir
3- Davranışlara yön verən Əmidir
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

“Əslində bizim bir tək probləmimiz var, o da
ana dilində yazıb oxumaqdan məhrum olmadır.
... oysa bir federal bir struktur içərisində öncə
ana dilimizdə yazıb- oxuma təcrübəsinə sahib
olmakıyıq. Heç olmasa 20-30 il federal bir yapı
içində yaşamaq, həm güney Azərbaycanda milli
bir kimlik oluşar, həm iranın dəyişik yerlərində
yaşayan türklərdə ...”
Güntay Gəncalp
“Federalçıların istiqlalçılara üstünlükləri günümüzdə ondan ibarətdir ki, onların istəkləri iranın sosyal və tarixi gərçəklərindən qaynaqlanır.
İstiqlalçılar isə Bakıdan açılan pəncərədən dünyaya baxırlar.”
Güntay Gəncalp
“İstiqlalçı dostlarımız ideolojik düşünürlər.
Onların düşüncələri mikro muhitin məhsuludur.
Onların milli bilincimizin artışında etkiləri çox
zəyifdir. ...
Ayrıca onların milli uyanışda nə rolları var ki?
4-5 təcrübəsiz cavandır.Qaçıb xaricədə şuar
verirlər.”
Güntay Gəncalp
“İstiqlalçı zihniyətin nə kitabı var, nə doğrudürüst kadrları var.
İstiqlalçıların müarifçilik baxımından qətiyən
rolları olmamışdır.
Bir istiqlalçı deyin ki, tariximiz üçün lazim
olan bir ədəbi əsəri, siyasi, fəlsəfi, tarixi əsəri
ki kitablaşdirib və millətin mütaliəsinə sunmuşdur.”
Güntay Gəncalp
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

Araz minlər beytli əsər sunub
Xəstə Güntay Gəncalp da onu danıb
Araz Türkə fəlsəfi məktəp sunub
Anlaya bilməyən Türk onu danıb
Araz Türkə devrimçi əsər sunub
Geri düşüncəli Türk onu danıb
Araz Türkü Türk edən əsər sunub
Kölə zehniyyətli Türk onu danıb
Araz bağımsız qılan əsər sunub
Milli haqq satdıran Türk onu danıb
Araz sekular edən əsər sunub
Siyasətdə dinçi Türk onu danıb
Araz insancıl edən əsər sunub
Antiqadın erkək Türk onu danıb
Araz uyqarlaşdıran əsər sunub
Vəhşilikdən yana Türk onu danıb
Araz çözümləməli əsər sunub
Gərçəklərdən qorxan Türk onu danıb
Araz səbəbi bulan əsər sunub
Düşməni gizlədən Türk onu danıb
Araz kadro eyidən əsər sunub
Müqəllitsiz qalan Türk onu danıb
Araz rekordu qıran əsər sunub
Bu səbədən qısqanc Türk onu danıb.
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

“Milli uyanışımızın duyğusal mərhələsidə quzey Azərbaycanla
birləşmək istəgi öncəlik daşıyırdı. ... uyanışın əqlı (yön verici –
Araz) mərhələsində quzey Azərbaycan məsələsi ikinci plana gedir. ...
Duyğusal mərhələdə daha çox azərbaycançılığa (Dil məsələsinin
çözümünü də içərən torpaq məsələsinin həlhi = İstiqlal və bütövləşmək-Araz) meyil edildi. Ussal(əğlı) mərhələdə isə türkçülüyə
(dil məsələsinin həlli = federalizm - Araz) təmayul ortaya çıxdı.
Güntay Gəcalp

1092
Güntaya cəhl yedirən irançıdır
Milli duyğusu azərbaycançıdır
Duyğusu yox ki, cəhli yalançıdır
Güntayı qeyrətsiz ağlı sapdırdı
Paniranist edən Farsa qapdırdı
“Bizim irandaki mücadiləmiz türkçülük mücadiləsidir. azərbaycançılıq deyil.
Müntəziri(Ayətollah Məhəmməd Hüseyn) də bunu doğru anladığı üçün fitvasında “Azərbaycan”
sözü keçmir, doğru və haqlı olaraq “türk” yazılmışdır.”
Güntay Gəncalp
“..., o zaman biz iranın parçalanmasının önünü
almağa çalışmalıyıq. ... yəni federal irana doğru”
Güntay Gəncalp

1093
Güntay bəyin ağlı Müntəziridir
Ölçən şahıdır, biçən vəziridir
Dil onun, torpaq bunun nəziridir
Güntay irançı təkin xain çıxdı
Öz əli ilə öz evini yıxdı
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

“... Bölgə və dünya gücləri iranın parçalanmasını istəmirlər.
Məsələn bölgənin ən etkili dövlətlərindən bir olan Türkiyə
iranın parçalanmasını istəmir. Biz də güney Azərbaycanda
və iranda yaşayan türklər olaraq iranın parçalanmasını istəməməliyik.”
Güntay Gəncalp
“Federal iranın bir parçası olaraq qalmalı və təbriz mərkəzli
hükumətimiz olmalıdır. ...
Yerəl azərbaycan hükuməti iranın müxtəlif yerlərində yaşayan
türklərin eyitim soronlari ilə ilgilənəcək. ...
Yəni iranda boy göstərən bir türk varlığı quzey azərbaycanı və
türkiyəni bəsrə körfəzinə bağlayacaq. ... Türkiyə bütün azad
dənizlərə yol tapacaq. ...
İran parçalansa, türkiyə də parçalanar. ... Türkiyə parçalansa,
biz tarixdən silinərik.”
GÜntay Gəncalp
“Açıq dənizə yolu olmayan bütöv-azərbaycannın da bir anlamı qalmaz. Bu üzdən də bu bütöv-azərbaycan da məzmununu
dəyişdirmək lazimdir. Onun içindəkilər reallıq dışı biliklərdi.”
Güntay Gəncalp
“Biz geniş miqyaslı düşünməliyiq. İmperaturluqlar quran bir
nəslin ovladlrı kimi düşünməliyiq. Bu üzdən də ilk mərhələdə iranın parçalanmasının önünü alıb və federallaşmasına
özənməliyik.”
Güntay Gəncalp

Ya kölə edir ki, ağası ola,
Ya kölə olur ki, darğası ola.

- B. Araz

“İndiki iranın varisi ... əslində biz olmalıyıq. Çünkü bu coğrafiyanın siyasi keçmişi ta eskilərdən bizə ayid.” G. Gəncalp

Güntay bəy faşıstin büynüzü olmaz,
Haqsızın savunmağa sözü olmaz.
- B. Araz
Başqa millətlərin milli haqlarını öldürənə FAŞİST deyərlər.
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

1094
İçiboş sözlərə inanan Güntay*
Qoyduğu əməklərini etdi zay
Dedi iranda qalmalıdır butay
(Bəsrə körfəzinə əl tapa otay)
Türkləşdirməlidir iran türkünü
Körfəzə daşıya türkün yükünü
*- İnternasional “əntər” etdi Türkü, (... meymun)
Ki daşına nasional Farsın yükü.

1095
Güntay bəy Rüstəm bəyin lap özüdür
İrana satdığı yurdu “qızı”dır
Satdıran ... Müntəzirinin sözüdür
Deyir dil haqqını ver ki, sapmasın
Yəni reform et ki, devrim yapmasın
Çapdığın yurdu irandan qopmasın <
*- İdeoloq olaraq Türk İmperatorluğuna məşrutə devrimini
yedirən kommunist Heydər Əmoğluya çamır atan irticaçı
Güntay bəy Gəncalp sonunda Fars casusu çıxdı və islam
dininin dəyərlərini müqəddəs saydığı üçün Ərəb casusu
olduğu da ortaya çıxacaqdır. (Ərəb casuslarını tanıyın!)

1096
Güntay bəyi mikro mühit böyüdüb
Milliləşməmiş zehniyyət eyidib
(Sinfiləşməmiş zehniyyət eyidib)
Devrimlərin zərərinə uyudub
Bağımsızlıq devrimin məhsuludur
Federalizm reformist Türkün yoludur
(Federalizm paniranizmin yoludur)
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

1097
(okur = oxuyucu)
Federalist ilə Araz hesaplaşıb
İstiqlalçı şüuru kitaplaşıb
Okurlarının gücü aşıb-daşıb
Federalizmi ala bilən güc ilə
Bağımsızlıq alına bilər elə
Yoxsa əməkləri verilər yelə
1098 *- Köləçisinə kölə qalmaq
Füzulunu oxuyan Güntay oldu
O Güntay ki, qayələri zay oldu
Dinçı* ilə irançıya tay oldu
İstiqlal lazımdır yurda qadına <
Ki çata iran Türkünün dadına
1099
İran Türkünün öz yurdu Turandır
... Türkiyəmiz ilə Azərbaycandır
Türkü asimilə edən İrandır
İrandan ayrılmayam milli deyil
Kimliksizə kimliyi bəlli deyil
1100
İran Türkünə Fars yazqı yazacaq
Farslaşdırdıqca kökünü qazacaq
Türkün yazdığı yazqını pozacaq
Türk dilində eyitim görmüş Türkü
İşsiz qoyacaq ki, iş verə Makı
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Görəsən Güntay bəyi kim sapdırdı?

1101
İran Türkü asimilə olubdur
Türkçülüyü saralıdır solubdur
Çarəsini farslaşmaqda bulubdur
Türk dilində eyitim görsə belə
Dövləti türkçü olmaz ki, iş verə
1102
Sürüdən ayrılanı qurd qapıbdır
Çünkü qurdun yurdunda iş tapıbdır
Azərbaycançılığından qopubdur*
Qovulacaq yeri Azərbaycandır
Qovulmadığı sürəcə İrandır
- Farsistan Türkü etnik olduğu üçün bu gün irançı və İran parçalandıqdan sonra farsistançı olmalıdır. Necə ki, Azərbaycanın qeyri Türk etnikləri də ancaq azərbaycançı olmalıdırlar.
- Türk milləti ilə Türk etniklərinin ortaq istəkləri ancaq dildir.
- Ayətullah M. H. Müntəzirinin fitvasında da azərbaycançılıqdan yox, bəlkə Farsistan Türklərinin dil haqqından söz gedir.

1103
(budun = xalq)
Hər kəs qullanar öz istedanını
Ki qurtara yurdu ilə ... qadını
Dadızdıra istiqlalın dadını
Bulunan bulmaca sevməz ardını
Yormaz işarədən qanan budunu
1104 *- Məktəbin əskikliyi olmaz.
Güntay bəysiz də Türkün Arazı var
Arazından yetərincə yazı var* (Arazizm)
Arazizmi yayana niyazı var
Güntaya deyəcək sözüm qalmadı
Təkrarın heç bir yararı olmadı. 05.11.2009
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Heç bir xalqın
sağçı kəsimi olmaz
(Qadın yazsa belə bir quran yazmaz,)
(... Özgəni bəzəməz, özü lüt gəzməz.)

1105
Heç bir xalqın sağçı kəsimi olmaz
Çünkü dəyişməzliyi doğru bulmaz
Dəyişdirə bilməsə üzü gülməz
Sağçı geriçi düzəni qoruyar
Dəyişməz şey gəlişməz ki, çürüyər
Sağcı: ... gələnək və görənəklərə, mevcut düzənə bağlı qalan
siyasi görüşü təmsil edən kişi vəya partı. TDK Türkçə Sözlük
Diqqət: “Sağcı” sözcüyünün açıqlanmış anlamını bü gün ancaq neçə il öncə qədər basılımış olan Türk Dil Kurumu Türkçə Sözlük adlı kitablarda bula bilərsiniz, internetdə yox. (...)

1106 *- Yoxsa sömürüyə son!
Millətçiyə milli qayə gərəkir
Hər qayə üçün sərmayə gərəkir
Yurdunu satana dayə gərəkir
Xalq sömürülür ki, sərmayə ola
Milli inkişafına çarə bula*
1107
Sağlam toplumun mayəsi xalqdır
İnkişafın sərmayəsi xalqdır
Burjuvazının dayəsi xalqdır
Hər millət öz xalqından asılıdır
Çünkü qazancı xalqın məhsuludur
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Heç bir xalqın sağçı kəsimi olmaz.

1108
Sağlam millət milli burjuvazıdır
Milli inkişafı ondan razıdır
Razılaşan özü gərçək qazıdır
Feodal yapılı millət satılar
Milli düşmənin səfinə qatılar
1109
Kiş və mat!
Mövcud düzəni qoruyan sağçıdır
Çünkü tənqidçi deyil ki, yağçıdır (yaltaq)
Solçu çağçıl anlamında çağçıdır
Solçu mövcud düzəni dəyişdirər
Dəyişdirən gücünü gəlişdirər
1110
Solçunun da iki azqın teyfi var
Sağa qayanları zərurət qovar
Sola qayanlara çəkdirməz avar
Gərçək solçuya zərurət yön verər
Çünkü pisdən pisə öncə son verər
1111
Xalqın ən ağıllısı solçusudur
Gərçək solçu xalqının ölçüsüdür
Sağçı geriçi sinfin qolçusudur
Sağçı bilikləndirməz ki, uyudar
Faşist yetişdirən beyin eyidər.
21.11.2009
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İstiqlalı gərəkdirən
nədənlər.
Hanı sərvətin, tacın?
Doxsan illik qazancın?
Hanı milli dövlətin?
Təmsil edə millətin.
Hanı qurtulmuş yurdun?
Qurduğun yasal ordun? (resmi)
Hanı o istiqlalın? (İstiqlalın ordusu olar.)
Ki qazanmışdı elin.
Satqın haqqımı satdı,
Fars aldı, çöpə atdı.

(1925-də)

Türkün düşməni Farsdı,
Otuz min türkü asdı.
(soy qırımı)
Fars işqalçı millətdi,
Məhsulu əsarətdi.
(İstiqlal qurtarar.)
Azərbaycan ölkədir,
Güneyi sömürgədir!
Azərbaycan ayrılsa,
Sömürgə olmaz Farsa.
Azərbaycan talanır, (səksən ildən bəri.)
Farsistana yollanır.
Fars dilimi öldürür,
Saqqalıma güldürür. (... Əfqanlını)
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İstiqlalı gərəkdirən nədənlər.

Türkün Fars dostu yoxdur,
Milli düşməni çoxdur.
Düşmən ilə düşman ol!
Sən də Farsa yaman ol!
Ay bacı, qardaş ayıl!
Fars Türkün dostu deyil.
Federalizm köhnə yemdir,
Yeyən yedirən xamdır.
Federalizm bir növ səmdir, (zəhər)
Xalqımın ağlı tamdır.
Sınanılmış sınanmaz,
İstiqlalçı qınanmaz.
Artırıb deməliyəm ki, 22 May 2006-dakı Azərbaycan Türkünün milli qiyamının verdiyi “otay-butay bir olsun / mərkəzi Təbriz olsun” şüarın xaricində bu günə (19.01.2011)
qədər milli hərəkətimizin milli istəkləri Farsistan Türkünün
milli istəyinin (“Türk dilində mədrəsə / ...”) dışına çıxmayibdir.
May qiyamını təşkil edən iki milyon yarımdan çox Türk insanı, Fars milləti ilə federal dövlət qurmayacağı üçün, Fars
dilini ortaq dil seçməyəcəyi üçün, Türkü özünə koloni edən
Farsı “şərəfsiz”, Türk dilinin qatili olan Fars dilini “it dili”
dəyərləndirdi ki, zamanı gəlincə Azərbaycanı bütövləşdirəcək istiqlal bayrağını qaldırsın.
25.11.2009
Tariximixdə səbt olsun diyə, o şüarlardan ikisi bunlar idilər:
“Hər kəs ki, bitərəfdi, Farsdan da bişərəfdi.”
“Fars dili, it dili.”
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Şəhryar
ancaq bir faiz Türk idi.
Qeyrətsiz anlama ki, qeyrət nədir,
Çünkü manqurt edibdir molla qədir.
Xəyanət yollarını bağlamaq üçün xainləri tanıtmalıyıq.

Sökdürün Şəhryarın məzarını,
Ki farslaşdırmaya Türk yazarını.
Şəhryar nə fəqət türkcəni yasallaşdıran milli devrim ilə
türkçü və azərbaycançı (yəni gizli istiqlalçı və vahid azərbaycançı) firqəçi şairlərimizdən öyrənmək istəmədi, nə fəqət qulağının dibində şerini ana dilində yazan çağdaş şairimiz Möcüzdən öyrənmək istəmədi ki, Möcüzün şeiri ilə
müqayisədə irticaçı şerini ana dilində yazsın, bəlkə 1946-da
şovenist və faşist Fars dövlətinin öldürdüyü 30 mindən fazla Türk şəhidinin anasını ağlatmaq üçün də hər bir Türk
şəhidi qarşısında yaxlaşıq bir beyt farsca şeir yazdı ki, türkçülük və azərbaycançılıq qeyrəti öldürən faşit Fars şahının
yarı sayıla ki, sayıldı. (Deyilmi? Cənab Reza bəy Bərahəni!)
İnanmasanız Şəhryar boyda utandırıcı tariximizdən sorub və
öyrənlim ki, utanmağı da öyrənib və öyrədəlim.
Şəhryar “Heydər baba ...” adlı kitabını Türk milləti və Türk
xalqı üçün* yox, bəlkə farsca bilməyən anası üçün yazdı, nə
yaxşı ki, yazdı. Elə ona görə, və o ölçüdə Türk sayılır.

1112
Şəhryar bir-iki faiz Türk idi
Doxsan səkkiz faiz antitürk idi
Antitürk təkin ürəyi bərk idi
Çünkü Fars türkcəyə qəbir qazırdı
Türkcənin qatili farsca yazırdı
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Şəhryar ancaq bir faiz Türk idi.

1113
Şəhryar milli devrimi görmüşdü
Bir il öz dilində ömür sürmüşdü
“Heydər baba”sına plan qurmuşdu
Şəhryar bilərək yolundan azdı
Şəhidlər qədər farsca şeir yazdı
Şəhryarı rütbə eylədi geda
Ki türkcəni farscaya edə fəda
1114 “Arxadan atılan daş topuğa dəyər.”
Şəhryarın yazdığı “Səhəndiyə”
İstər Şəhryarı qaldıra göyə
Həm axırdan, həm də torbadan yeyə.
Türk yazarını sapdıran Şəhryar
“Səhəndiyə”siylə olmaz bəxtiyar
1115
Şəhryar Türk yazarını sapdırdı
Milli şüurunu Farsa qapdırdı
Şüursuz Türkün yurdunu çapdırdı
Şəhryarı qurtarmaz “Səhəndiyə”
Qatil bağışlanmaz verməsə diyə*
*- Azərbaycanın etdiyi milli zərərlərdən söz gedir
“Cahan mər ast vətən, məzhəbe mən əst həqiqət!”
“Çe kafər o çe mosəlman? Çe asiya çe urupa?”
(Hərcayi) Şəhryar
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Şəhryar ancaq bir faiz Türk idi.

1116
Şəhryardan öyrənən farsca yazar
Farsca yazan Türk öz kökünü qazar
Özgəni bəzəyər, özü lüt gəzər
Şəhryarı bənzətmə Bəxtiyara
Yaramızın üstünə vurma yara
1117
Şəhryarı sevdirən irançıdır
Ovlanan təcrübəsiz öyrəncidir
İrançının düşməni turançıdır
Şəhryar bir faiz inanmalıdır
Doxsan doqquz faiz qınanmalıdır.
Şəhryar farsca yazdı farslaşdıra,
Farslaşdıran Fars ilə doslaşdıra.

(hədəf)

28.12.2009
393
Nizamı Türkə xeyirli olmadı
Çünkü oxucusu yerli olmadı
Türk qədər Türkə dəyərlı olmadı
Nizamı qeyrət öldürən Türk idi
Firdovsiləri güldürən Türk idi
395
Nizamıların qeyrəti yox idi
Satqınlıq istedadları çox idi
Türkə verdiyi dərsləri yox idi
Qeyrətsiz Türk kökənli Türk sayılmaz
Gərçəkləri bilməyən xalq ayılmaz.
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Türk aydını
hələ də ayılmayıb.
Milli ideolojuya silahlandırmaq üçün
milli düşmənləri tanıtmalıyıq.
Bugünkü qondarma alimləri ifşa etməliyik.

1118
*- Diqqət!
Ağılsız yox ki, ağıllı güclüdür
Gücünü sağlam aydına borcludur
Aldanan xalqın aydını suçludur*
Fars sömürüb Şəhryarın gücünü
Şəhryara yediribdir suçunu
Nizamı Türklərə farsca yaz dedi,
Kim Nizamınn bu suçunu yedi? (Şəhryar)
(Sözünü dinlə, əməlindən tanı!)
1119
*- Pərvin Etisami
Türk aydını hələ də ayılmayıb
Manqurtluğumuza son qoyulmayıb
Çünkü Arazın şeiri yayılmayıb
Şeirini farca yazan Türk qatildir
Pərvini Türk sanan “aydın” cahildir*
1120
Xalqımı yanıldan cahil aydındır
Türkcə yazılmayan şeir yadındır
Kökü üstündə bitməyən badındır
Nizamını Türk şairi sanan Türk
Farca desək: “Öz başına qoyur börk.”
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Türk aydını hələ də ayılmayıb.

1121
Şeirin öz sahibi yazdıran dildir
O dilə tinini yükləyən eldir
Aydın Türkün cəhlinə görə “bel”dir
Şeir düşünülən dildə yazılar
Başqa bir dilə çevrilsə pozular
1122
Şeir ilə düz yazının fərqi var
Şeirin içində sinifsəl duyğu var
Süzgəcindən keçirdiyi yarqı var
Şeir xalqının tinini yansıdar
Həm də ulusal kinini yansıdar
(Həm də sinifsəl kinini yansıdar.)
1123
Fars Türkü öz milli köləsi bilir
Kölə sandığının adını silir
Köləçini köləyə hakim qılır
Farsın həm sağı, həm solu rasisdir
Kimlik öldürdüyü üçün faşisdir. 29.12.2009
Türkcəmizin yasal alfabeti latin alfabetidir.
Fars işqalçılığına, faşizminə, sömürgəçiliyinə qarşı şovenist
Farsın dili ilə yazdığı Ərəb əlifbasında yazmaq gərəkirsə yazıla bilər.
Vəlakin o cümlədən manqurt Pərvin Etisamiləri, Şəhryarları
Türk şairləri kimi tanıtmaq və Pişəvərilərin yanında yer vermək bir növ cinayətdir. Çünkü Pərvin Etisamıların öyrənciləri farsca yazacaqları üçün türkcənin qatilləri olarlar.
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Çingiz
Can verdi Azərbaycanına.
Çingiz sevərlərin başı sağ olsun!
1124
Qatil Fars qıydı Çingizin canına
Çingiz can verdi Azərbaycanına
Ki Türk də susaya Farsın qanına
Çəngiz göstərdi qurtuluş yolunu
Oyatdı Türkün sağını, solunu
1125
Çingiz Bəxtavər açıkca söylədi
Dedi ... altmış ildən bəri böylədi:
Türk işqalçı Farsa milli kölədi
İşqalçı Fars çapır Türkün yurdunu
Bu səbəbdən kölə edib budunu
1126
Fars öz adını “humanist” də qoysa
Aldatmaq üçün “kommunist” də qoysa
Yaxud “antipaniranist” də qoysa
Fars faşıstdir ki, sömürgəçi qala
Faşist milli kimlik öldürər bala
Faşist istiqlalçı öldürər bala.
01.01.2010
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Farsın demokrasısı
Fars üçündür.
1127
Rus sosyal ədalet vermişdi Türkə
Ki sömürgə qala Türk soylu ölkə
Sömürə bilməsə qanını tökə
Xalqım qanı ilə qurtardı yurdu
Nə yazıq ki, qurduğu dövlət burdu*
*- Dövlətin, partıların, politikaçıların, qondarma alimlərin tevcih və təriflərinə görə yox,
doğurduqları sonuclar əsasında dəyərləndirməliyik ki, güneydəki hərəkətimiz üçün də
yararlı və ibrət dərsi olsun.
Ordulu Farsistan siyasi dəyişikliyə uğrayan
günlər, istiqlal bayrağı qaldıracaq güneyin
hüdutlarını hansı ordu ilə qoruyacağız? Kim
kimi qoruyucu gücdən yoxsun edibdir?
İşqalçı qonşularımızı sözdə “trorist” tanıyan,
əməldə Türkə qarşı silahlandıran dünya, kimin xeyrinə torpaq itirən, soy qırımlarına uğradılan Azərbaycan Türkünü “dinc savaş” yoluna sürükləyirlər? Nə etməliyik? Nə zaman?

1128
Fars nə sosyal ədalət verib Türkə
Nə də Azərbaycanı sayıb ölkə
Ki otuz min Türkün qanını tökə
Fars həm Türkün kimliyini öldürür
Həm də Azərbaycanını sömürür
329

Farsın demokrasısı Fars üçündür.

1129 *- “Vəhşilik haqqı”
Fars Turanı öz tövləsi tanıyır
Türk insanını köləsi tanıyır
Qullanacağı gülləsi tanıyır (“top əti”)
Fars istər ki, gülləsini qullana
Köləlik vergisi* ala pullana
1130
Türk Farsın milli köləsidir hələ
Bu səbəbdən adı düşməyir dilə
Haqq verilməz ki, alınar zor ilə
Qorxağın əlinə çaqqı verilməz
Çaqqısız kölənin haqqı verilməz
1131
Fars Farsa aid savaşı yürüdür
Qeyri Farsı öz içində əridir
Əritdiyi qeyri Farsı çürüdür
Türk ancaq Farsı ifşa etməlidir
Çingiz göstərən yolu getməlidir
1132
Farsın demokrasısı Fars üçündür
Diktatorluğu köləsi Türkündür
Amacım açılacaq bu düyündür:
Dosta dost olarlar, düşmənə düşman
Düşməndən dosluq umulmaz heç zaman.

02.01.2010
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Talaq haqqı
istəməyən vəhşidir
Ağıllı Fars yurdumuzu sömürür
Vəhşı Türk milləti sümük gəmirir
(Millət başqa, xalq başqa.)
(Millət satıla bilər, xalq satılmaz:)
(Heç bir soyun sömürülən sinfləri)
(sömürüçüyə sömürü haqqı tanımaz.)
(İmtiyaz qarşısında milli haqlarını satan)
(o soyun sömürüçü sinfləridirlər.)

1133
Deyirlər “George Washington vəhşiydi,”
“Köləsinin ağlı ondan yaxşıydı.”
Halbuki bu insafin baxışıydı.
İnsanlığı burax sosyalizminə
Yox de satdıran federalizminə
1134
Güney Türkü sanır ki, vəhşi deyil
Türkə vəhşi ad vermək yaxşı deyil
Çünkü türksevərin baxışı deyil
Deyirəm türksevər Arazdan öyrən
Köləçiyə kölə edəndən iyrən
1135
Güney Türkünə Nizami “yaxşı”dır
Çünkü oyanmayıb hələ vəhşidir
Baxışı manqurtların baxışıdır
Köləni kölə edən şey cəhlidir
Köləçi vəhşı deyil ki, əhlidir*
*- O cümlədən örgütləyicidir
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Talaq haqqı istəməyən vəhşidir.

1136
Güney Türkü bilməyir ki, vəhşidir (cahildir)
Sanır ki, köləlik etmək yaxşıdır
Çünkü köləlik onun baxışıdır
... Altmış ildir ki, kimliksiz yaşıyır
Kimliksiz edən Farsa yük daşıyır
1137 *- 1937-də didmədimi?
Güney Türkünün cahili vəhşidir
Manqurt Türk üçün federalizm yaxşıdır

Federalizm irançının baxışıdır
Federalizm köləçiyə kölə edər
İstiqlalçı-Türkü it təkin didər* (20 yanvar 1990)

1138
Vəhşilik haqqı verən Türk vəhşidir
Köləliyə son vermək çox yaxşıdır
Bu da istiqlalçının baxışıdır
İstiqlal milli sərvəti çapdırmaz
Milli şüuru özgəyə qapdırmaz
1139
Talaq haqqı istəməyən vəhşidir
Vəhşilik haqqı verməmək yaxşıdır
Bu George Washingtonun baxışıdır
Biliksizlik vəhşiliyin özüdür <<<
Qurdları qurd edən qoyun-quzudur.
04.01.2010
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Gömülmüş haqları
silah dirildər.
Böylə getsə nə olacaq halımız?
Düşmən istər ki, burula elimiz.
1140
Hansı sülh verilməz haqları alıb?
Hansı mitinq zalımı taxtdan salıb?
Fəthedən ... silahlı savaşa dalıb.
Yetər artıq, xalqımı sapdırmayın!
Ələ düşmüş fürsəti qapdırmayın!
1141
*- Diqqət!
Hər çalınan saza qardaş oynama!
Hər əridici qazanda qaynama!
Hər baqqalın saqqızını çeynəmə!
Çünkü yanlış fikir ürətənlər var*
Həm də milli gücü çürüdənlər var
Bir milyon qaçqını unudanlar var
Araz sən buldun dərdin çarasını
Ağlatdın iç düşmənin anasını
(Ağlatdın federalistin anasını)

1142
Türk xalqının ulusal bilinci var
Doğru ölçüp-biçməyə qarıncı var
Qoç Koroğlusu ilə qılıncı var
Türkü Türk edən milli bilincidir
Yenilgiyə uğradan qılıncıdır
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Gömülmüş haqları silah dirildər.

1143
Türkün silahlanmağa pulu yoxdur
Silahlanmaqdan başqa yolu yoxdur
Hərəkətin silahlı qolu yoxdur
Türk xalqından qazanan Türk milləti
Silahlandırmalıdır hərəkəti
1144
*- Diqqət!
Silahsız savaşdan düşmən qazanar
Çünkü savaşın ömürü uzanar
Uzanan savaş barışa özənər
Savaş verilməz haqları aldırar
Sülh haqların halvasını çaldırar*
1145
Türk milləti xain dövlət qurdurub
Dövlətin əliylə xalqı burdurub
Çünkü silahlı savaşı durdurub
Türk milləti düşünməyir suçuna
Əsarətdə qalmış ... Xoya, ... Laçına
1146
*- Diqqət!
Hər kəs işqalçıya qarşı kinlənər
İşqalçılıq silah ilə önlənər
Topun ağzından çıkan söz dinlənər*
Haqq ilə haqlını bilik bəlirdər
Gömülmüş haqları silah dirildər.
06.01.2010
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Bakı
Qarabağıma qəbir qazır
1147
On altı il dedizniz susun, susduq
Qarabağ qan ağladı, biz qan qusduq
Sınamaq üçün səsimizi qısdıq
Yetər artıq, səsini qaldır göyə
Tanıtdır düşməni hər iki taya
1148
Bakını milli kölə edən yaddır
Milli köləliyi gizlədən addır*
İçiboş adı sevdirən bədzatdır
Moskovanın ağzına baxan Bakı
İşqalçıya qarşı qullanmaz tankı
(Qaçqın Türkə qarşı qullanar tankı)**
*- “Ad mənim, yar (istiqlal) özgənin.”
**- İnanmasan o cümlədən Surət Hüseinovdan sor!

1149
Xalq çalışır ki, övladı keçinə
Vergi ödəyə ... silahlı gücünə
Ki çarə qıla ... Xoy ilə ... Laçına
Erməni vergidən bütcə sağlayır
Vergisi, nefti olan Türk dığlayır
Laçının dərdi ürəyi dağlayır*
*- Çünkü xoylu dövlətini, laçınlı torpağını itiribdir.
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Bakı Qarabağıma qəbir qazır.

1150
Bakı dövləti ancaq vergi alır
Yabancı firmalar üçün ... yol salır
Rüşvət gücüylə susdurmağa dalır
Türkün aydınını rüşvət susdurur
Bir milyon qaçqın Türkə qan qusdurur
1151
Necəki toy-düyün xalqı oynadar
Savaş da xalqın qanını qaynadar
Göynədici ürəkləri göynədər
Bir milyon qaçqın Türkün yurdu batır
Çünkü ordumuz yeyir, içir, yatır
1152
Bakının silah almağa pulu var
Türkoğlu Türkün döyüşkən eli var
Savaş başlatmağa haqlı yolu var
Bakı Qarabağıma qəbir qazır
Çünkü Rusya Bakıya yazqı yazır.
O8.01.2010
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Bağımsız edən
dil deyil ki, puldur.
Deyirlr ki, “Biz hər şeyi bilirik”.
“Hər şeyi bilən” bunu bilməlidir,
Bildikləri dilinə gəlməlidir.
1153
Dil milləti birləşdirmək üçündür
Öz səfində yerləşdirmək üçündür
El gücünü gürləşdirmək üçündür
Hər savaşın amacı istiqlaldır
Bağımsız edən dil deyil ki, puldur
1154
Türk milləti xalqını yada satır
Xalqını yadın sürüsünə qatır
Sağılan yurdunun qazancı batır
Bürokrat burjuvazının sağ qolu
Yabancı firmalara satar eli
1155
Türk milləti yurdunu yada satır
Çapılan yurdunun sərvəti batır
Sümük gəmirən tacir kama çatır
Ticarət haqqı alan Türk taciri
Turanı edib Farsın müstəciri.
(Siyası təmsilcisi kimdir?)
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Bağımsiz edən dil deyil ki, puldur.

1156
Hər millət burjuvazıdan oluşub
Zalı təkin qansormağa alışıb
Sömürdüyünün canına darışıb
Böyük burjuvazı tacir sinfidir
Koloni edən o sinfin kefidir
1157
Xalq sömürülür ki, sərmayə ola
Sömürülmüş qanı yurdunda qala
Milli inkişafına çarə qıla
Kiçik burjuvazı çapdırmaz yurdu
Bağımsız edər ki, qoruya ordu.
(Siyası təmsilcisi kimdir?)
1158
Kiçik burjuvazı milli kəsimdir
Milli ruhu oyandıran nəsimdir
Onu tacirə bənzədən isimdir
Küçük burjuvazı devrimçi sinfdir
Onun məhsulu milli inkişafdır
1159 *- Montaj yox, ana fabrika qursa.
Bugünkü əsnaf Türkün qazısıdır
Turanın milli burjuvazısıdır
Milli inkişaf onun arzısıdır
Azərbaycan sənayeləşmiş olsa*
Montajçı olmarıq başqa ulusa
(İş gücü satmarıq montajçı Farsa)
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Bağımsiz edən dil deyil ki, puldur.

1160
Türk əsnafı da istər ki, gəlişə
Bağımsızlıq istəyini bölüşə
Ana fabrika qurmağa çalışa çünkü:
Montaj fabrika işçi çalışdırar
Ana fabrikasını gəlişdirər
1161
Kiçik burjuvazının dəstəki var
Bağımsız qılmağa xalq istəki var
Yetəri qədər igit Babəkı var
Düşməni meydanda yenmək qolaydır
Milli dövlət qurmaq zor bir olaydır
1162
Çin millətinin sağı yox ki, solu
(Kommunist donuna girən sol qolu)
Çin xalqına göstərdi milli yolu
Sol qurdu Çindəki milli dövləti
Ki sənayeləşdirdi məmləkəti.*
*- Sağçıya uyan Türk montajçı olub.
(Çinə milli inkişafi açısından baxınız!)

1163
Arazı tam öyrənən yoxdur hələ
Öyrənmək istəməyənlər var belə
Bu səbəbdən tanıdmayırlar elə*
Araz bağımsızlığın ölçüsüdür
Çünkü Azərbaycanın yolçusudur. 13.01.2010
*- ... Tanıyan qatılmayır boykotçuya, (sonuc?)
Güvənməyir boykotçu örgütçüyə.
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İstiqlal
qurtarar Türk millətini.
1164
Fars Türkün millət olduğunu danır
İnkarcı edən nədənləri qanır
Qanmaz, inkarcı Farsı qanmaz sanır
Fars Türkü millət tanımayır ədə*
Ki istiqlal haqqından yoxsun edə
*- Böyük erkək qardaş, ağabəy
1165
Haqdan yana millətlərə sayqı var
Türk millətinin istiqlal haqqı var
Verilməz haqqını alan xalqı var
Fars Türkü etnik sayır ki, qandıra
Türkün istiqlal haqqını yandıra
1166
Fars Türkü millət yox ki, etnik sayır
Farsın duzağına düşən Türk cayır
“Türkçə mədrəsə” şüarını yayır
“Türk dilində mədrəsə” qövm haqqıdır
Qövm Kirmanda yaşayan Türk xalqıdır
1167
İstiqlalın içində doğma el var
Bütövləşəcək vətən ilə ... dil var
Milli iqtisad ilə milli pul var
İstiqlal qurtarar Türk millətini
Ki bütövləşdirə məmləkətini
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İstiqlal qurtarar Türk millətini.

1168
Federalizmin içində otay yoxdur
Ağır sənaye qurmağa pay yoxdur
Mərkəzə qarşı güç* ilə hay** yoxdur
Hər millətin mərkəzdə bir səsi var***
Satqın səs alanın pul kisəsi var
*- Milli ordu
**- Dış işləri bakanlığının hayına verilən hay
***- Yoxsa meşə qanununa uyacak az nüfuslu
millətlərə … yazıqlar olsun!
1169
Etnik haqqı istəyən köçmən Türkdür
Federalçı Türk “başa qoyulan börk”dür
İstiqlalçı Türk, Türk qədər böyükdür
Qövmun haqqı milli-mədəni haqdır
Milləti qövm adlandıran alçaqdır.
18.01.2010
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Türkə
Türkün tarixini
öyrədin!
(Hər “bacı-bacı” deyənə inanma!)
(İrəc Mirzədən öyrən ki, qınanma!)
1170
Mənə nə Fars dili çoban dilidir? (%23 və …)
Mənə nə Fars, şahı təkin dəlidir?
(Farsın xəstə olduğu bəsbəllidir)
Mənə nə Farsın tarixi cəlidir (~ qondarma)
Fars ilə Ərəb tarixindən başqa,
Ziya bəy nə öyrədib gələk aşqa?
1171
*- Nasir Purpira təkin
Ziya bəy tənqiddən çox, reklam edir
Çünkü Farsın getdiyi yolu gedir
Həm də Türk tarixinə deyir “bə”dir
Ziya bəy tənqid yemiylə tovlayır*
Fars tarixinə öyrənci ovlayır
1172
Türk istər öz tarixini öyrənə
Öz tarixini danandan iyrənə
İnkar edənin önündə dirənə
Türkün tarixini Zehtabı yazıb
Zehtabı yazanı Ziya bəy “pozub”:
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Türkə Türkün tarixini öyrədin!

1173
Ziya bəy özünü tarixçi sanır
Türklərin eski tarixini danır
Antitürk olduğunu yaxşı qanır
Ziya bəyin “eski köçməni” Farsdır
“Yeni köçməni” Səlcuk, Türkə xasdır
1174
Sədroləşrafi haqlı sözdən küsür
Eski Türk tarixi haqqında susur
Farsın yedirdiyi tarxi qusur
Ziya bəy Farsın sazına oynayır
Çünkü Farsın saqqızını çeynəyir
1175
Türkün öz yurdu, dili, tarixi var
Özünü özgədən ayırar duvar
Yoxsa sərhədləri tanımaz davar
Damarında varsa milli qeyrətin
Türkə Türkün tarixini öyrədin!
20.01.2010
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Fars soylu təşkilat
Türk düşmənidir,
Oyanıb-oyatmağın zamanıdır.
1176
Farsın həm sağı, həm solu faşistdir
İqtidara qarşı qolu faşistdir
Xalqı yönəldən Fars soylu faşistdir
Fars heç bir riskli oyuna girməz
Qeyri Farsa istiqlal haqqı verməz
1177
Fars millətini təmsil edən qurum
Qeyri Farsa deyər gəl səni burum
Genə Fars mərkəzli bir rejim qurum <
Qapıdan girsən pəncərədən qovum
Öz əlin ilə öz burnunu ovum
1178
Fars millətini təmsil edən firqə (Parti)
(İnanma görkəmlərindəki fərqə)
Paniranistliyi yedirər xəlqə
Ən yaxşı paniranist federalçıdır
Antipaniranist istiqlalçıdır
1179 Federalist = paniranist = Antiazərbaycançı
Bütöv İran istəyən irançıdır
İrançı Türk otaya yabancıdır
İstiqlalçı Türk azərbaycançıdır
Federalizm irançı Türkün yoludur
Federalist paniranistin guludur
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Fars soylu təşkilat Türk düşmənidir.

1180
*- Diqqət!
Federal İrana düşünən ... Farsdır
İstiqlaçı üçün federalizm pisdir
Çünkü federalizmdən payı ... yasdır
Federalizm bölücü Türkü asdırar*
Federalçı Türkün əliylə basdırar
Qanuna uymayana qan qusdurar
1181
Federalizmdən güclü çox pay alar
Güclü millət gücsüzü dərdə salar
Baş qaldıranın halvasını çalar
Millətin gücü sərmayəsindədir
Sərmayəninki də qayəsindədir
1182
Sınanmışı sınamazlar.
Ən yaxşı federalizm Rusyada idi
İstiqlalçı Türkün canına qıydı
Milli inkişafı yerində saydı
Türkə federalizmdən yetişən pay
Musiqi oldu ki, vaxtı edə zay
Nə çıxar Füzulununn qəzəlindən?
Hizbollah yetişdirən saz əlindən?
İslam istər ki, kölə, kölə qala,
İstəməz ... istiqlal haqqını ala.
İnsan haqlarının düşməni islam,
Ayə ibtal edəni edər edam. <<
Müsəlman manqurtun yolunu gedər,
Manqurt etdirən sinfə qulluq edər.
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Fars soylu təşkilat Türk düşmənidir.

1183
Milli haqqın içində istiqlal var
Həm də federalizm ilə milli dil var
Federalizmi tarixə gömən el var
Haqq haqlının səsini gürləşdirər
Milli-düşmənlərini birləşdirər
1184
Fars ilə Fars savaşdığı sürəcə
Türk Farsa yardım etməsin zərrəcə
Elə davransın ki, düşməsin xərcə
Fars Farsı yıxan gün Türk baş qaldırsın

Tam gücü ilə düşmənə saldırsın
Həm də istiqlal marşını çaldırsın.
İstiqlal haqqı verilməz haqq olduğu üçün,
Pay-bölüş olacak federal haqlara bənzəməz ki, federalistlərin yaydıqları aldadıcı
fikirlərə görə, “veriləcək eməklərin” miqdarından asılı olsun.
Federalizm verilməz haqq deyil, sunulan
haqdır ki, sömürgəçi Rusyanın Lenini ...
qızıl boşqabda sundu.
23.01.2010
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Alqışlayıram “GAİP”ın yolunu
1185
Türk milləti bölünübdür ikiyə
Biri Farsı hakim edir Makıya
Biri qurtarır ki, çata Bakıya
Biri istiqlal istəyir butaya
Biri yurdunu satır sinfi paya
1186
Federalist, satqın Türkü təmsil edər
O Türkü ki, Farsın yolunu gedər
Farsın yolunu getməyəni didər (zamanında)
Satqın Türk, Türkün satqın taciridir
Satdığı Türk, Farsın “müstəcir”idir
Bugünkü Azərbaycanın həqiqi maliki Türk xalqı ilə
Türk millətidirlər, hüquqi maliki isə BMT-yə görə
(işqalçı və sömürgəçi) Fars millətinin dövlətidir.

1187
Federalizm (1) rejimlərin cahilidir
(2) Çağdaşlıq baxımından batilidir
(3) Həm də bağımsızlığın qatilidir
Federalizm deyər ki, bölücü öldür
Qatil edən cəhlin seçdiyi yoldur
1188 *- Xəstə bilməz ki, xəstədir.
Bugünkü federalistin yarını var
İstiqlalçı Türk ilə sorunu var
Adam ətindən doymaz qarını var
Bugünkü federalist qatil olacaq*
Çünkü istiqlal savaşa dalacaq
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Alqışlayıram “GAİP”ın yolunu

1189
Federalizm problemi çözə bilməz
Çözülməyən dərdə xalq dözə bilməz
İstiqlal haqqından əl üzə bilməz
Gəlin bu başda probemi çözək!
Yirmi Yanvarı tank altında əzək!
Yirmi səkkiz Mayın peşində gəzək!
Gəlin mindiyiniz trendən enin!
Yirmi Yanvara gedən yoldan dönün!
1190
Deməyin demədilər.
Gəlin Türk öldürən yolu seçməyin!
Cəhlin ölçüsüylə ölçüb-biçməyin!
Asılı edən yola and içməyin!
Gəlin keçmişdən ibrət dərsi alaq,
Aşımıza bağımsızlığı salaq.
1191
Alqışlayıram “GAİP”ın yolunu
Birləşdirsin sağı ilə solunu
Qurtarsın Türkün yurdunu, elini
Umaram ki, yolundan sapmayacaq
Baş təkin gövdəsindən qopmayacaq
Yoxsa itirdiyini tapmayacaq.
25.01.2010
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İntiqam almaq
hər xalqın haqqıdır.
1192 *- Azərbaycanın istiqlalını
Azərbaycanın etdiyi zərəri
Ödədən qanun ... verdirər qərarı
Haqq qazanmayanın olmaz dəyəri
Verin otuz min şəhidin qanını*
Susdurun “güney” Azərbaycanını
1193
Verin çapıldığı milli varını
Farsistana daşındığı karını
Ki dünkü təkin olmaya yarını
Haqqını verin ki, öncə barışın
Ərazi bütövlüyündən danışın
1194
*- xers = ayı
Öncə türkcə öldürən Farsı öldür
Türk əti yeditdirən hırsı öldür
“Türk xər” deditdirən xırsı öldür
Sonra azərbaycanlını sinayın!
İntiqamçı olmuş olsa qınayın!
1195
*- Deməyin demədilər.
İntiqam almaq hər xalqın haqqıdır
İntiqamçı Azərbayan xalqıdır
Verilməz haqqı aldıran çaqqıdır
İntiqamcı Türkü çaqqı qurtarar
Çaqqısızlıq dərdlərini artırar.*
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İntiqam almaq hər xalqın haqqıdır.

1196
Terrorist, Türk dilini öldürəndir
Otuz min Türk elini öldürəndir
Türkün milli rolunu öldürəndir
Ölən türkün milli olanağıdır
Sınan inkişafının çanağıdır
1197
Zalım istər ki, məzluma zülm edə
Baş qaldıran məzlumu tutub-didə
Cəzalandırılmadan çıxıb-gedə
Terror haqlının haqqını öldürər
İntiqam sülhün xeyrinə yıldırar
1198
Türkün intiqamı da bağıracaq
Təhlükə yaradmağa çağıracaq
Öz yurdunu İrandan ayıracaq
Yurdumun butayı* qalsa İranda
İranda sülh aramasın cahan da. (BMT)
*- “Güney” Azərbaycan
25.01.2010
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Təzad
dinc savaş yoluyla çözülməz
1199
BMT istər zərurət sezilə
Təhlükə doğuran təzad çözülə
Milli savaşların kökü qazılar
Neçə ölkəli ölkədə sülh olmaz
Çünkü milli çəlişkilər son bulmaz
1200 *- Düşmən silahsızlandırar.
Sülh ancaq bağımsız ölkəyə siğar
Neçə ölkəli ölkə sülhü boğar
Təzaddı çözən savaşdan sülh doğar (Cənab BMT)
Necəki ilanın başı əzilər
Hər təzadd da silah ilə çözülər*
1201 **- İstiqlalı gecikdirər.
Haqlının haqqını öldürən terror
Ölüdən pul qazanır kürür-kürür
Bilir ki, baş qaldıracakdır qurur
Bu səbəbdən qururunu da burur*
Terror ancaq intiqama baş əyər
Dinç savaş düşmənin dərdinə dəyər**
*- Qururunu bururlar ki, milli hərəkəti silahlı qolundan
yoxsun edib, və o cümlədən “qandan qorxan” Ermənilərin önündə dizə çökdürüb, və Türkün milli düşməni
olan Fars şovenizminin Türk soylu manqurtların (molla Həsənilərin) manqurt “qoşun”larından asılı etsinlər
ki, qafilədən geri qalacağının bədəlini Əhməd Obalılar
yox, bəlkə Azərbaycanın geri qalmış inkişafı ödəsin.
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Təzadd dinc savaş yoluyla çözülməz.

1202
İntiqamın yaratdığı təhlükə
İstər ki, terrorun belini bükə
Ki bağımsız ola bilə hər ölkə
Təzadd sülh yoluyla çözülə bilməz
Zalımın zülmünə dözülə bilməz
1203 (Haqq verilməz, alınar.)
Dinc savaş təhlükə yarada bilməz
Düşmənin gününü qaralda bilməz
Çözüm yollarını arada bilməz
Təhlükəli yerdə təzadd çözülər*
Yıpradıcı dinc savaşdan bezilər**
*- Aydın ancaq doğru yolu göstərər, (Sən borcunu ödə!)
Alınmayan haqqı düşmən basdırar. (Öldürüb-gömər.)
**- Uzanan dinc savaş moral öldürər.
1204
Dinc savaş kütləsəlləşmək üçündür
Təhlükə bölgəsəlləşmək üçündür
Əmniyyət kürəsəlləşmək üçündür
Çünkü terrorun dalında Rusya var
Silahlandıran Rusyanı da qovar.
Kürəsəlləşmək üçün bölgəsəlləşdirən
(qütbləşdirən) təhlükəni, yəni təhlükə
doğuran milli təzaddları çözməlidirlər.
28.01.2010
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Siyası savaşı
örgüt yürüdər.
1205
İki min altının milli qıyamı
Həm oyatdı, həm yetişdirdi xamı
Həm də ki, aydınlaşdırdı məramı
Düşmənini yenəcək gücü çoxdur
Yönəldəcək güclü qurumu yoxdur
1206
May qiyamı dedi Türkoğlu Türkəm
Turançı olduğum üçün böyükəm
Turanın başına yaraşan börkəm
May qiyamı Türkü Farsdan ayırdı
İrançılığı özündən siyirdi
1207
*- Unudulmaz xatirə oldu.
May qıyamından federalist Türk qorxdu
Fars təkin boynunu qınına soxdu* <<<<<<<<
İş bitdikdən sonra dışarı çıxdı
May qıyamı dos-düşməni tanıtdı
Hafizəsiz Günaz Teve unutdu
1208
Günaz istəyirdi ala qaşını
Çıxartdı gözü ilə göz yaşını
Çünkü dandı hərəkətin başını
Hərəkətin başı içəridədir
Göstərə bildiyi bacarıdadır
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Siyasi savaşı örgüt yürüdər

1209
Günaz Teve qayığı kürəkləyir
Örgütsüzü savaşa sürükləyir
Bəlli deyil ki, nəyə yerikləyir?
Günaz bilməyir ki, kim kimi sürər
(Başsızın xeyirini başlı görər.)
1210
Hərəkətin başı örgütlənməyib
Yardımçı yoldaşı örgütlənməyib
Demək ki, savaşı örgütlənməyib
Siyası savaşı örgüt yürüdər
Örgütsüzü öz içində əridər*
1211
Farsın hər qolunun təşkilatı var (Antitürk)
Kütləmizi caydıran qanatı var
Öz adına yazdıran manatı var
Arxasında Rusya ilə batı var
Fars ilə Fars savaşdığı sürəcə
Türk təhrik olmamalıdır zərəcə
Yoxsa dərd çəkdirərlər milli gücə.
(Kim üçün? Nə üçün?)
06.02.2010
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Tehran Türkü
Farsın yolunu gedir.
1212 (Farsistan köçmənlərə də iş verir.)
Yeddi-səkkiz milyon Türk var Tehranda
İstəyirlər qalalar Farsistanda
Çünkü işsizlik var Azərbaycanda
Tehran Türkü fars kültürlü olubdur
Ana dili saralıbdır solubdur
1213 “Tehranı fəth eyləmişik.” (ha ha ha)
Tehran Türkü asimlilə olubdur*
Türklüyü qoruyan hissi ölübdür
Qeyrəti başqa bir şəkil bulubdur
(Farsın xeyrinə antitürk olubdur)
Tehran Türkü Farsın yolunu gedir
Antitürk (-Farsı, -Türkü) lider edir
1214
Tehranda sağlam Türk çox az bulunar
“... Mən Türkəm” deyənin saçı yolunar
Farsın şüarları hakim qılınar
Tehran Türkünün yazqısı yazılıb
Çünkü türklüyünün kökü qazılıb
1215 “Tehranı fəth eyləmişik.” (ha ha ha)
Tehran Türkünün qənimi özüdür
Türklüyünü gömən … dönmüş üzüdür
Asimilənin məhsulu “quzu”dur
Tehran Türkü türklüyünü itirib
Fars təkin antitürk övlad yetirib*
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Tehran Türkü Farsın yolunu gedir.

Tehran Türklərinə aşılanmış antitürk ölçülər türklüyü
pislədikləri üçün, türklüyə saldıran şovenist Farslara
qarşı tepki göstərməyi də “doğru” bilməyirlər.

1216
Tehran Türkü türkcə şüar verməyir
Türk dili üçün meydana girməyir
Sanma ki, ağlı bu işə irməyir
Tehran Türkünün ağlı Fars ağlıdır
Faslaşdıran istəklərə bağlıdır*
*- Öncə hər varlıq olduğu kimi tanınmalıdır. Sonra dəyişikliyə uğrada bilən iç və dış güclərin hərəkətə keçmələrinə
məntiqi şəkildə yardım olunmalıdır. Dəyişikliyə uğrada
bilən güclərin zəyif olduqları təqdirdə, geriləmə ilərləməyə qalıb gələr və o cümlədən asimilə prosesi tamamlanar.

1217-1
Azərbaycan on milyon Türk itirib
İtirdiyi Türk antitürk yetirib
Türklüyünün ömürünü bitirib
Hər Türk dilində danışan Türk deyil
Türkü Türk edər istiqlalçı meyil
1217-2
Tehran Türkü öz yazqısını yazsın
Azərbaycan Türkünü qoyma azsın
Kökünü qazanın kökünü qazsın
Azərbaycan istər bağımsız ola
Milli inkişafına çarə bula. 07.02.2010
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Türkü satan
Türkün ağsaqqalıdır.
1218 (Ağacı öz içindəki qurd yeyər.)
Niyə Türk bölgənin futbol topudur?
Düşməninin baltasının sapıdır?
İşqalçı düşmənə açıx qapıdır?
Türkün xalqını yurdunu kim satır?
Niyə özgələrin başına atır?*
1219
Hər maddə öz ruhu ilə eynidir*
Hər dini ürətən onun beynidir
Niyə Türkün dini Ərəb dinidir?
Leyli-Məcnunun Üzeyiri təkin
Araz da dinçilərdən bəkləyir kin
*- Doğadakı ruhun xaliqi maddənin içindəki hərəkətdir.
Hərəkətin maddəyə verdiyi bəlli bir düzənin doğurduyu
formanın adı ruhdur.
Hərəkətin nəticəsində canlanmış düzən pozuqluğa uğradığı zaman canlılığını itirər, yəni hərəkətli maddəsi yoxa
çıxmaz, bəlkə ruhu yoxa çıxar: maddə ölməz, ruh ölər.
- Toplumdakı ruh həm fərdi, həm sinfi, həm milli varlıqların mülkiyyəti ilə mənfəətlərini qoruyan aktiv (hərəkətli) mənliklərdirlər.
(Qondarma filozofların yedirdiklərini gəvşəməyin!)

1220
Anitürk Firdovsi Türkü alçaltdı
Fasca yazan Türk farcanı ucaltdı
Niyə Türk Farsın harayına çatdı?
Arazizmə dəyər verməz “bipedər”
Satqın Şəhryarın dırnağı qədər
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Türkü satan Türkün ağsaqqalıdır.

1221
Fars Türkün yurdunu edib viranə
Türkü öz yurdunda edib biganə
Niyə Türk düşünür bütöv İranə
İrançı Türkü ifşa edən Türkü
Boykot edirlər ki, sevinə tülkü
1222
Rus həm Türkün yurdunu çapdı “getdi“
Köçmən Ermənini işqalçı etdi
Niyə Türk Rusyanın dadına yetdi?
Satqın milli düşmənini dost sanar
Quruların oduna yaş da yanar
1223
Türkü satan Türkün ağsaqqalıdır
Torpaq ağası ilə “baqqal”ıdır
Həm də beynini yuyan naqqalıdır
Yuyulan beyini satarlar yada
Ki satqin hər nazı niməti dada.

(Liderlər)
(Tacir sinifi)
(Aydınlar)

(Bizi bu günə qoyanları tanı!)

08.02.2010
“Günəş” soydaşımızın yazdığı 239 səhifəlik
“Güney Azərbaycan iqtisadı istemarına baxış”
adlı çox dəyərli bir təhqiqi əsəri də yaymayan
Azərbaycanın güneyinə aid saytları necə dəyərləndirməliyik? Baltacı Araz
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Xeyirsiz ölkədən
vazkeçər özgə.
(Allahlıq iddiası edən “Arif”!)
(İqtisadi istiqlal olmayacakmış)
(İçiboş dövləti neylirdin ilahi?)
1224
*- Diqqət!
Satqın Türk də milli haqdan danışar
Ovlamaq üçün “od tutar alışar”
Hər şeyə məsuliyətsiz yanaşar
Satqının yemi ovlamak üçündür*
Amacım açılacak bu düyündür
Bugünkü satqını bu gün tanıdın!
İş-işdən keçdikdən sonra “unudun”!
1225
Satqın problemi kökündən çözməz
Ağası sevməyən yazqını yazmaz
Ağasının getdiyi yoldan azmaz
Satqın ağası verən haqqı alar
Çünkü reform devrimi geri salar
1226
Dərdin kökünü gizlədən xəstədir
Sözüm dil haqqı istəyən dostadır
Davamız milli iqtisad üstədir
İstiqlal milli iqtisad üçündür
Bağımlı edən federalist çirkindir
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Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə.

1- Federal dövlətin hakim milləti heç bir asılı millətinə iradə
haqqı verməz, milli idarə haqqı ilə burulmuş dil haqqı verər.
Burulmuş dil haqqı verər ki, o cümlədən farsın yazdığı qondarma tarix ilə antitürk Firdovsunun şahnaməsi tənqid atəşinə tutulmasın, yandırılıb-yaxılmasın.
2- Hər millət millətlər toplumunun bireyi olduğu üçün, “odu
öz qabağına deşən” hər millətin ortaq federal məclisdə bir
səsi olmalıdır.
Çoğunluğun səsini qazanmaq üçün, zəyif rəqibin zərərinə,
güclü rəqib zəyif səsləri satın ala bilər. Yəni:
Milli məclislərdə bölgə satılar,
Federal məclisdə ölkə satılar.
3- Neçə ölkəli federal dövlətin yatırılmış bütün sərvətləri və
sərmayələri millətlərinin nüfus sayılarına görə millətlərinin arasında bölünüb və paylanmalıdırlar ki, səksən beş ildən bəri sərvətləri və sərmayələri çalınıb-çapılmış millətlər haqlarına yetişdikləri üçün federal dövlətin ədalətli
olacağına inana bilələr. (İsfəhan Loru Farsistan vətəndaşıdır.)

1227
Federalist tonlarca yazı yazsa da
Aldadıb azdırmak üçün “azsa” da
Ordu haqqındakı bəndi pozsa da*
Federalist iqtisad haqqında yazmaz
Çünkü bağımsızlık peşində gəzməz
*- “Federal İranda Azerbaycanın milli ordusu
olacak.”
(“İt yalanı” danışan ağsaqqal) Ziya Sədroləşrafi
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Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə.

1228
Bağımsız iqtisad bağımsız qılar
Ölkənin sərvəti özündə qalar
Mal sata bildiyi qədər mal alar
Çapılmayan ölkə olmaz sömürgə
Xeyirsiz ölkədən vazkeçər özgə
1229
*- Diqqət!
Federalist bağımlılığı pisləməz
İqtisadi bağımsızlıq istəməz
Yəni bağımsız olmağa səsləməz:*
Qövmə verilən haqq millətə yetməz
Dil haqqı ölkəni bağımsız etməz
Yad ordusu Ayərbaycandan getməz.
Bu ilkələri ... qızıl ilə yazın!
İkinci Araz doğana dək dözün!*
*- Görəsən ikinci Araz doğacaq?
Neçə ... ildən sora?

09.02.2010

361

Budur milli faşistlərin planı.
İnsan haqlarından yoxsun edilmiş %98 insanımızın
taleyi ilə oynamayın!
İnsan haqlarının düşməni quran,
Qoymaz öz yazqısını yaza insan.
Quran istər ki, kölə, kölə qala,
İstəməz ... istiqlal haqqını ala.
Qadın hqlarını da içərən insan haqları ilə demokrasıdan
qorxan millətçi Türklər ilə qeyri Fars millətlərin milli
haqlarını öldürən faşit (şovenist) Farsların nə fərqi var?

1230
Milli ya faşistdir, yaxud demokrat
Faşist istər ki, xalqını edə “at”
“Miniş” verməyənə zülm edə qat-qat
Demokrat demokrasıdan yanadır
Bağımlı edən ilə biganədir
1231
Demokrası deyər hər millət, budun
Haqqı var ki, bağımsız edə yurdun
Necəki eyni haqqı var hər fərdin
Faşist millətə istədiyi haqqı
Sinfə istəməz ki, sömürə xalqı
1232
Faşist deyər: “Demokrasi qərbiyə”
“Doğulunun ölçüsü ərəbiyə”
“Bizə lazımdır islami tərbiyə” Ayətullah Xumeyni
Demokrasıdan qorxan faşist çıxar
Devrim yapan xalqın evini yıxar
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Budur milli faşistlərin planı.

1233
Demokrat haqsızlıqları qınayar
Hər bireyə eyni haqqı tanıyar
Təcrübəsiz xalq faşisti sınayar
Şəhidin məhsulu təcrübə olub*
Təcrübə öz haqlı yolunu bulub**
*- Təcrübə şəhidin qanıdır ki, yerdə qalmaz.
Şəhidlərə xəyanət edən təcrübələri unudar.
**- Şəhidlərin təcrübələrinə görə, milli devrim
yox, bəlkə milli-demokratik devrim lazımdır.

1234
İstiqlal üçün xalq şəhid verəcək
Millət onun meyvəsini dərəcək
Ədaləti vurub yerə sərəcək (Bu sayaq əl verməz.)
Budur milli faşitlərin planı
Milli-demokrat Türklərin düşmanı.
1234 – 2 **- Bütpərəstliyə son!
Dinçi Məhəmmədəmin Rəsulzadə
Dedi “Türkcə quran yetsin imdada”*
“On iki oğul, bir qızda var fayda”
Məhəmmədəminin səhvinə göz yum!
Təcrübə qazanmış Elçibəydən um!
İslamı reklam edən səhvini göm!**
*- “Din və millət”, “Dirilik” jurnalı, nömrə 7, 16 Dekabr 1914

1234 – 3
Xumeyni yalanlar ilə bəzəndi
Doxsan səkkiz faiz səsi qazandı
Bir faizin istəyinə özəndi
Dinçi geriçi sinfə lider seçər
Geriçi sinfin lideri ... qan içər. 15.02.2010
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May qiyamı Çöhrəqanlını atdı.
Nala-mıxa döydükləri üçün Azərbaycanımızın taleyi ilə oynayan “Gamoh”un Çöhrəqanlısı ilə törəmələri bu günə dək
lider və bayraq ilə dil haqqından başqa, nə istədiklərini bəlirtməmişlər ki, don dəyişdirə bilsinlər. Tülküləri tanıyın!

1235
Teoru siyasətçiyə yollanar
Siyasətçi rəqibini kullanar
Gah yanaşı gedər, gah da sollayar
İdeolojik savaşı yürütən
Sübut edər ki, kim dostu? kim düşmən?
1236
İdeoloqsuz siyasətçi cayar
Caydırıcı düşüncələri yayar
Tanındıkdan sonra yerində sayar
Allah umuduna qalan gül solar
Çöhrəganlılar təkin rəzil olar
1237
May qiyamı Çöhrəqanlını atdı
Allahlıq edəni Allaha satdı
Azərbaycanın harayına çatdı
Dedi hər partı öz yolunu gedər
Milli məclis milləti təmsil edər
1238
May qiyamı dedi mən nəfəsliyəm
Tək səsli deyiləm ki, çox səsliyəm
Pluralist qalmağa həvəsliyəm
Hər partı öz kütləsindən səs alar
Özü üçün öz tütəyini çalar
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May qiyamı Çöhrəqanlını atdı.

1239
Çöhrəqanlı dövrü çoxdan sovuşub
Çünkü kütlə sağlığına qovuşub
(Çünkü kütlə öz ağlına qovuşub)
Gömdüyü dönəmə qarşı ... dövuşub
Çöhrəqanlı lider olsun özünə
Öz bayrağını soxsun öz gözünə
- “Mən güney Azərbaycanın milli hərəkatının lideriyəm, mənim bayrağım güney Azərbaycanın bayrağıdır.” Çöhrəqanlı
- “Azərbaycan (milli hərəkəti) mənim təşkilatımdır.” Ələmi
- Azərbaycanın milli-demokratik hərəkətinin neçə milyonluq
devrimçi kütləsini, hakim Fars millətini təmsil edən irticaçı
və şovenist rejimin reformist cinahının içində əritmək üçün,
əridiləcək kütlənin başçılarını moral qırıqlığına uğratmaq üçün, “yaşıl” hərəkət şəklində oyun oynamalıyıq. H. Musəvi
- Bizim milli hərəkətimizin başçıları evdə oturmaq şərti ilə
milli hərəkətimizin kütləsi ayaqlansın, hərəkətə keçsin.
Çünki ... Musəvinin on bir maddəli bildirisində olan on bir
istəyi də bizim istəklərimizin bir bölümüdür. Əhməd Obalı
- İbrət üçün deməliyəm, o dönəmdə teori baxımından Baltacı
Araz olmasaydı, Musəvinin əritmə planı gərçəkləşə bilərdi.

1240
Çöhrəqanlı qurtaracak islamı
Ki islama kölə edə madamı
Qurandan asılı qıla adamı
Çöhrəqanlı öyrənci ola bilər
Yoxsa hər kəs xəstəyə şəfa dilər. 18.02.2010
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Daşnak Erməni Hitleri diriltdi.
1241
Qatil Erməni Hitleri diriltdi
26 Fevralı da kövrətdi
Xocalıda soy qırımı törətdi*
Yetimə vay-vay deyən Türk çox oldu
Qanda boğulduğu zaman yox oldu
*- Ağlamağı burax! Nə etməliyik?

1242
İnanma seçdiyin liderlərinə
Dünkü və bugünkü Heydərlərinə
Boş sözləri ilə “kədər”lərinə
(oyunlarına)
Türkü bu günə qoyanları danma
Türkün “ağsaqqal”larına inanma*
*- Ağıl yaşda olmaz, başda olar. Satılmayan başda.

1243
“Qızıl” ordunu qovan o qeyrəti
Xocalıda yaranan o nifrəti
İşqal altında qalan məmləkəti
Öldürən, ağladan liderlərindir*
Dünkü və bugünkü Heydərlərindir.
- Əlli milyonluq dünya azərbaycanlısından, dünya Türkləri birliyindən, Qarabağ üçün müharibədən gedən danışıqlar və verilən içiboş vədələr Aldadıcı oyunlardırlar.
- Daşnaq Erməni Türkün cisimini öldürür. Rusqulu Türk
Türkün milli kimliyini və milli varlığını qoruyan milli
mənliyini (milli qeyrətini), milli moralını (qızğınlığını)
öldürür. İnanmasan 1994-ün rəqəminə görə bir milyondan artıq qaçqınımızdan, ağlar Qarabağımızdan sor!
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1244 *- Satqın deməz ki, satqınam.
Türk soylu Rus mafyası Rusu seçib
Bu səbəbdən ... Qarabağdan vazkeçib
Geri qaytarmamasına and içib* <<<
Rus mafyasının türksoylu budağı
Türk deyil ki, qurtara ... Qarabağı
1245
On altı il günü günə satdınız
Qarabağ batdıqca, siz də batdınız
Arsızlığın zirvəsinə çatdınız <<<
Dünyanın yoxdur ordulu milləti
Ki on səkkiz il bata məmləkəti
(Haçan utanacaqsınız?)

1246
Türkün ağsaqqalı rütbə acıdır
Rütbələndirən başının tacıdır
Unutduğu qaçqın ana-bacıdır
Dinc yola soxan “lider” qan qusdurur
Rütbə də ağsaqqalları susdurur*
1247
*- Populizmə son!
Hər savaşda top vurar yerə sərər
Topun cavabını ancak top verər
İki tərəfli atəş sona irər*
Verilməz haqq silah ilə alınar
Dilənçi əli boş yola salınar
Yəni qeyrətin halvası çalınar
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1248
Dünya bankasının sunduğu əldə:
Min doqquz yüz doxsan dördüncü ildə,
Yazdı dağlık Qarabağ adlı “çöl”də
Yüzsəksən min şəhirlidir, köylüdür,
Üçdə ikisi Erməni soyludur.
1249
Bir milon Türk qaçıbdır ölkəsindən
Həm dağlık, həm də aran bölgəsindən
Yurdunun işqal olmuş tikəsindən
Yüz yirmi min Erməni “başdan sovub”
Bir milyon Türkü Türk yurdundan qovub
1250
Sənin on doqquz illik dövlətin var
Vergi verən xalqın var, millətin var
Sovet dövründəkindən çox neftin var
“Qızıl” ordunu qovan qeyrətin var
İntiqamını alan nifrətin var (Nəyin yoxdur?)
Sən də Qarabağından vazkeçmisən
Çünkü satqınları lider seçmisən
Rus köləsi qalmağa and içmisən.
*- “Bütöv Azərbaycan” donuna girmiş bugünkü
rusqulu “ağsaqqal”lardan, yəni rusqulu yazarlardan, şairlərdən, sənətçilərdən ... söz gedir.

23.02.2010
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Ay “namərd”
Ziya bəy Sədroləşrafi!
(27.02.2010 Günaz Tv)
Torpaqdan pay verilməz.
Böyük səhvə yol verilməz.
Ağsaqqala bac verilməz.
Ağıl yaşda olmaz, başda olar, satılmaz başda.
“Eşşəyi minərlər, alçağını uşaq da minər.”
1251
Taktik hədəfindən asılı olar
Hədəfinə çatdıran yolu bular
Dostun zərərli qanadını yolar
Yoxsa zərərli dost kütləni bölər
Bölünmüş kütlənin birliyi ölər
1252
Zərərli dost düşmənə qulluq edər
Kütləsi düşmənin yolunu gedər
Xəyanət edər öz kütləsi qədər
Düşmənin görə bilmədiyi işi
Zərərli dostlar görərlər “A kişi!”
1253
Düşmən sapdırdığını sapdırıbdır
Zərərli dos da bir az qapdırıbdır
Çünkü o da atını çapdırıbdır (Günaz Tv-də)
Zərərli dos da antitürk olubdur
Türkün düşmənlərini dost bulubdur
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1254
Ay Ziya Sədroləşrafiye “namərd”
Azərbaycana Kürdistan deyən Kürd
Düşmən deyilsə niyə çəkdirir dərd
Kürd Farsa deyir geri çək ordunu
Ki mən işqal edim Türkün yurdunu
1255
Kim deyir Ziya bəy “boyu bəstə”dir?
Ziya bəy xain deyilsə xəstədir
İşqalçı Kürd Ziya bəyin dostudur
Ziya bəyin düşməni Ankaradır
Çünkü Tərbizin ümidi yaradır
1256
Fars Türkün dörd qıyamını basdırıb
Türkü dar ağaclarından asdırıb
Kölə etdiyi Türkə qan qusdurub
Ziya bəyin ürəyi Farsa yanır
Bakını Ankaranı düşmən sanır
Qurtarıcı Türk-ordusunu danır
1257 *- Ölüm-dirim savaşı.
Ziya bəy istəyir Türkü təkləyə
Türkü Türkün düşməninə əkləyə
İranı Türkün belinə yükləyə
Hədəfi tarixi zərurət doğar*
Yolundan sapan taktikini boğar.
*- Ziya bəy deyir: “Məmim hədəfimi siyası intixabım
(seçimim, tərcihim) bəlirdər.
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1257-2 (xəyalçı ~ idealist)
Urətim güclərinin gəlişməsi,
Gəlişdirən formaya irişməsi,
Mülkiyyət formasının dəyişməsi, (milli mülkiyyət)
Siyası devrimi zərurət qılar,
İdealistin saqqalına gülər.
*- Köhə şəklin içinə sığmayacaq həddə gəlişmiş olan ilgili
ürətim güclərinin gərəkdirdiyi milli inqilab sömürgəçi
biçim almış mülkiyyət şəklini (haqqını) milliləşdirər.
Sosyalisti inqilab isə ... toplumsallaşdırar.

1258 (İzin vermə donunu dəyişdirə!) (Don başq, fikir başqa.)
Ay yurdsevər azərbaycanlı ayıl!
Ziya bəy üçün otay vətən deyil*
Onu manqut edib irançı meyil
Ziya bəy deyir buraxın otayı
Acıyın ki, niyə dərd olmuş payı
*- Bölünməz millətin milli mülkiyyət haqqı bölünməzdir.

1259 *- Siyası meylinə görə. (tu!)
Ziya bəy otayı yurdu bilməyir*
Bu səbəbdən göz yaşını silməyir
Dərdinə yandığı üçün gülməyir
Ziya bəyin ancaq ürəyi yanır
Otayın vətən olduğunu danır*
1260 *- Pişəvərinin elçilərini
Ziya bəy təkləmək istəyir Türkü
Deyir Xoy “toyuq”dur, Ankara “tülkü”
Ankara öldütdürdü üç böyükü*
Ziya bəy bir səhvini alır ələ
Ki antitürk damğası vura elə
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1261
Ziya bəy deyir otaya inanma
Pişəvərinin qatilini anma
Otuz min inəyi yeyəni danma
Ziya bəy rusçudan nə bəkləyiri?
Niyə xalqın belinə yükləyiri?
1262
Xəritə deyir ki, Kürd işqalçıdır
İşqalçını daşıyan aşqalçıdır*
Kim o qurultay üçün məşəlçidir**
Məşəlçisi Ziya “Sədrolumum”dur (ha ha ha)

Üyəsi federal-demokrat qurumdur.
*- Farca aşqalçı, türkcə zibilçi.
**- İranın federalçı millətlərinin qurultayı.

01.03.2010
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Heç bir dil
yurdunu qurtara bilməz.
1263
Hər köçmən öz vətənini itirər
İtirdiyinin sözünü bitirər
Köçdürdüyü dildə övlad yetirər
Farsistan Türkünün sorunu dildir
Köçmənin sevdiyi “vətən” yad eldir*
*- Gurbət

1264 *- İnanmasn otayımızdan sor!
Köçmən Türkün yurdu yoxdur, dili var
Yurduna göz tikəni hər kəs qovar
Dil haqqı verən çoban ... edər davar
Hər kəsin qərar vermək haqqı vardır
Özgənin yurdunda yaşamaq ardır
1265
Azad olmuş dilin ağzı bağlanar*
Çünkü təhsil etmək haqqı sağlanar
Qurtulmuş ölkə hər dalda çağlanar
Köçmən Türk istər dili azad ola
Yerli Türk istər eli azad ola**
*- Türk dilində mədrəsə,
Ver ki, səsini kəsə.
(Farsistan Türkündən söz gedir.)

**- Yurdu, ölkəsi.
373

Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz.

1266
Köçməni sürgünə bənzətmə genə
Sürgün qoymaz ki, vətən eşqi sönə
Çünkü istər yurduna geri dönə (Neçə Faizi?)
Yurdu ancaq bağımsızlıq qurtarar
Dil haqqı dərd üstünə dər artırar. <<<
1267
Bağımsız yurdun dili azad olar
Talanmadığı üçün abad olar
Yurdsevər milləti, xalqı şad olar
Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz
Qoyun çobanını otara bilməz.
Milləti siyası devrim qurtarar,
Kültürəl devrim, gücünü artırar.
Kültür yaxşı olmayanı pisləyər,
Siyasət pisi gömməyə səsləyər.
)Araz Güntay bəy Gəncalpı dığlatma!(
)Federalizmin anasını ağlatma!(
Siyasət əqəmənlik davasıdır,
Arazizm canlandıran havasıdır.
Arazın siyası-fəlsəfi şeiri,
Bulacaqdır özünə layiq yeri.
04.06.2010
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Namusu əllərdə qalan
əylənməz.
Şamın pərvanəsi, gülün bülbülü,
Sevginin sülhü edər yadın qulu.
1268
(Cəlil münacat vaxtıdır.)
Deyir yerdən yox ki, göydən danışın!
Ağlı zəhərləyən “mey”dən danışın!
Cəhlin yaratdığı şeydən danışın!*
Ki cib kəsən Kükəmər seyidləri
Dərəyə buraxalar meyitləri
*- Cəlil Məmmədquluzadənin bugünkü
“ziyalı” düşmənlərindən söz gedir.

1269
Deyir gül ilə bülbüldən danışın!
Xalqıma karsız sünbüldən danışın!
Yaltağın eşqi ödüldən danışın!
Budur satqın şairimizin dərdi,
Ki toplumdan ayıra bilə fərdi.
*- Deyirlər “Siyasətə qatılma ki,
Məryəm təkin “bakirə” qal!”

1270
Deyir mumla kəpənəkdən danışın!
Nazlı-qəmzəli mələkdən danışın!
Kişisəl arzı-diləkdən danışın!
Ki xalq düşünməyə milli dərdinə:
İşqalçı əlində qalmış yurduna.
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1271
Deyir sülh ilə sevgidən danışın!
Milli nifrəti gömməyə çalışın!*
(Sinfi nifrəti gömməyə çalışın!)
İşqalçının zülümünə alışın!
(Zalım sinfin zülümünə alışın!)
Namusu əllərdə qalan əylənməz,
Əyləndirənə “namuslu” söylənməz.
(Haçan utanacaqsınız?)
*- Cürətin qaynağı nifrətdi, kindi,
(Bizim bombamız nifrət ilə kindi,)

Bilikli kinin gücü birə mindi.
Devrimci teorusuz devrim olmaz,
Biliksiz duyğu doğru yolu bulmaz.
163
Deyir öyrətməmək üçün danışın!
Yüzeysəl olaraq işə qarışın!
Səbəbləri gizlətməyə çalışın!
İfşa etməyin rusqulu dövləti,
Ki istər öldürə milli qeyrəti,
Pay-bölüş olmuş ola məmləkəti.
13.06.2010
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Rus mafyası
Qarabağı qurtarmaz.
1273
Yurduna girən evinə də girər (...)
Namussuzluq namusu əldən verər
Hər kəs əkdiyi məhsulunu dərər
Bunlar olayların sonuclarıdır
Qeyrət öldürənlərin suçlarıdır
“Mənə nə?” deyənlərin suçlarıdır
“Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?!”
Atamız mirzə Ələkbər Sabir

1274
Satqına dəyyus deməyək, nə deyək?!
Acanda yemək yeməyək, nə yeyək?!
Soyuqda paltar geyməyək, nə geyək?!
Ədəbsiz mən deyiləm ki, satqındır,
Dəyyusu tanıtmaq sənin haqqındır.
1275
Bugünkü dövlətimiz milli deyil
Mənə bəllidir, sənə bəlli “deyil”
Çünkü dərdin dərdimin həlli deyil
Hər kəs qəsb olmuş yurdunu qurtarır
Rusqulu Türk öz qarnını otarır
“Ancaq mənim avazeye şanım ocalansın”
Mirzə Ələkbər Sabir
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1276
Satqın istər qəsbin ömrü uzana
İşqal etdirəndən dəstək qazana
Qulluq edə yazqısını yazana*
Bugünkü dövlətimiz Rus quludur
Getdiyi yol ağasının yoludur
*- Satıram ki, şah olam,
Satqınlıq payı alam.
1277
Rus paylayıb Azərbaycanı yada
Acımayıb Türkə aid bir zada
Bu gün də Qrabağı verir bada
Dünya, Türkü dəyyus dəyərləndirir*
Namuslu xalqımı ... qəhərləndirir
*- Haçan utanacaqsınız?
1278
Rus mafyası Qrabağı qurtarmaz
Qoyun olmayanı kimsə otarmaz
Dərdlərinin üstünə dərd artırmaz
Namuslu vətən uğrunda baş qoyar
Şərəfsiz milli səngəri boş qoyar.*
*- “Müxalifət”dən söz gedir
16.06.2010
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Rütbəyə satılır
Türkün vətəni!
Dəyyusa heç bir şey öyrətmək olmaz,
Yazdım ki, tariximizdə səbt ola.
1279
Yazıq işqal olmuş Qarabağıma!
Həm də o boyda Savalan dağıma!
Başqa nə deyə bilərəm çağıma?
Utanıram bugünkü durumumdan
Həm Qarabağımdan, həm Urumumdan
1280
Söylə dünya bankının qələminə
Doxsan dörddə verdiyi rəqəminə (1994)
Bir milyon satılır yüz yirmi min-ə
Çünkü dövlətimiz milli deyildi
Bir milyon qaçqının haqqı yeyildi
1281
Ağılımız, neftimiz, ordumuz var
İşqal altında qalmış yurdumuz var
Sağalması gərəkən dərdimiz var
Çünkü dövlətimiz qeyrət öldürür
Dünyanı saqqalımıza güldürür*
*- Haçan utanacaqsınız?
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1282
Harda ki, Rusyanın barmağı vardır
Orada ən az tapılan şey ardır
Xalqın çoxunluğu sanki davardır
Rusya rəsmi Bakını edib quldur
Deyib həm ağıl, həm də qeyrət öldür
1283 *- Yunus Əmrə təkin
Könüllü kölənin qeyrəti olmaz
İşqal etdirənə nifrəti olmaz*
Nifrətsiz ağılın cürəti olmaz (Qorxaqlığın səbəbi)

Satqın satılıb ki, yurdunu sata
Yüz yirmi min Erməni kama çata
Bir milyon qaçqın Türkün yurdu bata
(Türk millətinin Qarabağı bata)
1284
Həm iqtidar, həm də ki, müxalifət
Rütbə üçün yarışırlar ay millət!
Ki işqal altında qala məmləkət
On yeddi il, yüz yetmiş il də olsa
Heç bir şey öyrətmək olmaz dəyyusa
Dəyyusa rütbə verərlər ki, susa.
1285
Müxalifət də rütbə peşindədir
Qarabağ rütbəsinin dışındadır
Qaşığına çıxan şey aşındadır
Aşına qeyrətsizliq salınıbdır
Cəsarəti əlindən alınıbdır
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1286 *- Boykot etsən yetər.
Müxalifəti də rütbə susdurub
Susduğu üçün kütləni küsdürüb
Bir milyon qaçqın Türkə qan qusdurub
Rütbəyə satılır Türkün vətəni
Qınama satqını ifşa edəni*
1287
Müxalifətin gücü xalqımdadır
Xalqımın bəlirtdiyi haqqımdadır
Öldürəni öldürən çaqqımdadır
Müxalifət gücünü başsız qoyub
Çünkü rütbə üçün yolundan cayıb
1288
Bakının ünivesitə ustadı
Həm dövlətdən alır əmək ücrəti
Həm də öyrəncidən alır rüşvəti
Bax bu namussuzluğun lap özüdür
Səbəbi rüşvət verənin ... qızıdır
1289
Boykotçu Türk ifşa etməz Bakını
İstər uyuda Qarabağ Türkünü
Daşıda Rus mafyasının yükünü
Boykotçu Türk yaymaz ağlın şeirini
İşqal edər haqlı sözün yerini
Həm faşist Fars, həm də faşist Erməni,
Sevərlər Arazı boykot edəni. Deyilmi Cənablar?
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1290
... Xoyun da boykotçularını tanı*
Bilikləndirməzlər Azərbaycanı
Ki gərçəkləşməyə xalqın planı <
(Komprador üçün tökülə qanı)
(Milli burjuvazının çıxa canı)
Boykotçunun dərdi rütbə dərdidir <
Sanmayın ki, xalqı ilə yurdudur
*- İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?

1291 *- Deməkdən dilimdə tük bitdi.
Sonuc bəllidir, səbəb bəlli “deyil”
Səbəbləri gizlədən milli deyil
Çünkü istəyi dərdin həlli deyil
Səbəbi bulunmayan dərd çözülməz <
Boykotçunun zülümünə dözülməz*
1292
*- Belə də iş olar?
Kim kimə deyib ki, Arazı sayma?
Yazdığı minlər beyt şeirini yayma?*
Boykotçu edənin yolundan cayma?
Tənqid edə bilməyən boykot edər
Burjuva-məllakın yolunu gedər
1293
Türkün qurtuluş gücü bilikdədir
Biliyin doğurduğu birlikdədir
Birlik üçün döyünən ürəkdədir
Birliyin düşməni tacir sinfidir
O sinfin qazancı ilə kefidir
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1294 **- “Uyqarlaş!” adlı əsərimə baxın!
Boykotçu Türk palanlayar ki, minə
Çünkü miniş verən yer verməz kinə*
Həm də toxunmaz manqurt edən dinə**
Boykotçu Türk qoymaz fikir gəlişə
Çünkü istəməz fikirlər çəlişə
*- “Düşmanımız kindir bizim”,
“Biz kimsəyə kin tutmayız /
kamu aləm birdir bizə”
(Feodalların şairi) Yunus Əmrə
Yuxarıdakı ağıl azdıran Yunus Əmrənin sözləri
sömürüçü siniflər ilə işqalçı və işqal etdirən
millətlərin ağıl azdırıcı sözlərindəndirlər.
Halbuki: Cürətin qaynağı nifrətdir, kindir,
Bilikli kinin gücü birə mindir. B. Araz

1295
Boykotçu istəməz xalqı oyana
İstər tənqidçi qanına boyana
Qatılma xalqı biliksiz qoyana <<<
Boykotçu haqlı sözün düşmanıdır
Düşməni tanıtmağın zamanıdır.
Boykotçunu buraxsan öz halına,
Yanarsan el-obanın əhvalına.
(Məndən demək, sizdən eşitmək.)
26.06.2010
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Qarabağ üçün
hər kəs baş qaldırar.
1296 *- Cənab Əli bəy Kərimli
İngiliz Hindistanı satmamışdı
Qonşu torpaqlarına qatmamışdı
Qandının yurdu itib-batmamışdı**
1- “Ad sənin, yar mənim” deyən yağı var***
2- Dinc savaşı aşılayan yağı var*
Türkün itirdiyi Qarabağı var
**- Silah ilə alınan silah ilə qaytarıla bilər.
***- O cümlədən bugünkü Hindistan və bənzərləri,
sömürgə biçimlərini yeniləşdirən imperialistlərin sömürgələri deyillərmi?
(Hind millətinə verilən iradə haqqı deyil, idarə haqqıdır.)

1297
Türkün Qarabağı itib-batıbdır
Çünkü Bakısı özünü satıbdır
Bəslədiyi ordu yeyib-yatıbdır
Bir milyon qaçqını ordu susdurub
Yıxdığı dövlətinə qan qusdurub
(İnanmasan Surət Hüseyinovdan sor!)

1298
Öncə yurdu, sonra xalqı qurtular
Yoxsa işqal olmuş bölüm qırtılar
Qaçqın qadınının qarnı yırtılar
Ortaq mal üçün hər kəs baş qaldırar
(Qarabağ üçün hər kəs baş qaldırar)
İzin verməyəni taxtdan saldırar
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Qarabağ üçün hər kəs baş qaldırar.

1299
Aksiya üçün izin almalıyıq
Hər həftə küçələrə dalmalıyıq
Qarabağı yadlara salmalıyıq
Dövlət itirər aldatdığı xalqı
Aksiyaya verməsə izin haqqı
1300
Qarabağ aksiyası gücləndirər
Aksiya düşmənini suçlandırar
İç düşmən olaraq sonuclandırar
Qarabağ aksiyasının düşmanı
Qazanar xalqından ən pis yamanı
İfşa etməyin gəlibdir zamanı
1301
Qarabağ aksiyasına izin al!
Xalqı küçələrdə oyadmağa dal!
Ordunun səhvlərini başa sal!
“Heç bir ana bir qarış torpaq doğmaz”*
Kimsə yurdərini öldürməz, boğmaz.
*- Böyük Atatürk
07.07.2010
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Rus mafyasının
yalanına uyma!
1302
İlham Əliyev aldadır budunu;
Deyir silahlandırmışık ordunu,
Ki qurtara bilə ana yurdunu. Halbuki:
Qarabağı işqal etdirən Rusya,
Gərəkən silahı satmaz dəyyusa.
Ədəbsiz mən deyiləm ki, satqındı.
Satqına dəyyus deməyək, nə deyək?

1303 *- Uzunqulağı minərlər.
Gücsüz Erməni satılıb güclənə
Güclü Türk satılıb yurdu xərclənə
İşqalçının xeyrinə sonuclana
Erməni satılıb torpaq qazana
Türk satılıb ödül ilə bəzənə
Aldanan Türkün qulağı uzana* (səhifə 432)
*- Reklam gücü ilə təzəkdən konfet düzəltdikləri
Heydər Əliyevləri milli düşüncəsiz, qələmsiz
və xain məramlı olduqları üçün “dahı” liderlər
adlandırarlar ki, aldanan Türkün qulağı uzana.
Araz oyadar ki, ağlı uzana:
Araz deyər ki, o cümlədən Heydər Əliyev Azərbaycanın iç düşmənlərinin (dünkü brokrat burjuvazının) lideri idi.
Çünkü iki yüz ildən bəri Azərbaycanın ən böyük
düşməni olan Rus millətinin güvəndiyi və seçdiyi
“lider”lərin sonuncusu da Heydər Əliyev idi.
Satqın deməz ki, satqınam. Uslu (ağıllı) ol!
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Rus mafyasının yalanına uyma!

1304
Rus mafyasının yalanına uyma!
(İqtidarın yalanlarına uyma!)
Yalanını doğru yerinə qoyma!
İfşa edənin dərisini soyma!
Desə “Silahlı quvvə son havardı”,
O “son”un içində sonsuzluq vardı.
1305 Rus mafyası imtahanını verdi.
Səkkiz il ata, səkkiz il də bala,
Prezident oldular satqınlara,
Ki Qarabağ düşmən əlində qala. <<<
Rusya istər İlhamı şah edə ki,
Qarabağın yasını tuta Bakı,
Bütövləşməyə Tərbiz ilə Şəki.
1306
Rus mafyasının oyununa gəlmə!
On yeddi illik təcrübəni silmə!
Silahlanmış ol siyası bilimə! (Arazizminə)
İçiboş sözləri zibilliyə at!
Xalqının, yurdunun harayına çat!
14.07.2010
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Fars düşünür boyalı istibdada.
1307
Farsın aydın kəsimi antitürkdü
Antitürk Fars Türkün belini bükdü
Firqəçi Türklərin qanını tökdü
Azərbaycanı sömürgə edən Fars
İstəməz ki, Türk xalqı ola xilas
1308 *- Sömürgəçiliyin hədəfi.
Fars düşünür şovenisti xeyrinə
Əl qoyduğu Türk xalqının yerinə
Çapdığı Turanın ... alın tərinə
Fars Türkü manqurt edir ki, qullana
Var-dövləti Farsistana yollana* <<
1309
Fars düşünür milli iqtisadına
Əl qoyduğu tarlanın övladına
Ki istiqlal verməyə “arvad”ına
Dava pul üçündür, dil üçün deyil
Dil yaradmaz talaq haqqına meyil <<<
Türk soylu federalistlər deyirlər:
Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ!
Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ. <<<
1310
Fars düşünür ki, Türkü manqurt edə,
Ki manqurt Türk, Farsın yolunu gedə;
Talaq haqqı istəyən-Türkü ... didə.
Mədəni haqq xalqı bağımsız etməz,
Yad ordusu yadın dadına yetməz.
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Fars düşünür boyalı istibdada.

1311
Fars düşünür sömürgəçi qalmağa
Turanın sərvətlərini çalmağa
Çapdığı Turanı ... dərdə salmağa
Kommunist qılıflı Fars da faşistdir
Çünkü müstəmləkəçi qalmaq istir (istəyir)
1312
Fars düşünür boyalı istibdada
Ki talaq haqqı verməyə “arvad”a*
Aldanma Farsın daşıdığı ada
Xomeynizmdən yana “kommusnit” Fars
Deyir Musəvini rənglə xalqa bas
*- Şovenist yerinə rasist qullanalım deyən öyrənib-bilməlidir:
Rasist (soydaşsevər) başqa köçmən etniki yurdundan qovar.
Şovenist sömürgəsinin milli talaq (İstiqlal) haqqını öldürər.

1313 **- Rusya və Çin gəzəgənlərinə
Fars deyər ki, “Demokrası qərbiyə”
İmamın xəttindən yana şərqiyə*
“Şərq”ə** lazımdır islami tərbiyə***
(Farsa lazımdır faşisti tərbiyə)
İstibdad üçün***** istibdadı devir******
“Kommunist” Fars təkin haqqa üz çevir
Çünkü Rusya da istibdadı sevir.
*- O cümlədən hizbe “tudə”, “fedai”, ...
***- İslam istər ki, kölə, kölə qala (talaq haqqının qatili.)
İstəməz ... istiqlal haqqını ala
(Budur qurandakı islam dininin fəlsəfəsi.)
****- “...”, “Ya Hüseyn, mir Hüseyn!”
*****- 1979-dakı təkin. 03.06.2010
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Yaşıl hərəkətin gərçək amacı.
Fars istər ki, qeyri Farsı əridə,*
Əridə bilmədiyini çürüdə.
*- Qeyri Fars milli hərəkətləri.

1314
Yaşıl hərəkətin gərçək amacı,
Milis toplamaqdır ay qardaş, bacı!
Ki ola işqalçı Farsın aracı,
Qeri Fars milli hərəkətə qarşı,
Yaşılçı kütlə yürüdə savaşı.
1315 *- Qara istibdadın milisi var.
Fars kökənli “müxalifət”in tümü
Yaşıl mey ilə doldururlar xumu
Ki hakim qılalar yaşılçı Qumu
Yaşılçı Quma milis yaradalar*
Qeyri Farsın gününü qaraldalar
1316 *- Milyardlar itirəcəyi üçün.
Yaşıl hərəkət el gücü sağlayır
Bolağından irançılıq çağlayır
İstiqlalçı Turana kin bağlayır*
Haqsızlıqdan bəslənən güc dağılar
Boşuna uğraşır faşit yağılar
1317
Haqq nədir? Haqlı kimdir? Bilməliyik
Sonra haqlı şavaşa dalmalıyıq
Haqsızın kütləsini bölməliyik
Arazın şeirini farsçaya çevir
İrançiliği beyinlərdə devir. 21.06.2010
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Pişəvəri dövrü
çoxdan sovuşub.
1318 *- Arazizmin açdığı savaş ...

Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub
Bütövçü güc bir-birinə qovuşub
Çaldığı qələbə üçün dövüşüb*
Arazizm bütövçü Türkün yoludur
Düşünsəl devriminin məhsuludur
1319 *- İdeoloju birləşdirər.
Arazizm Türkün cəhlini devirdi
Devrimçi Türk cəhlinə üz çevirdi
Çünkü cəhli yox, ağılı sevirdi
Arazizminə silahlanmış öncü (İs. şivəsi)
Deyər tək qal ay siyasətdə dinci
Önçüləri birləşdirər bilinci*
1320 *- Gələcək bizimdir.
Önçü Türk hər şeyi ölçüb-biçəcək
Ən sonunda arazizmi seçəcək
Seçəcəyi yoluna and içəcək
Xalq ağıllanır ki, düz yolu seçə*
Pis partıdan yaxşı partıya köçə
1321 *- Əmək boşa çıxmaz.
O zaman ki, zehinlər durulacaq
Düşmənlərindən hesab sorulacaq
Arazizmin partısı qurulacaq*
Başqa partılar yerində sayacaq
Cəhl aşılamaq istəyən cayacaq
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Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub.

1322 (Milli-demokratik m.)
Arazizm ideolojik məktəbdir
Düşməni şovenizm ilə məzhəbdir
(Şovenist Fars ilə dinçi Ərəbdir)
Şovenizm milli kölə edər çapa
Din qoymaz gəlişə ola avrupa
*- Heç bir məktəbin əskikliyi olmaz.

1323
Arazizm haqlını haqlı göstərər
Tənqid ilə dost-düşməni susdurar
Haqlının düşməninə qan qusdurar
O haqlılardan biri də Arazdır
Arazın haqqını yeyən ... “Günaz”dır
1324 “Bu meydanda təkəm gəl, gəl!”
Sən düşünmədin ki, gələ yuxuna
Mən teorizə etdim ki, oxuna
Duğru bulduğun planım toxuna
Sən də arazizmin partısını qur
Yoxsa boykotçuların yanında dur
İç düşmənin xeyrinə özünü bur! (Cənab ...!)
1325
İdeolojik birliyə yetmədən
Arazın getdiyi yolu getmədən
Çəlişki çözən sar-savaş bitmədən
Devrimçi teorudan yoxsun partı
Bacara bilməz kəsə ... şumda şərti
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Pişəvəri dövrü çoxdan sovuşub.

1326
Borcunu verdiyim yavrum haqqında,
Devrimə yol açan dövrüm haqqında,
Milli-demokratik devrim haqqında,
Yazılacaq söz qalmadı ki, yazam,*
Qanmaza, qandırmaq olmaz ki, qızam.
*- “Axdaran tapar”
Arazizmin yetişdirdiyi nəsil,
Boykotçuları edəcəkdir rəzil.
07.12.2010
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Tehran
Bakıya başqa yol aradır,
(Çünkü iqtidarın üzü qaradır.)
1327
Tehran Rus mafyasının Fars qoludur
Türk qolu təkin Rusyanın quludur
Getdikləri yol Rusyanın yoludur
Çünkü iqtidarın üzü qaradır
Tehran Bakıya başqa yol aradır
Rus mafyasına dinçi qol yaradır (Quzeydə)
1328
Rusya ikiləyir Rus mafyasını
Dəyişdirir şəklini, boyasını
Ki söndürə güneyin ziyasını
Rus mafyası dinçi qolunu qurur
Tehranın əliylə işini görür
1329
Tehran pul ilə işsiz Türkü alır
(Quzeydə)
Məkkə xərci də verir, yola salır (Quzeydə)
Boşaldığı beyində qatıq çalır (güneyə düşünməsin)
Ki birinci Rus mafyası çökəndə
İkinci Rus mafyası çəkə bəndə
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Tehran Bakıya başqa yol aradır.

1330
Bakı-Tehran bir bezin qırağıdır
Sömürgəçi Rusyanın yarağıdır
Qarabağ içdirdiyi arağıdır
Rus mafyasının şahı satıb-sovar
Etiraz edəni ... meydandan qovar
1331
Azərbaycanlının dış düşməni var
Biri Rusyadır ki, Türkü edib ... XAR
Deyir Qarabağ üçün “Minsk”ə yalvar
“Minsk” istər ... işqalın ömrü uzana
İşqalçının bazarını qazana
1332
Rus mafyası bilərəkdən cayıbdır
Rüşvətin adını “hörmət” qoyubdur
Demək “sayqı”nın canına qıyıbdır
Pislikdən bəslənən bu Rus mafyası
İstər tökülə xalqımın həyası
1333
Bakının ünivesitə ustadı
Həm dövlətdən alır əmək ücrəti
Həm də öyrəncidən alır rüşvəti
Bax bu namussuzluğun lap özüdür
Səbəbi rüşvət verənin ... qızıdır
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Tehran Bakıya başqa yol aradır.

1334
Rus mafyası məqamı pula satır
Rüşvətçi sədri mafyasına qatır
Haqqından rüşvət verən kama çatır
Ad qazandırsınlar deyə həqirə (iqtidara)
Yardım edirlər bir neçə fəqirə
Yarısını* yedirirlər pulgirə
(Sədrə)
*- ~Sosyal yardımın öncəki altı ayını

1335 *- Belə də məmləkət olr?
Rus mafyası sağlam ömür sürməyir
Rüşvət almadan heç bir iş görməyir* <<<
Rüşvət verənin üstünə hürməyir
Xalqı sağlam yaşadan həyasıdır
Həyasızlaşdıran Rus mafyasıdır (Tu!)
1336 *- Və 432-ci səhifəyə bax!
Azərbaycanlının aclıq dərdi var
Rüşvətçi aydını edib onu ... XAR
Deyir ... rifah üçün İlhama yalvar*
Ən yaxşı reform qol-budağı kəsər
Zülmün kökünü kəsməyən qan qusar
Şərait hazırdır milli üsyana, <<
Çünkü qarabağ da gəlibdir cana.

1337
Rifahsız azərbaycanlı çürüyür
Susuzluqdan gül-çiçəyi quruyur
Yoxsulluqdan fəsad yurdu bürüyür
Rus mafyası ölkəmizi çapdırır
Rüşvətçi aydın da xalqı sapdırır
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1338
Türkiyə Türkü şan qazanır Türkə
Azərbaycan Türkü düşüb pis kökə
Çünkü aydını bulaşıbdır ... çirkə*
Yaltaq aydının məhsulu satılar
(Satqın aydının məhsulu satılar)
Hər millət aydını ilə dartılar. (ölçülər)
1339
Qarabağımızı unudan cənablar!
Doğrudur, necə ki, Arif işarədən qanar”,
eləcə də rütbə ilə rüşvətə yaşayan duzaqçı aydın da başqa cür düşünər.
01.02.2011
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İki Fars soylu Rus mafyası
vardır.
(Kiloluq məqaləyə nə gərək var?)

1340
İki Fars soylu Rus mafyası vardır
Yaşılın meydanı qaradan dardır
Hər ikisi də bir-birinə yardır
Qara istər çala, çapa, quruda
Yaşıl istər qeri Farsı əridə*
*- Qeyri Fars milli hərəkətin kütləsini.

1341
Fars soylu Rus mafyasının qarası
İstəməz sağala Türkün yarası*
Yoxsa Farsistana axmaz ... parası
Yaşıl mafyası istər Türkü bura
Ki Türkün əli ilə Türkü vura
*- Bütövləşdirən istiqlaldan söz gedir.

1342
Fars soylu Rus mafyasının yaşılı
Yaşıldan yana erkəkli dişili (“kommunist”ləri)
Dedi eynidir Farsların eşili
Yaşıl Fars da qara Fars təkin dedi
Fars haqq verməz qurtula Türkün ... yurdu
*- Qeyri Fars millətlərin şüarları söylənmədi.
(Faşistin buynuzu olmaz.)
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İki Fars soylu Rus mafyası vardır.

1343
Yaşıl Fars dedi baş əyin islama
Ki erkəyi üstün qılıb madama
“Həvva”nın haqqını verib “Adam”a
Yaşıl Fars dedi ... yazqımız yazılıb (Quranda)
Yazqı pozanın məzarı qazılıb
1344
Yaşıl Fars dedi dünya xalqlarına
Toxunma quranın yasaqlarına
Yəni baş əymə insan haqlar-na
(Farsın dərdi insan haqları deyil.)
(sonuc)
Yaşıl Fars qalxdı ki, hesab çürüdə
Qeri Farsı öz içində əridə. <<<
Yaşıl hərəkəti dəstəkləyən Fars,
Faşist deyilsə, nədir əyyühənnas?
05.02.2011
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Qarabağ istər ki, ordu bölünə.
1345
Rus mafyasının oyununa gəlmə!
Rusqulu mafyanı özündən bilmə!
Satqın timsahın göz yaşını silmə!
Satqın həm yurd, həm də milli haqq satar
“Ətini yeyər, sümüyünü atar.”
1346
Rus mafyası hər gün bir film oynayır*
İşqal etdirən Rusyanı “qınayır”
Taktikləri ilə xalqı ... sınayır
Film oynayır ki, səbir aşılaya
Qarabağın yasını qarşılaya
*- O cümlədən “Savaş havadan başlayacaq.”
Adlı yazıya baxınız!

1347
Qırx il şahlıq edən bu sülaləni
(Çəkdirdikləri ... ah ilə naləni)
(Gözdən axdırdıqları şəlaləni)
Özündən sandın ki, düşdün pis kökə
Rəzalət qazandırdın şanlı Türkə <<
1348
Ordumuz ikiyə bölünməlidir
Fərqli fikirlər bilinməlidir
İkisindən biri silinməlidir
Ordumuz bölünmüş olsa ikiyə
Milli qolu qismət olmaz tülküyə
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Qarabağ istər ki, ordu bölünə.

1349
Ordunun bir qolu Rus mafyasıdır
Qeyrət öldürmək onun qayəsidir
Dilədiyi Qarabağın yasıdır
Qarabağı satıb pullu rütbəyə
Rütbə qoymaz ki, düşünə dəbbəyə
1350
Ordunun yurdsevər qolu millidir
Millinin dərdi hər Türkə bəllidir:
... Qarabağ probleminin həllidir.
Qarabağ istər ki, bölünə ordu
Yoxsa sağalmaz Qarabağın dərdi
1351
Silah Rus mafyasının əlindədir
Silaha əl qoyan güc elindədir
Elin gücü bağıran dilindədir
Ordunun satqın qolu baş əyəcək
O zaman ki, başı daşa dəyəcək. (Haçan?)
19.02.2011
Azərbaycanın ordusu dekordur,
Sanki poker kartındakı jokerdir,
Qeyrətsiz olduğu üçün nökərdir,
Azərbaycanın ordusu vardır ki,
... Qarabağı da sata rəsmi Bakı.
Türk ordusu Türk öldürmək üçündür, (milli üsyanda)
Türkün halına ağlayan ... Laçındır.
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Satqınları
ayda yox, yerdə ara!
(Arazın hər yazısı bir açardır.)

1352
Yirmi il hazırlıq yapdım ki, yazam
... Geriçiliyin məzarını qazam
Hazırlıq qoymadı əylənəm gəzəm
Ancaq pənir-çörək qazandım yedim
Bundan artıq məndən ummayın dedim
(Övladım antiazərbaycan olub)
(Çünkü yoxsulluqdan saralıb-solub)
1353
Yirmi il hazırlıq yapdıqdan sonra
Qılı tükdən seçib-qapdıqdan sonra
Yazma məharəti tapdıqdan sonra
Öyrəndiklərimi on ildə yazdım
Nə mutlu ki, nə aldandım, nə azdım
1354
Mən xalqımı oyadmadan yatmadım
Mən topuğa dəyən daşı atmadım
Mən satqını içimizə qatmadım
Qoymadım ilkələri çeynəyələr
Xalqımın yazqısıyla oynayalar
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Satqınları ayda yox, yerdə ara!

1355
Zərurətdən doğulan istək, arzı
Deyər bütövləşdirin xan Arazı
Əlbəttə düşmənimiz olmaz razı
Düşmən istəməz köləsi güclənə
Düşmənsevər edən gərək suçlana
*- Azərbaycanın istiqlal və bütövlük haqları
siyası haqlar deyildirlər, doğal haqlardırlar.

1356
“El gücü, sel gücü.” deyib atalar
Zərurətlərə baş əyib atalar
Gərəkəndə kəfən geyib atalar
Deyib “Ağlamayana süd verməzlər”
Söndürülmüş lampaya xod verməzlər
1357
Otay ayrıldı butaya qovuşa
Ayrılığın ömrü çox tez sovuşa
Ki öz xalqı özü ilə yovuşa (qaynayıb-qarışa)
Satqın, düşmənin sazına oynayar
Özgələşdirən qazanda qaynayar
(İrançının qazanında qaynayar)
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Satqınları ayda yox, yerdə ara!

1358
Mən tanıtdım iç və dış düşmanları
Tabulaşdırmadım ... qəhrəmanları
Özlərinə qaytardım ... yamanları
Mən incitmədim ki, inciyə kəddim
Dəyyusluq edənlərə dəyyus dedim
(Namusumu satana dəyyus dedim)

(1)
(2)
(3)
(4)

1359
Başını kəklik təkin gömmə qara
Satqınları ayda yox, yerdə ara
Satqını bənzətmə səhvli yara <<<
Bugünkü satqınları bu gün tanıt
Yoxsa öyrətmən olduğunu unut
1360
Doğru bulmadığın yolu tənqid et
Tənqid edə bilmədiyin yolu get (Arazizmi)
Söz dinləməyən allahlığını dit;
Demə ki, mənim “aş”ım yoğurtludur
Yesən də, yeməsən də haqqın budur.
28.02.2011
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Bağımsızlıq
fəda olmaz etnikə.
(Federalizmin dərdi burulmuş dildir,)
(İstiqlalın dərdi bağımsız eldir.)

1361
Bağımsızlıq fəda olmaz etnikə*
Stratejimiz satılmaz taktikə
Bağımsızlıq lazımdır yerli Türkə
Köçmən Türk etnikinə dil lazımdır
Arxasında bağımsız el lazımdır**
*- Farsistan Türkünə.
**- Müstəqil Azərbaycan.

1362
*- Dil devrimi <
Bağımsız olduqdan sonra yerli el
Ancaq türkçə oxumalıdır bir il*
Bir ildə öyrənilə bilər hər dil
Bir il türkcəyə fəda olmalıdır
Ədəbi dilin yeri dolmalıdır
1363
Bağımsızlığın içində dil də var
Yazqısını özü yazan el də var
Bütövləşəcək Xoy ilə Mil də var
Əlbəttə “Haqq verilməz ki, alınar.”*
Yoxsa haqqın da halvası çalınar
*- Federalizm verilər, istiqlal alınar.
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Bağımsızlıq fəda olmaz etnikə.

1364
Milli dövlətini qura bilən Türk
Deyər irançı edən Türklərdən ürk
(Deyər düşmənsevər edən Türkdən hürk)

Taylara bölmüş orta duvarı sök
Özgəni at ki, özün ilə birləş
Öz xalqın, öz sinfin içində yerləş
1365
Taylarımız bir-birinin özüdür
Bütövləşmək ürəyinin sözüdür
Ürək yandırmayan qoyun-quzudur
Bütövləşməyən hər varlıq dağılar
Bütövlüyün düşmənidir yağılar
1366
Devrimçi öz yazqısını yazandır
Reformist öz qəbirini qazandır
İçiboş vədə peşində gəzəndir
Devrimçi Türklər istiqlalçıdırlar
Reformist Türklər federalçıdırlar
1367
Bu sözlərin içində həm dilim var
Həm siyasi, həm fəlsəfi bilim var
Həm də işarədən qanan elim var
Hər dövlətin qırmızı xətti olar
İdeolojudan anlamaz ... davar.
07.03.2011
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Yazqısını Rusya yazan Türkə
sor!
1368
Bakının yazqısını Rusya yazır (Rəsmi Bakı)
Yazqısını Rusya yazan Türk azır
Öz əli ilə özünə gor qazır
Rus mafyası milli qeyrət öldürür
Həm də Türkün saqqalına güldürür
1369
Yazqısını Rusya yazan Türkə bax
Deyir yazılı haqları yandır-yax
Qarabağ fəryadına verməyin hax
Çünkü Rusya dərdə salıb Bakını
Qurtara bilməyə ... Xoyu, Makını
1370
Yazqısını Rusya yazan Türkə gül
Başına toplayıb bir sürü “bülbül” (yaltaq şair)
Ki közləri yandırıb-edələr kül
Deyələr iqtidara ... olma yağı
İqtidar “qurtaracaq” Qarabağı
1371
Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!
Sizdən başqa kim edibdir bizi kor?
Kim qazıbdır Qarabağımıza gor?
Qırx il xəyanət etdiniz vətənə,
Yazıq batırdığınız bu kəfənə.
407

Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!

1372
*- İş bölgüsünə görə.
Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!
Hansı qanun deyib ki, xalqımı bur?
O qədər bəklət ki, əsabını yor?
Türk soylu Rus mafyasına düşən iş*
Moral öldürmək olub ki, edə baş
1373
Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!
Hansı qanun deyib ki, bığları bur?
Qarabağdan yana aksiyanı vur?
İqtidar xalqı döyür ki, susdura
İşqalçı Erməni də qan qusdura
1374
Yazqısını Rusya yazan Türkə sor!
Hansı qanun deyib ki, həm ordu qur,
Həm də düşmənə qarşı qullanma zor?
Ordu varmı ki, yeyə, içə, yata,
Qarabağı yirmi il dərdə bata?
Bu səbəbdəndir ki, quzeydə də devrim gərəkir.

08.03.2011
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Ma-şa-allah
bizim güney bölümə!
1375
Silahlı Türk ordusu yeyir yatır
Gücü ancaq silahsız Türkə çatır
Qarabağı Ermənistana satır
Ma-şa-allah bizim bu ordumuza
Düşünməz işqal olmuş yurdumuza
1376
Ma-şa-allah bizim müxalifətə
Qandıdan öyrəndiyi nəsihətə
Ki dinc savaş aşılayır millətə
Erməninin silahı işqal edib
Dinc savaşın torpağı əldən gedib
1377
Ma-şa-allah bizim bozqurdumuza
Silahlı qol sunmayıb yurdumuza
Ki savaş günü dəyə dərdimizə
(Çanakkalada dəyə dərdimizə)
Umaram soy qırımı olmaz ... Xoyda
İş işdən keçdikdən sonra nə fayda?
1378 *- 432-ci səhifəyə baxınız!
Ma-şa-allah bizim güney bölümə (önçülərinə)
Qarabağı sürükləyir ölümə
Çünkü iqtidarı ... öyür elimə*
İqtidardan yana yaman istəyər
(qarqış)
Qarabağsız Azərbaycan istəyər
<<<
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Ma-şa-allah bizim güney bölümə!

1379
Ma-şa-allah bizim bu aydınlara
Sevdirirlər quranı ... qadınlara
Satqın iqtidarı da budunlara
Deyirlər pisdi, satqındı, vəhşidi
Bizimki sizinkilərdən yaxşıdı.*
*- Halbuki, ... o cümlədən Təbrizin “Aşura” adlı ordusu
yardımı ilə Farsistanın işqal olunmuş sömürgəsini İraq
ordusunun əlindən qurtarıb və geri qaytaran Rus mafyasının Fars soylu qolu İLƏ yirmi ildən bəri işqala uğradılmış Qarabağ ilə ogünkü bir milyondan artıq qaçqın Türkün yazqısını “Minsk” qurupunun istəyindən
asılı qılan ordulu Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətini
oluşduran Türk soylu Rus mafyasının ortaq yanı yoxdur.

Çünkü uşaqdır hələ, savaşmaq bacarmayır.
09.03.2011
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Vətən mənimdir əgər,
qurtarmıram, əl çəkin!
(Sabirin şerinin bugünkü şəkli)
1380 *- Öz yazqını özün yazma!
Gərçi siyasi elmə, xalqım həvəskardır,
Gizləri kəşf etməyə səyi dəxi vardır,
Məncə bu işlər bütün şiveyi-küffardır,
Bizə zərərdir, zərər, siyasətdən əl çəkin!*
Eyləməyin dəngsər, siyasərdən əl çəkin!
1381
Bəski, xalqım cahildir, bizi xain sanmayır,
Qırx illik xəyanəti anlamayır, qanmayır,
Bizləri ifşa edən sözlərə aldanmayır,
Eyləyir ömrün hədər, iqtidardan əl çəkin!
Eyləməyin dəngsər, iqtidardan əl çəkin!
1382
Qoysanız öz xalqımı mən salım öz halıma?!
Satqınlığı öyrədib, uydurum əhvalıma,
Dün bu siyasətimi ərz elədim alimə,
Söylədi: “həza kəfər”, sirr verməkdən əl çəkin!
Eyləməyin dəngsər, qır verməkdən əl çəkin!
1383
Bəsdi, cəhənnəm olun, bunca ki, aldatmısız,
İndi beş ildir tamam işimə əl qatmısız, (Arazizm)
Ələhvazı qurtaran Farslara oxşatmısız,
Duydum işi sərbəsər, Qarabağdan əl çəkin!
Eyləməyin dəngsər, Qarabağdan əl çəkin!
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Vətən mənimdir egər, qurtarmıram ...!

1384
Eyləmərəm rəhm onun gözdən axan yaşına,
Baxsın ordudan yoxsun güneyli qardaşına,
Ölsə də verməm riza silahlı savaşına,
“Minsk” qurupu deyir ki, öldürməkdən əl çəkin!*
Eyləməyin dəngsər, öldürməkdən əl çəkin!
*- Torpaq insana fəda! (Bizə gəlincə.)
1385
Vətən bizimdir əgər, dəxli nədir sizlərə?
Qarabağı satdıran rütbə verib bizlərə,
(Rusya)
Haqq verin atəşkəsə qulluq edən sözlərə,*
Bir kərə qan, müxtəsər, Qarabağdan əl çəkin!
Eyləməyin dəngsər, Qarabağdan əl çəkin
*- ~ Əbədiləşsin!
(Yoxsa sərəncam imzalaram haaaaaa.)
10.03.2011
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Yurduma
öncə Qarabağ lazımdır.
1386
Rus mafyasından yana siyası Türk,*
Deyir həm avtoban çək, həm bina tik!
Həm də əyləndir ki, ola “kefi kök”, (qeyrətsiz)
Qarabağı unutduran yolu get!
İşqal etdirən Rusyaya qulluq et!
1387
*- (Tanıdınmı satqına qulluq edən düşmanları?)
(Arazı boykot edən rüşvətçi qəhrəmanları?)
(Sən də özlərinə qaytarmalısan yamanları;)
(Yəni Arazizmin dadına yetiş!)
(Yoxsa sən də boykotçu ilə ötüş!)
1388
Otayın dörddə bir bölümü batıb
Çünkü satqın iqtidar kama çatıb
Bu səbəbdən ordumuz yeyib-yatıb
Savaşın xərci xərclənir bölgəyə
Ki Qarabağ qismət ola özgəyə
1389
İqtisad cəngə qulluq etməlidir
Savaş cəbhələrinə getməlidir
Ordumuzun dadına yetməlidir
Əylənmək üçün tikilən binalar
Qarabağı qurtarmazlar zurnalar
413

Yurduma öncə Qarabağ lazımdır.

1390
Yurduma öncə Qarabağ lazımdır
Sonra yağsız aşıma yağ lazımdır
Şəhərdə zavod, kənddə bağ lazımdır
Turistlər üçün tikilən binalar
Qarabağı qurtarmazlar sonalar
1391
Türkün dərdi itirilmiş topraqdır
Torpağı geri qaytaran yaraqdır
Yarağı qullanan milli maraqdır
İqtisad savaşa həsr olmalıdır
Öldürən-dərdə çarə bulmalıdır. (Haçan?)
1392
Satmaram Qarabağımı bunlara:
Yeni yapılmış nə ... avtobanlara,
Nə də turistsəl hər cür məkanlara.
Yurdumu sülhə satanı sataram,
Savaş ilə hədəfimə çataram.
16.03.2011

414

Bayrağımız
yüz metrə alçalıbdır.
1393
Kim deyir bayrağımız ucalıbdır?!
Çünkü Rusya ağlımızı çalıbdır,
Bayrağımız yüz metrə alçalıbdır,
Çünkü Qarabağda əsən fırtına,
Bayrağımızı gömüb yer altına.
1394
Çünkü işqalçı Qarabağı alıb,
Gömdüyü bayrağımız dərdə salıb,
Otuz metrə yerin altında qalıb,
(-31)
Üzə çıxmayıbdır yer altındakı,
Ki yetmiş metrə də ucalda Bakı. (+69)
1395
Yetmiş metrə sapı uzanmış bayraq,
Çəkilən tiryakdır, içilən araq, (cahillər üçün)
Ağıl uyuşduran doğurmaz maraq.
Ağlı yetmiş metrə olan bir millət,
Yaradmaz özünə yüz metrə zillət.
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Bayrağımız yüz metrə alçalıbdır.

1396
Rus mafyası deyir ki, Türk cocuqdur,
Sümükləri bərkiməmiş sucuqdur,
Bəzək üçün qullanılan muncuqdur,
Türk böyük oğlan olmayıbdır hələ,
Ki ... Qarabağını qurtara bilə.
*- Rüşvətə satılmış ağızlardan söz gedir ki,
bu yazılardan sonra don dəyişdirmək zorunda qalacaqlar ki, tanınmasınlar.
- İnanmasan Arazın yazılarının nəticəsində
don dəyişdirənlərdən (................) sor!
1397
Rus mafyası rəzil edib xalqımı,
Əlimdən alıbdır savaş haqqımı,
Boykotçuları boğubdur nitqimi,
Bayrağımın sapını uzaldıb ki, (özünü yox)
Böyük gözükə alçaq rəsmi Bakı.
Vurun satqını ucaldan alçağı!
Yıxın uşaqlıq edən oyuncağı!
17.03.2011
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Azərbaycana dəstəkçi lazımdır.
1398
Arazizm bəlirdib xalqın haqqını, (hər alanda)
Ki bilikləndirə haqlı xalqını,
(hər sahədə)
Çaldırmaya hər oynadan çalqını. (hər alanda)
Arazizm göstəribdir doğru yolu, (hər alanda)
Tanıdıbdır caydıran sağı, “sol”u. (hər alanda)

1399
Doğru yolu gərçəkləşdirən eldir,
Yurdunu qoruyan silahlı qoldur,
Arazizm deyər işqalçını öldür.
“Minsk” gurupu deyir Türk insanına,
Qıyma qatil Erməninin canına.
1400
“Minsk” gurupu deyir Türk insanına,
Təcavüz etsə Azərbaycanına,
Torpaq üçün qıyma qasib canına:
Yurdunu fəda et insanlığına,
Can fəda olmaya heyvanlığına.
Yirmi ildən bəri işqal olunmuş Qarabağımız ilə ogünkü bir milyondan artıq qaçqın Türk xalqının yazqısını “Minsk” qurupuna xətt verən Rusya yazdığı üçün,
nə fəqət yazqısını Rusyaya yazdıran Türk soylu Rus
mafyasının, bəlkə iqtidardan rütbə qoparmaq üçün
iqtidarın əl-ayağına dolaşan və bir milyon yarımdan
artıq bugünkü qaçqınları yetim qoymuş müxalifətin
də saqqalına gülür ki, oyanalar. lakin bilməyirlər ki,
rütbə ilə rüşvətə alışmış qoca nəsili dəyişdirmək olmaz.

417

Azərbaycana dəstəkçi lazımdır.

1401
Bazarları yenidən bölmək üçün,
“Şərq”in bazarı “Qərb”in olmaq üçün,*
Demokratları hakim qılmaq üçün,
Xarici bazarlarda savaş gedir,
Yerli xalq da özgürlük əldə edir.
*- “Şərq” ~ Rusya ilə Çinin sömürgə
anlamında gəzəgənləri.

1402
Türk xalqının həm özgürlük dərdi var,
Həm də işqalçı əlində yurdu var,
Yurdunu qurtaracaq bozqurdu var,
Şərayit hazırdır milli üsyana,
Çünkü ... Qarabağ da gəlibdir cana,
Dəstəkçi lazımdır Azərbaycana.
1403
Düzü əyridən ayırmadan öncə,
Ehtiyac devrim doğurmadan öncə,
Çin təkin silah qayırmadan öncə,
Azərbaycana dəstəkçi lazımdır,
Nədənini açıqlayan yazımdır.
20.03.2011
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Zəngəzuru satanları unutduq!
1404
Zəngəzuru satanları unutduq!
Çünkü xaini yurdsevər tanıtdıq!
Xaini devirən xalqı yanıltdıq!
Qarabağı satan xain liderdir,
Bugünkü İlhamdır, dünkü Heydərdir.
1405
Azərbaycan Rusyanın bazarıdır,
Yazqısını yazan Rus “sezar”ıdır, (çar)
Türkə çəkdirdiyi Rus azarıdır;
Çəkilən dərd iqtidarın suçudur,
Rus bazarı olmağın sonucudur. <<<
*- Verilmiş bilgilərə görə 1991-dən bəri Azərbaycanın o cümlədən neft və qaz yataqlarında Londonda olan BP adlı neft
və qaz fermaları 31 milyard dolar mali (sənaye) sərmayə yayarırıblar. Yəni Azərbaycan xarici bazar olaraq “qərb” sərmayələrinə də yer veribdir. Və lakin “qərb” sərmayələrinə
yer vermədən öncəki Azərbaycanın milli yazqısını yazdıran
silah və ürətim aracları ticariti ilə xam maddə ürətən bazarları olduqları kimi hələ də Rusyanın xarici bazarlarıdırlar.

1406
Azərbaycanın sənaye sistəmi
Teknolojusunun növü, biçimi
Nə istixrac edəcək kölə kimi
Nələr montaj edəcək kölə kimi
Rusya iqtisadından asılıdır
Çünkü ... traktoru da Rus malıdır
419

Zəngəzuru satanları unutduq.

1407
Xarici bazar edən mal silahdır
Silah satan yazqı yazan Allahdır
Başqa malları satan zillullahdır
Azərbaycanın Tanrısı Rusyadır,
Bu səbəbdən vədələri nisyədir.
1408
Azərbaycanı aclıq bürüyübdür,
Aclıqdan min bir fəsad törüyübdür,
Fəsad törədən rejim çürüyübdür.
Türkün iş gücünə Rus dəyər verir,
Maaşımı artır deyəni vurur.*
*- Türk soylu mafyasının əli ilə vurur.

1409
Azərbaycan ancaq adam qayırır,
Yaradıcı istəyindən ayırır,
Özgəyə montaj etməyə çağırır.
(Özgə köləsi olmağa çağırır.)
Bağımsız olmaq istəsən devrim yap!
Yoxsa devrimə zəmin yaradan tap!*
*- ~ Azərbaycana dəstəkçi lazımdır.

23.03.2011
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İqtidara sözünü küçədə de!
1410
Qarabağı işqal etdirən Rusdur,
Qarabağımı satan Türk dəyyusdur,
Satılan Qarabağ milli namusdur,
Dün Dərnənd, Borçalı, Zəngəzur, Göyçə,
Bu gün Qarabağ satılır “İliç”ə. (Viladmir İliç)

Yirmi ildir Qarabağ bizim deyil,*
Geri qaytarmağa da yoxdur meyil.**
*- “Ad mənim, yar özgənin.”
**- İqtidarın əməlindən sor!
1411 *- Hər liderə inanma!
Çünkü Türk inandı hər bir liderə,
Namusunu tapışırdı Heydərə,
Satqın uğratdı bugünkü qədərə.*
Türk seçdiyi lideri “Tanrı” sanır, (müqəddəs)
Bu səbəbdən ... cəhənnəmində yanır.
1412
Türk doğada materialist olsa da,
Dünyadan yeddinci xalı alsa da*
(Norvejdən sonrakı yeri bulsa da,)
İçiboş Tanrını yola salsa da,
Türkün getdiyi yol dinin yoludur,
Çünkü yaratdıqlarının quludur:

(dərdin kökü)

Çünkü seçdiyi liderin quludur.
www.gallup.com/poll/114211/alabamians-iranians-common.aspx
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GALLUP
February 9.2009
Top 11 least Religious Countris
Is religion important part of your daily life?
Country
% Yes
Estonia
14
Sweden
17
Denmark
18
Norway
20
Czech Republic
21
Azerbaijan
21

Country
% Yes
Hong Kong
22
Japan
25
France
25
Mongolia
27
Belarus
27
2007-2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Canada
45
Georgia
75
Tajikistan
76
Iran
83

1413
Hər çalğıçı oynayanı oynadar,
Tanrı yaradan Tanrısın yönəldər,
(Seçdiyi lideri seçən yönəldər,)
Satqın lider ürəkləri göynədər,
Ağlını versən satqının əlinə, <<<
Bugünkü yazqını yazar elinə.
1414
Hər diktator öz elinin suçudur, <<<
Hər devrim el gücünün sonucudur,
Hər qorxunu gedərən el gücüdür,
El dəstəkləməyən rejim devrilər,
Yandıranın külü göyə sovrular.
1415
İqtidara sözünü küçədə de!
“A”dan anlayana anlaşılar “z”e,
Söz dinləməyənin söz haqqını ye!
Atalar demiş “El gücü, sel gücü.”,
El gücü bəlli edər hər sonucu. 24.03.2011
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Göyçəli
qarqış edir atamıza.
1416
Atamız qıymadı heç bir serçəyə,
Çünkü haqq vermədi çənlibelçiyə;
Düşmənə qarşı çıxmadı küçəyə,
Dedi Nəsimi təkin savaşa dal! (Rus siyasəti)

“Misri” qılıncı sat, taxta qılınc al!
(Polad qılıncı sat, taxta qılınc al!)
1417
Atamız xəyanət etdi Göyçəyə,
Borçalını fəda etdi gürcüyə;
Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.
Göyçəli qarqış edir atamıza,
Ki düşünək bugünkü xətamıza. <
1418
Atamız satıldı kəlləpaçaya, (~ nisbi rifaha)
Dərbəndi satan qondarma solçuya;
Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.
Yirmi ildir Qarabağ işqal olub,
Küçələr bomboş qalıb, evlər dolub.
1419
Atamız satıldı büryan beçəyə,
Satılmadı Zəngəzura, Göyçəyə;
Zəngəzur üçün çıxmadı küçəyə.
Yirmi ildir küçəyə çıxan yoxdur,
Qarabağın evini yıxan çoxdur.
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Göyçəli qarqış edir atamıza.

1420
Atamız satdı Dərbəndi neçəyə?
İki qoyun ilə iki keçiyə;
Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.
Vətənin dəyəri ölçüyə gəlməz,
Leylisiz heç bir Məcnun dağı dəlməz.
1421 İnanma qondarma liderlərinə!
Atamız dolu yağdırdı qönçəyə,
Həm də çirkini bənzətdi göyçəyə;
Etiraz üçün çıxmadı küçəyə.
Atamızın verdiyi dərsləri göm!*
Küçədə bağırmayan ağzını yum!
*- Sən də hər şeyin yenisini yarat! (bilim, yöntəm, arac.)
Eski ölçünün təkəlindən çıxart!
(ideoloji)
Yıpradanların təkəlindən çıxart!
(inhisar)
(Köləçilərin təkəlindən çıxart!)
(Yadlaşdıranın təkəlindən çıxart!)
(Yad sözcüyünün təkəlindən çıxart!)
(Eski nəsilin təkəlindən çıxart!)
(köhnə ....)
(Yəni xalqa arazizmini arat!)
27.03.2011
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Yurdumuzu
ancaq birlik qurtarar.
1422
Yurdsevərin həm sağı, həm də solu,
Bölünməz yurdumun hər iki qolu,
Seçə bilməzlər bambaşqa bir yolu;
Yurdsevərlik hər qolunun dinidir,
Bu səbəbdən yolları da eynidir.
1423
Yurdsevər sağ ilə yurdsevər solu,
Ayıra bilməz gələcəyin yolu,
Yoxsa ikisini də vurar dolu;
Yurdumuzu ancaq birlik qurtarar,
(Sonra seçəni seçilən “otarar”.)
1424
İdeoloju bəlli edər haqqı, <<<
Verilməz haqlar birləşdirər xalqı,
Çünkü oynada bilməz başqa çalqı;
İdeoloju hədəfi bəlirdər,*
(yasama)
Siyasət ölmüş haqları dirildər. (uyqulama)
(İdeoloju siyasətə hədəf bəlirdər.)
(Hədəf bəlirdən ideoloju siyasəti yönəldər.)
(Hər hədəfin və qanunun qırmızı xəttləri olar.)
*- Millətlər ilə sinifləri ölüm-dirim savaşlarına itən iqtisadı,
siyası, sosyal, kültürəl mənfəətlərinin hədəflərini kəşf edib,
bəlirdən milli və sinfi ideolojilər gərəkən bütün davranışlara da yön (istiqamət) verərlər. (ardı aşağıdaki səhifədə)
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Hər dövlətin bəsbəlli milli və sinfi ideolojiləri, və o milli
və sinfi ideolojilərin də o cümlədən bəlirtdikləri bəsbəlli
siyasi hədəfləri ilə qırmızı xətləri olar.
Elə onagörədir ki, örnək olaraq Güntay bəy Gəncalpın söz
etdiyi ədəbi-fəlsəfi anlamında “düşüncə savaşı” da o millətin və o sinifin yazqı yazdıran siyasi hədəflərinə qulluq
edə bilməsi üçün, o hədəflərin, və o hədəflərin qırmızı xətlərinin dışına çıxa bilməz.
Necə ki irticaçı (1) və ideoloji düşməni (2) olan (dolayısı
ilə siyası mübarizənən düşməni olan) Güntay bəy Gəncalpın
ideolojisi deyir:
1- “... Bir din var, bir də din tarixi.
... Aydınlanmanın əsas vəzifələrindən biri də bundan ibarətdir. Yəni tənqid edilən şey dinin müqəddəs dəyərləri
deyil, dini qurum və quruluşlardır, dini institotlardır.”

2- “İdeolojilər xəstə adamların hızlı əyləm planlarıdır. ...”
“Fəlsəfə sağlıqlı insanların ortaq düşünməyə çağrı planıdır.”
Heç bir fəlsəfə insanı silahlı mücadiləyə dəvət etməz, fəlsəfədə silaha yer yoxdur.”
“Fəlsəfənin tərəfdarı olmaz, ideolojilərin tərəfdarı olar.
Tərəfdar olmaq düşünməyənlərin işidir.” Güntay gəncalp

Güntay bəy Gəncalp da bilməlidir ki, ideolojik savaş
da “düşüncə savaşı”dır, vəlakin “düşüncə savaşı”nın
ilgili bütün dalları ilə alanlarını qapsayacaq çapda.
Ancaq ideoloju birləşdirər,
Hər sinfi öz yerində yerləşdirər.
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1425
Federalist Türk düşünməz ... Borçalıya,
Bənzədər İranı bütöv xalıya,*
Köləlik edər işqalçı zalıya;
Federalist Türk irançının quludur,
Getdiyi yol işqalçının yoludur.
(İnanmasan otaydan sor!)

*-Paniranist Ziya bəy Sədroləşrafı təkin.
1426
İstiqlalçı federalisti qullanar,
Qullana bildiyi qədər “pullanar”,
Bağımsızlıq savaşına yollanar.
Federalistin qazancı İranındır,
Zərəri bütöv Azərbaycanındır.
1427
Müftə qanın var isə durma, buyur!
Yoxsa qılıncını qınından siyır!
Bağımsızlıq üçün düşməni devir!
Birləşdir ki, gücümüzü artıraq,
Birlikdə ölək, birlikdə qurtulaq.
29.03.2011
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Arazın qələmi intihar etdi.
(Gənc nəsilimizin başı sağ olsun!)

1428
Arazın qələmi intihar etdi,
Çünkü deməkdən dilində tük bitdi,
Müştəri bulmadı ki, çıxdı, getdi;
Araz yararlı deyilsə ulusa,
Dilini dağlamalıdır ki, susa.
1429 (Ən pis yamanlarımı kimə sunum?)
Arazın qələmi intihar etdi,
Çünkü təhqir oldu, həm də çox ciddi,
Umudu üzüldü, səbiri bitdi;
Araz yazdı ki, yazısı yayıla,
Yaymadılar ki, okuru ayıla.
1430
Arazın qələmi intihar etdi,
Çünkü “faydasız” olduğuna yetdi,
Təmizliyin qədrini bilməz bitli;
Bitlərdən arınmaq istəməyən Türk,
Deyər arındırmaq istəyəndən ürk.
1431 Arazizm gənc Türklərin məktəbidir.
Arazın qələmi intihar etdi,
Çünkü yazısını boykotçu yırtdı,
Yırtıb-atdı demə, söylə ki, ditdi;
Qələm öldütdürənlərə lağ olsun!
Gənc nəsilimizin başı sağ olsun! (20 – 30)
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Arazın qələmi intihar etdi.

1432
Arazın qələmi intihar etdi,
Çünkü qoyduğu əməkləri itdi,
İtirən zülümün olmadı həddi;
Heç bir siyası Türk olmadı razı,
]Heç bir siyası Türk olmadı razı,[
]Heç bir siyası Türk olmadı razı,[
]Heç bir siyası Türk olmadı razı,[
Ki savuna boykot olmuş Arazı.

(Mavi rənglilər)
(Qirmizi rənglilər)
(Yaşıl rənglilər)

(Təhqirə layiq nəslimə ar olsun!)

1433
Bu əsər milli çağda keçərlidir,
Milli devrimimizə yetərlidir,
İç və dış düşməninə xətərlidir.
Arazı boykot edənə ar olsun!
Boykotçuluğun cəzası dar olsun!
Turançı Türkə bu kitab yar olsun!
Devrimçı teorusuz devrim olmaz
Biliksiz duyğu doğru yolu bulmaz.
Aydın ancaq doğru yolu göstərər,
Alınmayan haqqı düşmən basdırar. (gömər)
“Solgünaz” sitəmizə minnədaram.
31.03.2011
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Arazın hər yazısı bir açardır.
“Keçmə namərd körpüsündən, qoy aparsın sel səni.”
İrəvan şahı olur azərbaycanlı Erməni. (Robert Kocharyan)

1434 *- Başqa adresə göndərər.
Ağıllı ... iç düşmənini unutmaz,
Başqa adresə göndərib-yanıltmaz,
Düşmən iç və dış düşməni tanıtmaz.* (satanı, satdıranı.)

İnanma hər “Azərbaycan” deyənə;**
Ovlayan aracına “can” deyənə. (vəsait, “yem”.)
**- Ovlayan araclarına “can” deyən o cümlədən bugünkü
satqın iqtidarın başçıları ilə məddah şairlərinə inanma!

1435 Utanmaq da yaxşı şeydir.
İqtidarı qullanmaq istəyən Türk,
Sunmamalıdır alçaqları böyük,
Yoxsa Qarabağ da deyər ondan ürk.
Qarabağı satan mafya sevilməz, (1378-ci bənd)
Dilənilən yardım üçün öyülməz. (1336-ci bəndə)
*- Satqını “dahi” tanıtmaq eyibdir, (Səhifə 388)
Eyibinə düşünməyən “GAİP”dır.
İqtidardan yana yaman istəyər,
(qarqış)
... Qarabağsız Azərbaycan istəyər.
* * * * * * * *
GAİP prezident İlham Əliyevə açıq məktub göndərib:

Azərbayca Respublikasinin Prezidenti
Ali Cənab İlham Əliyev
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Dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların qibləsi və umudu
Azərbaycan Cumhuriyətidir. Böyük vətənimizin bir parçasının müstəqil və millətlər arasında başı uca durmağı bizim
fəxrimizdir. Güney Azərbaycanın gələcəği və səadəti yolunda çalışan Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi (GAİP) dəfələrcə Azərbaycan Cumhuriyətinin gələcəğinin Güney Azərbaycandan ayrı olmadığını, və bütün dünya Azərbaycanlılarının
istiqbalı sizin dahi lidərliğinizlə olacağını vurqulamışdır.
Mərhum Prezident Cənab Heydər Əliyevin xaricdə yaşayan
vətəndaşlarımıza münasib və müvafiq nəzəri və sizin dahi
liderliğiniz idarəsində olan vətənimizin özgür parçası hər
Azərbaycanlının iftixarıdır.
Güney Azərbaycanda insan haqları yolunda çalışan və İran
İslam diktatorluğunun basqısından qaçqın vəya sürgün düşən vətəndaşların bəzisi Azərbaycan Cumhuriyətinə mültəci
olarak sığınmışlar. Bu sığınmacılara haqq etdikləri kimin Azərbaycan Cumhuriyətinin vətəndaşlığını rahatlık yaratmaq
üçün onlara nəzərə almanızı istəyirik. Əlbəttə ki dünyada
hər özünü Azərbaycanlı bilen şexsin iqtidarlı Azərbaycan
Cumhuriyətindən başqa baxacağı, özünü bağlı biləcəği, və
gedəcəği yer yoxdur.
Əlavə olaraq uzun illər boyu İran İslam basqısına məruz qalan Güney Azərbaycandan qaçqın vəya sürgün düşən və xaricdə yaşayanlara vətəndaşlıq rahatlığını sağlamanızı sizin
ali məqamınızdan tələb edib, istəyirik. Sizin və ali devlətimizin uyqun görəcəği bu yöntəm, Güney Azərbaycan vətəndaşının xaric ülkələrdə əriyib getməsini önləyəcəkdir.
Sizə bütün Azərbaycan namına minnətdarlığımızı bıldırırık.
Dərin hörmətlərimizlə
Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi 3 May. 2011

Telefon nömrəsi: 0014169108049
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Ay Bakı,
bükmə güneyin belini!
1436
İki min on birin muğam yarışı,
Antitürk farscaya sundu girişi,
Yasaq türkcəyə yedirə barışı:
Muğamat yarışı bəhanə oldu,
Antitürk siyasətinə yol buldu.
1437
Bakı istəyini dilə gətirdi, (Rəsmi Bakı)
Ərəb dili ilə izi itirdi,
<<<
Fars dili ilə sözünü bitirdi:
Rus mafyasının Fars ilə Türk qolu,
“Ərbab”ı ilə tanıtdılar “qul”u,*
Büküldü əlli milyon Türkün beli.
*- Azərbaycanın güneyindən qatılan qonaqları.

1438
Farsın haqqı var ki, Türkə “xər” deyə,
O Türkə ki, istər farsca pox yeyə,
Türkcənin qatili Farsa baş əyə.
Ay Bakı, bükmə güneyin belini!
Antitürk Farsa satma Türk elini!
Türkün üsyandan başqa yolu yoxdur,
Nə yazıq ki, satqın aydını çoxdur.
10.06.2011
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Abbas bəy
Səttarxan təkin liderdir.
1439 **- Milli-demokratik
Abbas Lisanı ideoloq deyil,*
İdeoloju sunmuş xaliq deyil,**
(Baltacı Araz təkin xaliq deyil,)
Onda icraçılığa vardır meyil,
Abbas bəy Səttarxan təkin liderdir,
Səttarxanın öyrətməni Heydərdir.
*- İdeoloq düzəni ələşdirər, (bilimsəl, sistəmli)
Yerində gərəkəni əyləşdirər. (30 illik iş ...)
1440
Abbas Lisanının istəyi dildir,
Dilini, yurdunu qoruyan eldir,
1- Sekularisti düşüncəsi lildir, (Şərt şumda kəsilər)
2- Nasyonalisti düşüncəsi lildir,
İdə lazımdır sardığın dolmaya, (İdeoloju)
Ki “Ad mənim, yar özgənin” olmaya.*
*- Bizim “istiqlal-azadi” şüarımız ilə Xomeynilərin
“istiqlal-azadi” şüarı yüz səksən dərəcə fərqlidir.

11.06.2011
Abbas bəy Lisanı haqqında yeni yazdığım bu yazım,
öncədən yazdığım yazılarımın özətidir ki, “İki eşşəyin
arpasını bölə bilməyən” Duman Türksevər qardaşımız
da Arazların hesabını “aydınlar”dan, “İlqarlar”dan, və
“adsız bəyaniyyə verənlər”dən ayıra bilsin.
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* * * * *
Qorxuya gözəl bir kəlmələr, siyasi davranış
və siyasi yazı-pozu(savad)
Duman Türksevər
... Buyurun liderlik sizin olsun. Yol uzundur, görək kimlər
bu yolu sona çatdıracaq.
Sizin kimiləri yazığım gəlir, özünüzü oyaq və aydın bildiyiniz halda kütlədən daha artıq yatdığınızı bilmirsiz sizi tanımağa çox maraqlıyıq, Arazlar, aydınlar, İlqarlar, və adsız
bəyaniyyə verənlər...
Sizin sözləriniz köhnəlib artıq(Sübutsuz sözlər çöplüyə atılar.
- Arazizm). Artıq çoxları və hətta sizin kimi gözlərin bağlayanlar belə görürlər ki, bu günə qədər Abbas Lisanını heç bir
güc sındıra bilməyib. Siz bu sözlərlə Abbas bəyin toxunduğu
və inandığı bu yolda daha da artıq möhkəm dayanmasını sağlayırsınız. Sizin kimilərə ancaq başını yelləyərək gülüb keçir.

* * * * *
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Rəzil edin ordunu
ordu günü!
(26.06.2011)
1441
Qeyrətsiz ordu yeyər, içər, yatar,
El-obasını atəşkəsə satar,
Gücü ancaq silahsız Türkə çatar: (Milli üsyanda)
Türk ordusu Türk öldürmək üçündür,
Türkün halına ağlayan ... Laçındır.
1442
Türk ordusunun utanmaz üzü var,
Buynuzlu yalan deməyə sözü var,
Düşməni yaxmağa guya “köz”ü var, (Silah)
Qarabağda nə izi, nə tozu var:*
(Nəticə)
Qarabağa göz yummaq istəsən sus,
Yoxsa tanıt ki, rəzil ola dəyyus.
*- Qarabağın qurtuluşuna gərəkən pulları o cümlədən
öyrovziyon ilə turistlərə xərcləyirlər ki, ...

1443
Azərbaycanın ordusu dekordur,
Sanki poker kartındakı jokerdir,
Qeyrətsiz olduğu üçün nökərdir:
Azərbaycanın ordusu vardır ki,
Qarabağı da sata rəsmi Bakı.
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1444
Ay Azərbaycanın ordusu düşün!
Düşün gör nə üçün qurulub qoşun!
Niyə yeyib-yatmaq olubdur işin!
Qarabağı işqal etdirən ağa, (Rusya)
İstəməz düşünəsən qarabağa.
1445
Ay Azərbaycanın satqın ordusu,
Xain ordunun çürüyər pərdisi,
İşqal olunar hər gün bir kərdisi, (... Urmusu)
Sən su qatdın Elçibəyin aşına,
Yıxdın Türkün dam-daşını başına.
Sən əskərin əl-qolunu bağladın, (iç düşmən)
Atəşkəsə uzun ömür sağladın.
1446
Ay Azərbaycanın ordusu oyan!
Ay qanlı Xocalını ağlar qoyan!
Çağırma yaslı xalqımızı toyan! (Hərbi parada)
Dəyişməyəcəksə ordunun yönü,
Rəzil edin ordunu ordu günü!
15.06.2011
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Qurumlarımız yerində sayırlar!
(Hər sonucun bəlli bir səbəbi var,)
(Hər devrimin bəlli bir məktəbi var.)
1447 *- Otayda sınamadımı?
Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,
Haqqı var ki, reforma inanmasın,
Sınadığı federalizm sınanmasın.*
Kütlə istər bağımsız edə yurdu,
Ki bütövləşdirə qurduğu ordu.
1448
*- Dinsiz rejim
Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,
Haqqı var ki, dinçiyə inanmasın,
Sınadığı heç bir din sınanmasın.
Kütlə dindən dinsizliyə daşınır,
Reforma yox ki, devrimə düşünür.
(Sekular rejim qurmağa düşünür.)*
1449
Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,
Haqqı var ki, sağçıya inanmasın,
Şəriətmədarılar sınanmasın.*
(Qatil üçün qətl edən sınanmasın)
Sağçı Türkün gücü yetməsə sola,
Antitürk-Fars ilə verər qol-qola, (1946)
Ya da istiqlalı satar federala. (G. Gəncalp təkin)
*- 1946-daki Farsistan şahının ordusunun önündə
qurban kəsən Tərbizın baş mullası Şəriətmədarı.
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1450
Təcrübəli kütləmiz qınanmasın,
Haqqı var ki, haqsıza inanmasın,
Sansor fitvası verən sınanmasın.*
“Quru pox yapışmayacaqsa ora”,
Nədən Əkbər bəy haqq verir sansora?
Haqq verməyin sansorçu diktatora!*
*- Abbas bəy Lisanını tanıyıram!
... Hüviyyəti bəlli həqiqi və hüquqi şəxslər barədə,
hüviyyəti bəlli olmayan şəxslər, taxma və qondarma
adlarla nəzər verə bilməz! ...
Bu hüviyyətsiz şəxslərin yazıları, xüsusiylə mənfi
yazıları yayılmamalıdır! ... 20.06.2011 Əkbər Azad

(910-911) (“Uyqarlaş” kitabımdan)
(Fəxrəddin deyir yoluzdan caymayın)
(Çağdaşlaşdıran fikiri yaymayın)
(“Fərdi” düşüncəni rəsmi saymayın*) (Arazizm)
(Salim bəy istər öz fikri yayıla)
(Dinçi edən cəhli rəsmi sayıla)
(*- Hər məktəb fərdin məhsuludur.)

Araz olmasaydı haqqın yanardı
Hər siyası özünü xan sanardı. <<<
1451
Qurumlarımız yerində sayırlar,
Çünkü kütlənin yolundan cayırlar,
Faşisti düşüncələri yayırlar.
Təcrübəli kütlə tovlana bilməz,
Tovlana bilməyən ovlana bilməz.
22.06.2011
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Xalqı istiqlalçı edən Arazdı.
(Şagirdlərinin yazısı dayazdı.)
(Hər şey ortadadır, itib-batan yox.)

1452
Əkbər Azad deyir göstər cismini,
Bəlli et adresin ilə ismini,
Ki tənqid edə biləsən “rəsmi”ni,
Yoxsa istərən yazın yayılmaya!
Bizdən başqası rəsmi sayılma!
1453
Hüviyyəti bəlli olan aydın Türk,
Daşımamalıdır heç bir “yasaq” yük!
Yoxsa qanun deyər onu dara çək!
Təhsil dilinə haqq verən yasalar,
Haqq verməzlər Əkbər bəyi asalar.
1454
Əkbər bəy Azad nə dün, nə də bu gün,
İstiqlal ilə sekularizm üçün,
Heç bir yazısında açmayıb düyün.
İstiqlal milli iqtisaddan doğar,
Dil azadlığı verən çoban ... sağar.
Federalist deyər:
Qoy öz dilində mələsin, sən də sağ!
Yoxsa əlindən çıxar meyvəli bağ.
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Xalqı istiqlalçı edən Arazdı.

1455
Əkbər Azad dil salıbdır aşına,
Ki yazılmış haqq çıxa qaşığına,
Yasalar bəla açmaya başına.
Xalqı istiqlalçı edən Arazdı,*
Xalqı sekularist edən Arazdı,*
Taxma adın yardımı ilə yazdı.
*- Milli-demıkratik məktəbin memarı Baltacı Araz.

1456
Düşmən tanısa aydının adını,
Asar “yasaq” yük daşıyan aydını,
1- Ki sekularist etməyə budunu.
2- Ki sekularist etməyə budunu.
(Qutrarmaya yurdu ilə ... qadını.)
“Yasaq” yük daşıyan ölməməlidir,*
Hüviyyəti bəlli olmamalıdır.**
*- “Kərtənkələ”lərə qarşı ölüm fitvası verən Musa
nökərləri Güntay bəy Gəncalplar da öyrənib-bilməlidirlər.
**- Sansor fitvası verən “Ayətullah” Əkbər bəy Azadlar
da öyrənib-bilməlidirlər.

26.06.2011
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“Əmniyyət” lazımdır
“müftə neft” üçün.
1457
Açılmayır Qarabağın düyünü,
Unudulub Qarabağın sürgünü,
Neft doğurub Türkə bu qara günü: <<<
“Əmniyyet” lazımdır “müftə neft” üçün,
Ki yeyə, içə, yata milli gücün.
1458
Türkü bu günə qoyan nefti batır, <<<
Əti yox ki, sümüyü Türkə çatır,
Sümük gəmirən Türk də yeyir, yatır:
“Müftə neft” istər ki, “əmniyyət” ola,
Türkün yurdu işqal altında qala.
1459
Sümük gəmirən Türk deyir ay qoşun!
Qarabağsız Azərbaycana düşün! <<<
Ki yemək, içmək, yatmaq ola işin,
Yoxsa Bakımız da işqal olunar, (ha ha ha)
(İşqalçıya qarşı çarə bulunar.)*
1460
Türk oynayır “müftə neft”in sazına,
Ki atəşkəsin ömürü uzana,
“Xoş” keçə qaçqın oğluna, qızına:
Qarabağını satır “əmniyyət”ə, <<<
Deyir” əmniyyət” lazımdır millətə.
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1461
“Müftə neft” haqq verməyir Türk savaşa,
Ki ömürü savaşsız çata başa,
Düşünməyə itirdiyi ... dağ-daşa:
“Müftə neft” deyir düşünmə günaha,
Savaşın xərcini xərclə ... rifaha!*
Deyələr “Allah ömür versin şaha”.
*- Rüşvət alan “quzeyli” və “güneyli”
yaltaqların rifahlarından söz gedir.
04.07.2011
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Türk, Rus köləsi olub ki,
uduza!
1462 **- Pərdə arxasında.
Moskovanın gəzəgənləri olan,
Rəsmi Bakı ilə Tehran, İrəvan,
Stratejik dostdurlar, Azərbaycan!
Rusya höküm sürür Azərbaycanda,*
Həm siyası, həm də hərbi alanda.
(Axdarsan tapa bilərsən dalanda.)**
*- Bu səbəbdən ordumuz yeyir, yatır,
Yurdunu Erməniyə, Farsa satır.
1463
Rusya rejiminin şəklini pozdu,
Ekonomu sahəsində uduzdu,
Uduzduğu sahələrdə lüt gəzdı:
Zəifləmiş Rusya artırdı dərdi,
Bakının neftindən “qərb”ə pay verdi.
1464
Azərbaycandan “qərb”ə yetişən pay,
İynə ucu qədərdir ki, edə zay,
Deyə sümük gəmir ki, yerində say!
Azərbaycan Rusyanın bazarıdır,
Nəfəsli ölülərin məzarıdır. (Sən də ağla!)
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1465
Rus köləsi Türk ... nəfəsli ölüdür,
Bombasını yapdığı Fars “dəli”dir,
Qasib etdiyi Erməni elidir.
Türk, Rus köləsi olub ki, uduza,
Rusyanın xəstə etdiyi quduza.
(Erməni ilə Fars təkin quduza.)
07.07.2011
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Rus mafyasının yükü
Rus yüküdür.
1466
Pul əl çirki təkin gəldi-gedərdir,
Neft sümüyü gəmirtdirən Heydərdir,
(Torpağı sümüyə satan Heydərdir,)
Torpaq qazandıran qasib liderdir.
Qasib Erməni qıydı Qarabağa,
Neft tranzitini satdı torpağa.*
*- Rüşvətçi Türkün ölçüsü manatdır.
“Heç bir ana bir qarış topraq doğa bilməz.”
Böyük Atatürk

1467
Şah Heydərin öyrəncisi şah İlham,
Özü ilə daşıyır xain məram,
Məramına qazansın deyə inam,
Deyir mən “prezident”iyəm bu gün,
Əlli milyon azərbaycanlı Türkün.
1468
Şah İlhamın aldadıcı sözləri,
İstərlər ki, gizlədələr gizləri,
Ki bəlli ola bilməyə bezləri,*
Əlli milyon azərbaycanlı Türkü,
Aldadır ki, daşına Rusun yükü.
*- Hansı bezin qırağından olduqlarından söz gedir.

445

Rus mafyasının yükü Rus yüküdür.

1469
Erməni qulluq edir paşasına,
Ki torpaq qazandıra maşasına,
Türk qayıda bilməyə ... Şuşasına,
Türk qulluq edir Türk soylu dəyyusa,
Qarabağı işqal etdirən Rusa.
1470
Rus mafyasının oyununa gələn,
Rusyanın yükünü yükləyər belən,
Xəyanət edər yurdun ilə elən;
Oyuncaq özgələr üçün yaşıyar,
Yaşatdığının yükünü daşıdar.
1471
Rus mafyası istər Türkü ovlaya
Buynuzlu yalanlar ilə tovlaya,
Ki qulluq edə antitürk mövlaya,
Rus mafyasının mövlası Rusyadır,
Qarabağın payı ondan nisyədir.
08.07.2011
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Qeyrətsizliyin qurbanı
... Laçındır.
(18.10.2011) Dövlət müstəqilliyi günü

1472
Röyamda gördüm Dağıstan çobanı,
İşqal edib Sumqayıtı, Qubanı,
Türkü ölümdən qurtarıb dabanı;
İşqalçı Dağıstan Türkü köçdürüb,
Dirənən Türkün qanını içdirib.
*- Soy qırımına uğradılan bugünkü məzlum
Türkün qurtulması üçün dabanından başqa harayına çatacaq nəyi (hansı silahı) və
kimi (hansı oyadıcısı və milli ordusu) var?

1473
Qubadan qayıtdım gəldim Bakıya
Dedilər qubalı köçüb Şəkiyə,
Allah ömür versin bizim “zəki”yə
“Zəki” deyər yurd üçün qıyma cana,
Sülh qaytarar yurdu Azərbaycana.
1474
Gördüm nə dövlət qubadan danışır,
Nə də xalqım el-obadan danışır,
Satqınlıq ilə rebadan danəşır; (riba ~ faiz)
Quba da ikinci Qarabağ olub,
Çünkü Türkün milli qeyrəti ölüb.
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Qeyrətsizliyin qurbanı ... Laçındır.

1475
Dedim Gürcüstan da girsə yurduma,
Qeyrət aşılanmasa bozqurduma,
Güvənilməz ki, qeyrətsiz orduma.
Dedi Turan işqal olmaq üçündür,
Çünkü qeyrətsizlik “mənim” suçumdur,
Qeyrətsizliyin qurbanı ... Laçındır.
1476
Dedim iç düşmənin Rus mafyasıdır, (Bugünkü dövlət)

Onda bulunmayan şey həyasıdır,
Onu “bəyəndirən” şey riyasıdır,
Dedi milli qeyrəti o öldürüb,
Dünyanı saqqalımıza güldürüb.
1477
Dedim dövlət milli qeyrəti burdu,
İç düşməni qoruyan ordu qurdu,
Kim qurtaracaq işqal olmuş yurdu?
Dedi ümidimiz qalmış Tərbizə,*
Bütöv Azərbaycan lazımdır bizə. (tarixi zərurət)

*- Çatla bağrım Araza çəkdirmə dərd!
18.10.2011
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“Biz”ə əmniyyət lazımdır,
nə ... Laçın.
1478
Montaj ferma imtiyazı satırıq,
(+ Neft ferması imtiyazı satırıq,)
Rüşvət alıb, yeyib, içib, yatırıq, <<<
İşçi ürətib, sürüyə qatırıq,
Sağılan südümüz yurdu tərk edir,
(Artıq dəyərimiz yurdu tərk edir,)
Montaj ferma quran ölkəyə gedir.
Neft ferması quran ölkəyə gedir.
1479 (Sərmayə ilə ağalıq satılmaz.)
Ək dəyər fermaçı məmləkətindir,
Rüşvət imtiyaz satan brökratındır,*
İdarəçilik payı dövlətindir,
Öyrənmədən siyasətə qatılma!
Özün ol ki, özgələrə satılma!
*- Rüşvət ilə millət vəkillərinin səslərini alan dövlət başçılarından
söz gedir ki, həm də dövlətə yetişən idarəçilik payından çalırlar.

1480 (Çinlidən yox, Türkdən sor gör ...?)
Milli iqtisaddan sor gör nə deyir?
Deyir qazancımızı özgə yeyir,
Montajdan ölkəmiz görməyi xeyir;
1- Yurd bizimdir, fermalar özgələrin, <<<
Karımız sömürgəçi ölkələrin.
2- Ad bizimdir, bankalar özgələrin,
<<<
Verdiyimiz faiz yad ölkələrin.
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“Biz”ə əmniyyət lazımdır, nə ... Laçın.

1481
Biz adam qayırırıq özgələrə,
(1)
Çapdırırıq yabancı ölkələrə,
(2)
Rüşvət qazandırırıq tülkülərə, (3)
Deyirik Azərbaycan “abad” olub,
Halbuki sömürgəçi azad olub.
1482
Sömürgəçiliyin üçüncü şəkli,
Cahilə seçdirir millət vəkili,
Şah qıldığına sürdürür kəkili, (~ Tac)
Deyir yabancı sərmayələr üçün,
“Biz”ə əmniyyət lazımdır, nə ... Laçın.
Dövlət deyir yurd üçün qıyma cana,
Sülh qaytarar yurdu Azərbaycana.
1483 (Külfətin yazqısını ağası yazar.)
(Sömürgəçiliyin ikinci şəkli,)
(Federalizmdir ki, edər asılı,)
(Deyər azad olsun burulmuş dili,)
(Mərkəzə hakim millətin dövləti,)
(Başqa dövlətləri etsin külfəti.)
(Deyər dil haqqını ver ki, sapmasın,)
(Yəni reform et ki, devrim yapmasın,)

(Çapdığın yurdu İrandan qopmasın.)
23.10.2011
450

Azərbaycan Türkü,
nədi cavabın? (1)
1484 *- Hədəf zərurətdən doğar.
Azərbaycan Türkü, nədir zərurət?
Uça bilərmi tək qanadlı millət?
Güclənməzmi bütövləşsə məmləkət?
Əl əlin qardaşımı, yoxsa özü?
Niyə əl əli yuyar, əl də üzü?* (Haçan?)
1485
Azərbaycan Türkü, hanı qeyrətin?
Savaş meydanlarındakı cürətin?
Milli düşmənini yenən qüdrətin?
Qeyrətinin içinə kim qusubdur?
Ki işqalçılara qarşı susubdur?
Bölünməz millətin milli varlıqlarına aid
mülkiyyət haqqı bölünməzdır.
1486
Azərbaycan Türkü, hanı Qarabağ?
Niyə qurtarmırsan ola üzün ağ?
Niyə saqqalına gülməsin bu çağ?
Kim silahlandıracaqdır ordunu?
Kim qurtaracaqdır sənin yurdunu?
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Azərbaycan Türkü, nədir cavabın? (1)

1487
Azərbaycan Türkü, hanı namusun?
Kimdir Qarabağı satan dəyyusun?
(Kimdir namusunu satan dəyyusun?)
Niyə dəyyussevər olub ulusun?
Hansı ordu qurtarmayıb yurdunu?
Kim namussuz edib sənin ordunu?
1488
Azərbaycan Türkü, hanı Laçının?
Kim deyir işqalçı ilə keçinin?
Vətən uğrunda savaşdan qaçının?
“Müftə neft”in xeyri nədir Laçına?
Hansı əmniyyət düşünməz suçuna?
1489
Azərbaycan Türkü, kim səni satıb?
Kim səni Farsın naxırına qatıb?
Hansı sinfin xeyrinə ... adın batıb?
İç düşməndən başqa kim satar Türkü?
Haçan qazılacaq düşmənin kökü?
1490
Azərbaycan Türkü, kim dərdə salıb?
Kim də Qarabağ yerinə sülh alıb?
Niyə yurdun işqal altında qalıb?
Hansı atəşkəs on altı il sürüb?
Kim atəşkəsi pozan Türkü burub?
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1491
Azərbaycan Türkü, nədir dərmanı?
Hansı dərman yaxşı edər yamanı?
Öldürməzmi öldürməsən düşmanı?
Kim geri qaytarıb aldığı yeri?
Hansı ölü xortlayıb-olub diri?
1492
Azərbaycan Türkü, kim səni burub?
Burmaq üçün hansı planı qurub?
Kim yasında toy tutanları vurub?
İç düşmən budağın kökü deyilmi?
Türkü satan satqın Türkü deyilmi?
1493
Azərbaycan Türkü, kimdir düşmanın?
Niyə düşünməyə yoxdur zamanın?
Niyə zaman öldürür tar-kamanın?
Kim xalqı yas günündə əyləndirər?
Kim Şuşanı özündən iyrəndirər?
1494
Azərbaycan Türkü, niyə yatmısan?
Ağlını hansı şairə satmısan?
Kim burubdur ki, günaha batmısan?
Nə çıxar füzulunun qəzəlindən?
Ümmətçi yetişdirən saz əlindən?
(Dilənçi yetişdirən saz əlindən?)
*- Nə çıxar Səməd Vurğunun şerindən?
Səmədləri manqurt edən Lenindən?
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1495
*- Mümkün deyil.
Azərbaycan Türkü, hanı bə dərkin?
Kim oyadacaq səni Araz təkin?*
Kim sansorçulara bəsləyəcək kin? <<<
Kim boykotçulara bəsləyəcək kin? <<<
Kim qoymuyacaq ki, kin söndürə din?
Kim qurtaracaq Arazın şerini?
Ki tanıyalar ... düz ilə əyryni?
1496
Azərbaycan Türkü, nədir cavabın?
Haçan başlanacaqdır inqilabın?
Hacan son bulacaq dərdin, əzabın?
İnqilabsız milli dövlət qurulmaz,
Milli dövlətin ordusu burulmaz.
İnanma rusqulu hakimiyyətə,
Savaşı uğradar məğlubiyyətə.
09.07.2011
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Azərbaycan Türkü,
nədi cavabın? (2)
1497
Azərbaycan Türkü, nədir hədəfin?
Kim istər bağımsız ola xələfin? (Hədəfin istər.)
Kim istər köklü ola inkişafın?
Kim Avrupanı sənayeləşdirib?
Kim montajçını ənayiləşdirib?
1498
Azərbaycan Türkü, nədir istiqlal?
Kim qoymaz ki, ola qullanılan mal?
Kim deyər bağımsız edər beytolmal ?
Kim deyər ki, öz yazqını özün yaz?
Kim deyər köləliyin kökünü qaz?
1499
Azərbaycan Türkü, kimdir feodal?
Kim sanar arvadını asılı mal? (milli kölələrini)
Kim edər hər evini bir federal? (sömürgələrini)
Kim istər ki, ola ərbabin malı? (milli köləsi)
Kim köləliyə satmaz istiqlalı?
Siyasəti iqtisad ilə izah etməkdən qorxan soydaşlar istərlər ki,
(1-) Dış düşmənlərimizin ölçüləri və metodları ilə milli problemlərimizin çözümünə düşünək.
(2-) Milli haqlarımızı satmaqla birlikdə, milli inkişafımızın
düşmənləri olan feodal yapılı iç düşmənlərimizin ölçüləri və
metodları ilə iç problemlərimizin çözümünə düşünək.
Elə ona görə, >
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(1-) Deməzlər ki, bağımsızlıq qurtarar beytülmalı.
(2-) Deməzlər ki; Quran istər ki, kölə, kölə qala / İstəməz verilməz haqqını ala / İstəməz istiqlal haqqını ala / İstəməz bireysəl haqqını ala.
(3-) Deyərlər ki, a- qızıl boşqabda federalizm sunmuş sömürgəçi Rus milləti təkin milli kölələrinə federalizm sunacaq sömürgəçi Fars millətinin don dəyişdirəcək ölçüləri ilə metodları
lazımdır bizə (Müftə qanınız var isə buyurun!).
b- Özgələrin kölgəsinə dönüşmək üçün, özgələrdən asılı edən
montajçılıq ilə kompradorizm lazımdır bizə.
Görəsən kim çinlini dinsiz etdi, (Dinsiz öz yazqısını özü yazar.)
Dörd yüz illik yolu qırx ildə getdi.* (Deməyin demədilər.)
*- Çininə milli inkişafı açısından baxınız.

1500
Azərbaycan Türkü, kim irançıdır?
Kim bölünmüş tayına yabancıdır?
Niyə həm yabancı, həm yalançıdır?
Kim Səməd Vurğunları manqurt etdi?
Kim Məmmədəminin yolunu getdi?
1501
Azərbaycan Türkü, kim sekulardır?
Kim quranın Allahı təkin kardır?
Kim yazqı haqqımı gömən murdardır?
Kim quran təkin qadın düşmanıdır?
Hansı dəyərlər dərdin dərmanıdır?
(Müsavatçılıq fərdin dərmanıdır.)
(Dinsizliq dövlətlərin dərmanıdır.)
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1502
Azərbaycan Türkü, kim demokratdır?
Niyə allahlıq gömüləcək zaddır?
Niyə düşmənin dinsəl etiqaddır?
Kim insan haqlarını edər yasaq?
(Kim bireysəl haqları edər yasaq?)
Kim deyər tənqidçini gərək asaq?
1503
*- Yalançı, fırıldaxçı, ...
Azərbaycan Türkü, kim diktatordur?
Diktator ürətən hansı faktordur?
Kim həm ditatordur, həm də aktordur?*
Eşit hüquqluluqdan yana kimdir?
Dinin öldürdüyü niyə cisimdir? (Ayələrə ...)
1504
Azərbaycan Türkü, kim nə öyrədir?
Kim dərman edən düşüncə ürətir?
Hansı düşüncə maniə törədir? (sansorçu ...)
Kim xalqı çaş-baş salan yazı yazır?
Kim ... xanxanlığın məzarını qazır?
1505
Azərbaycan Türkü, nədir xəyanət?
Niyə fərdi haqdan olmur himayət?
Haqq öldürmək sayılmazmı cinayət?
Hər kəsin təbliğ və tənqid haqqı var,
Yaxşıya hörmət edərlər, pisi xar.
12.07.2011
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1506
Azərbaycan Türkü, nədir ədalət?
Ədalətsizliq doğmazmı ... rəzalət?
Rəzalətə baş əyərmi şərafət?
Nədir insan haqlərının amacı?
Niyə qardaş qədər pay almır bacı?
(Niyə tarla sayılır ərli bacı?)
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?)
(Niyə din düşməni olmasın bacı?)
1507
Azərbaycan Türkü, kim adil deyil?
Kim insan haqlarına deyər yeyil?
Kim deyər zalımın önündə əyil?
Kim öldürər oyadıcı aydını?
Kim öldürər müsavatçı qadını?
1508
*- Qurandakı dinə görə
Azərbaycan Türkü, kim əxlaqsızdır?
Kim insan haqlarına maraqsızdır?
Kimə görə müsavatçı “haqsız”dır?*
Əxlaqsız haqları gömən deyilmi?
Haqların düşməni düşmən deyilmi?
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1509
Azərbaycan Türkü, kim kimi əzir?
Kim kimi aldadır ki, ala nəzir?
Kim kimi bəzəyir, özü lüt gəzir?*
Nədir insan haqları ilə rifah?
Kim xalqa yedirir nalə ilə ah?
*- Manqurtun həm milli, həm sinfi şəkli olar.

1510
Azərbaycan Türkü, kim kama çatır?
Kim ucuz aldığını baha satır?
Kim işləmədən yeyir, içir, yatır?
Niyə hər şey iş-gücündən bahadır? <<<
Hansı davanın xeyri rifahadır?
1511 *- Milli-demokratik
Azərbaycan Türkü, kim ağıllıdır?
Niyə hər devrimin şəkli bəllidir?*
Niyə ancaq demokrat Türk millidir?**
Çünkü milli yurdunu gəlişdirər,

(Diqqət!)

**- (Çünkü mövcud düzəni dəyişdirər,) (Diqqət!)

İstiqlalı hədəfə irişdirər.

(Avrupa təkin)

1512
Azərbaycan Türkü, kim istər azam?
Kim istəməz yazqımı özüm yazam?*
Kim istəməz kirli ayəni pozam?** (qanunu)
*- Kim istər istiqlal haqqımı gömə?
Kim ovlanar federalisti yemə?
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**- Kim haqq verməz ki, qadın qazı ola?
Kim istəməz haqlı haqqını ala?
1513
Azərbaycan Türkü, kim manqurt edər?
Kim manqurt edənin yolunu gedər?
Kim savaşı uduzar, yaxud udar?
Haçan xalqım özünə gələcəkdir?
Haçan xalqımın üzü güləcəkdir?
1514
Azərbaycan Türkü, hansı yol düzdür?
Kimin vədələri içiboş sözdür?
Astarını istəyən hansı üzdür?
Kim istəməz Araz xalqı oyada?*
Kim çağırmaz arazizmi toya da?
*- Oxuyan yoxdursa mənim şerimi,
Məndən yaxşısı doldursun yerimi!
“Ay şəbistərli qardaşlar, sizə mən neyləmişəm?” mizə Ələkbər Möcüz
Cavab:
Türk soylu Rus mafyası ilə irançı Türklərin və
irticaçı olduqları üçün Baltacı Arazı boykot
edən Türklərin həm özlərinin, həm də gələcəkdəki xələflərinin gərçək üzlərini ortaya çıxardıb
və tanıtmışam ki, aldadıb-azdıra bilməsinlər.

20.07.2011
460

Azərbaycan Türkü,
nədir cavabın? (4)
1515
Azərbaycan Türkü, iç düşməndən ürk!
Arazına sahib çıx ki, ol böyük!
Çünkü həm irançı, həm islamist Türk,
Daşıyırlar öz sitələrində yük,
(< Diqqət!)
O yükü ki, çürüdüb-edər çürük.
Gömmə milli-demıkratik yazını! (Diqqət!)

1- İrançı Türkə satma Arazını!
2- İslamist Türkə satma Arazını!
1516
Azərbaycan Türkü, sənin nəyin var?
Beyinləri uyuşduran “mey”in var*
(Füzulilər)
(Əfyonçu Füzululardan “mey”in var,)
Dayaz düşüncəli ... Elçibəyin var,
(Yazı ...)
Nə mutlu ki, Arazından yazın var, (Gömülməsə)

İdeoloju sunmuş Arazın var.

(Hər kəsin işi deyil)

*- Uyuşdurdular ki, bu günə qaldıq.
(Füzulilər)
Manqurt etdilər ki, bu günə qaldıq. (Səməd Vurğunları)

1517
Azərbaycan Türkü, sənindir yazım,
Sənin üçün əmək qoydu Arazım,
Səndən başqası ola bilməz qazım,
Mən sənə milli düşüncə ürətdim,
(Mən sənə İdeoloju ürətdim,) (Milli ideoloju)
Söylə görüm nəyi yanlış öyrətdim?*
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*- Məni tənqid etmək istəyən çoxdur,
Tez də vardır ki, antitezi yoxdur.
1518
Azərbaycan Türkü, çox “sitə”n vardır,
Göbələk təkin hər gün bitən vardır,
1- İrançının dadına yetən vardır,
2- İrticanın dadına yetən vardır,
Niyə caydırıcı kitab basılır?
Hansı kitaba gəlincə susulur?
1519
Azərbaycan Türkü, çəkmə nazımı!
İmla baxımından düzəlt yazımı!
Köklə ki, çala bilələr sazımı,
Gramatik səhvlərimi gedər!
Qoyduğum əməklər olmaya hədər.
1520
(basmaq = çap etmək)
Azərbaycan Türkü, mən yazdım sənə,
Sən də yazımı sunasan vətənə,*
Yoxsa yazdığım nə lazımdır mənə?
Sənin haqqın var yayasan pisi də,**
Sənin haqqın var basasan pisi də,**
Yazar gömülər tanınsa səsi də.
*- Oyanış mərhələsi boyunca.
**- Həm sitələrində, həm də satılacaq kitab şəklində.

23.07.2011
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1521
Azərbaycan Türkü, nə edər azad?
Niyə hər şeyin köküdür iqtisad?
Hansı iqtisad edər ... yarım arvad?
Hər iqtisadın mülkiyyət şəkli var,
Hər şəkildən bəlli siyasət doğar.
1522
Azərbaycan Türkü, kim gəlişdirər?*
Kim mülkiyyət şəklini dəyişdirər,
Kim əngəl törədəni ələşdirər? (..., Arazizm)
Devrimi gəlişdirən sinif yapar,
Devrim yapan itirdiyini tapar.
(Arac da gərçək sahibini tapar.)**
*- Harda ki, ürətim gücü gəlişər,
Orda mülkiyyətin şəkli dəyişər.
**- (1523) (ək dəyər = artık dəyər)
(Azərbaycan Türkü, kim qamışçıdır?)
(Hansı dişi çəkən gərçək dişçidir?)
(Aracın gərçək iyəsi işçidir.)
(İşçi sinifi)
(Ək dəyərin də iyəsi işçidir.) (Araca ödənilən pul)
(Biz hələ sosyalizmə düşünmürük,)
(Vaxtsiz toyuqlar təkin eçinmirik.)
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1524
Azərbaycan Türkü, “Axdaran tapar.”
Niyə devrimi ancaq fikir yapar,
Niyə fikri devrim yapmayan sapar?
Fikri devrim ... köləni edər ağa,
Deyər malik ol yetirdiyin bağa.
Deyər malik ol itirdiyin bağa.
1525
Azərbaycan Türkü, kim edər azad?
Niyə köhnə mülkiyyət etməz abad?*
Niyə bağımsiz olmaq istər arvad?
Azadlıq yəni zərurətin dərki,**
Zərurətin dərki qurtarar Türkü.
Şəkli dəyişməyən məzmun gəlişməz,
Gəlişməyən hədəfinə irişməz.
*- O cümlədən feodal ilə sömürgəçi millətə verilən
xiraclar tarla ilə ölkədə yatırılmazlar ki, ürətim güclərinin gəlişmələrinə yardımçı olalar.
**- Azadlıq yəni dərk olunmuş zərurətlərin məhsulu:
(1-) Köhnə və əngəl mülkiyyətlərin əlindən ürətim
güclərini və (2-) haqsız qasiblərin əlindən əl qoyulmuş varlıqları və (3-) irticanın əlindən insan haqlarının qurtuluşu.
Elə ona görə o cümlədən qurandakı qadının maliki
əri olmamalıdır. Azərbaycanın maliki qasib Farsistan (~İranın Azərbaycanı – ha ha ha) olmamalıdır.
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Köhnə və əngəl mülkiyyətlər ilə köləçilərdən və kölgəçilərdən asılı qılan mülkiyyətlərin siyasətləri sözdə
verdikləri siyası azadlıqları da gərəkdiyi zaman tapdalayarlar. Çünkü:
1- Mahiyyət dəyişməz, şübhən olmasın.
2- Siyasət mülkiyyət şəklindən doğar.
3- Dış düşmən budaqdı, iç düşmən kökü.
4- Kökü qazılmayan hər şey göyərər.

1526
Azərbaycan Türkü, kim çaş-baş salar?
Kim cəhlin kökünü qazmağa dalar?
Kim zərurətlərin sazını çalar?
Çünkü düz söz hər zaman üçün düzdür,
Arazın hər sözü eskiməz sözdür.
1527
Azərbaycan Türkü, hanı Arazın?
Ondan hansı sitəndə vardır yazın?
Onsuz nə öyrədə bilər dayazın?
Niyə Arazızmin itib-batıbdır?!
Olmaya ömürü sona çatıbdır?!
(Təkrara nə gərək var?)

01.08.2011
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1528
Obalı bəyin tanıdığı “Mənuş”,
Baltacı Araz təkin verməz miniş,
Nala-mıxa vuran sayılmaz tay-tuş;
“Azəri” türklüyün antitezidir,
“Azəri”dən yana kimin bezidir?
1529
Şamanizm Türk soylunun dini idi,
Zədüşçü Türkün dini yeni idi,
İslamdan sonrakı Türk sünni idi,
(Türkü Türkdən ayıran dini idi,)*
Zərdüşün yurdu Azərbaycan idi,
Türk dininə tapınan İran idi.
Ogünkü İran “Şirazdan İsfahana qədər idi”, və İrana köçmüş
Farslar yerli Türkləri zərdüşçü görmüş və “azəri”Türkü adlandırmışdırlar. Ənuşirəvanın atası Qubad savaş açmış Türklərin
xeyrinə ilk kəz zərdüş dinini dövlət dini olaraq qəbul etmişdir.
(Az, Azər ~ od), (azəri ~ zərdüşçü), (Zərdüş ~ Azərdaş. >
yoldaş təkin), (Avesta ~  ~ اوستاusta > u ~ )او, (usta ~ üstə
~ memar~rəhbər~kılavuz), (Azərbaycan ~ Azər-bəy-can),
(Zərdüşün yurdu Azərbaycan idi.), (Nə fəqət islamdan ön(cə, bəlkə Fars tayfararı İrana köçmədən öncə Azərbaycandakı yerli Türkün dini “azəri” idi və “az” Türkü adlanırdı.)
Bugünkü hakim siniflərə aid manqurt edən islam dininin
xeyrinə “azəri” və “az” sözcüyünün anlamını təhrif etməyin!
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1530
Türkü “Azəri” adlandıran “Leyli”,
İranda qalmağa yönəldir meyli,
Ki xəyanət edə türklüyə xeyli,
Obalı bəy göz yumur “Azəri”yə,*
Türkçünü satır irançı “Pəri”yə.
1531
Obalı Tv-də böylə qonuşdu:
(13.04.2012)
“Mehran Baharlının adı Mənuşdu”,
“Mafyasının neçə üzvü tanışdı”;
Obalı türkçünü tanıtdı Farsa,
Ki Fars da Mehranı sürgündə ... asa.
1532
Obalı bəy, sən kimi kökləyirsən? (paniranistləri)
Niyə suçlarına suç əkləyirsən? (federalistləri)
Sən Mehrandan daha nə bəkləyirsən?
Sən niyə türkçü Mənuşu döyürsən,
Paniranist Ziya bəyi öyürsən?
1533
Güvən qazana bilməyən Obalı,
Başqasında aramasın vəbalı,
Ondan ürkər ... boykot olmuş ...qubalı;
Obalı gah nala, gah mıxa vurur,
Boykot etdiyi sözləri də ... burur.
467

“Azəri” türklüyün antitezidir.

1534
Azəriçinin kökü İrandadır,*
Gərçək türkçünün kökü Turandadır,
Bu iki varlıq bu gün meydandadır;
Firudin Ağasıoğlunun cəhli,
Caydırıb Obalı təkin naəhli.
*- Odlar yurdu Azərbaycanın, zərdüşçü
(= azəri) Türkünün dininə tapınan İran.
Firdovsuya görə ogünkü İran,
Şirazdan isfahana qədər idi.
14.04.2012
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(Siyasətçi geri qalıb elimdən,) (elçibəyçi)
(Bu səbəbdən tənqid yağır dilimdən.)

1535
Elçibəyi dəstəkləyən olmadı,
Çünkü sinfi dərdə çarə bulmadı,
Azadlıq meydanı daha dolmadı;
Elçibəy kütləni satdı qurana,
Kütlə də dəstək vermədi “çoban”a.
1536
Azadlıq meydanına toplaşan el,
Axmadı ki, Elçibəyə ola sel,
Yoxsa kimsə əsdirə bilməzdi yel;
Suçlu, qurana and içən Bəy idi,
Günaha batıran dinsəl mey idi.
1537
Kütlə çağdaş liderdən yana idi,
Elçibəy irtica paltarı geydi,
Çünkü məclisdə qurana baş əydi;
Dinsiz dövləti təcrübə etmiş el, <
Bağlaya bilməzdi Elçibəyə bel:
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1538
Bağlaya bilsəydi Elçibəyə bel, (Gürcü təkin >)
Şərq-ə qarşı qərb-dən əsdirərdi yel,
Surət Hüseynovu devirərdi el; (Qiyam etsəydi)
Elindən başqa nəyin, kimin vardır?
Elini kölə edən insan xardır. (Qurana sa.)
1539
Həm eşit hüquqluluq, həm də rifah, (Diqqət)
Yetmiş il xalqa çəkdirməmişdi ... ah,
Bu səbəbdən Heydəri eylədi “şah”.
Heydərin özü yox, şəkli dəyişdi,
Gizli planı hədəfə irişdi. (Qarabağ ...)
1540
Kütlə ən başda rifaha düşünər,
Eşitlikdən yana şaha düşünər,
Sonra etdiyi günaha düşünər;
Liderliyi el devr etdi Heydərə,
Qoyduğu əməklər getdi hədərə.
1541
Otay keçmiş yetmiş ildə uyudu,
Oyandı gördü ki, ... ölən soyudu, (Yanvar, Xocalı)
Qurana satılan onun oyudu;
(oy ~ səs)
Sekular oyu qurana satan ... Bəy, <<<
Qazandığı güvəni eylədi zay.
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1542
Otay sinfi savaşda bulunmayıb,
(maya)
Politika qatığı çalınmayıb, (sinfi xətti-hərəkət)
Verilməz heç bir haqqı alınmayıb;
Otaylı siyasinin səhvi çoxdur,
Çünki siyasi təcrübəsi yoxdur.*
(Şablon sözlərdə siyasi arama!)
(Bəs-bəlli dərman lazımdır yarama.)
*- Yeri gəlmişkən artırıb deməliyəm ki, olayları olaylar bitdikdən sonra, məmə yeyəndən pəpə yeyənə
qədər bilikləndikdən sonra, və onların bildikləri
jurnalisti biliklər əsasında açıqlayıb və açıqlarkən
beş-on latincə siyasi sözcük işlətdikləri üçün adlarinı siyasi təhlillər qoyurlar:
1- “Qoyun olmayan yerdə keçiyə Əbdolkərim deyərlər.”
2- Jurnalist olayın içini görməz.
3- Hansı oğru öz romanını yazar?
4- İnsanlığa Marx, Rusa Lenin, Türkə kim lazımdır?

1543
Geriçiliyin sonucu bu oldu:
Milli-gücümüzün gülləri soldu,
Qarabağın bütövü işqal oldu,
Suçları yıxdı xalqımın boynuna,
Ki bir daha gəlməyə oyununa.
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1544
Elçibəyin səhvindən dərs alalım,*
Məzlum kütlənin dərdinə qalalım,
Kütlənin xeyrinə zurna çalalım;
Eşitlik ilə rifah olan yerdə,
Heç bir millət giriftar olmaz dərdə.
*- Oy-ları satmayan partıya səs ver! <<<
Dündən öyrən ki, yarınlara dərs ver!

1545
Çünki kütlə eşitliyə düşünər,*
Gərəkirsə dinsizliyə daşınar, (Sıra güneydə)
Zərdüşdən sonra islamdan boşanar,
Eşitçi milləti kütlə qoruyar,
(Sekular milləti kütlə qoruyar,)
<<<
Qorunmayan yerli-dibli quruyar.
*- Cənab Elçibəy və elçibəyçilər, o cümlədən
hansı ağıllı qadın, qadını hər sahədə erkəyə
kölə edən quranın antiqadın ayələrini mənimsəyər, yaxud eşitlikdən yana olmaz?
“Tanrı türkü qorusun.” deyən İsa bəy Qənbər günaz
tv-dəki çıxışında deyirdi: “Biz xalqımızı aksiyalarımıza dəvət edirik. Xalqımız isə aksiyalarımıza qatılmır.”
İsa bəy niyə qatılmayır? Olmaya “təhqir”ə laiqdir?

Haçan baş qaldırdın Qarabağ üçün?
Ki bağışlana yirmi illik suçun.
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1546
İsa bəy savaşır iqtidar ola,
İqtidar olmadan öncə kök sala,
Qarabağ işqalçı əlində qala;
<<<<<<<
İsa bəy bilməyir qaçan qovular,
Deyir öncə rəqib burnu ovular.
1547
İsa bəy savaşmır Qarabağ üçün,
Deyir qaçmayır ki, qovula Laçın,
Demokrası uğrunda tükət gücün;
İsa bəy deyir öncə biz qurtulaq, (nağd)
Sonra Qarabağı geri qaytaraq.* (nisyə)
*- “Eşşəyim ölmə arpa bitincə,
arpa bitmə torba tikincə.”
Doğrudur, “Tanrı Türkü qorusun.” deyən
İsa bəy, yəni iqtidar olduqdan sonra kütlənın oyunu qurana satacaq İsa bəy Qənbər
bu gün nə fəqət sekularizm (1) üçün, bəlkə
Qarabağ (2) üçün də savaşmayır.
Böyük oğlan olduqdan sonra savaşacaqdır.
İnşaallah.
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1548
“Tanrı türkü qorusun.” deyən İsa,* (Qənbər)
Bilir Tanrı-dır qurandakı yasa,**
ki qoruduğunun xəsmini asa. (Qadın, demokrat, sekular.)
Sekularizmi din ilgiləndirməz,
Antisekularist bilgiləndirməz.
*- Jurnalist şüarın içini görməz:
(Örnək: Azadi kimdən, kim üçün, nə üçün?)
“Tanrı türkü qorusun.”, yəni quranın o cümlədən antiqadın ayələri icra olsunlar ki, o ayələrdən yararlan ... ata-bəyçilər ziyan görməsinlər.
**- Qanun-un özü həm də qanun yazanın özüdür
və o da tanrı-dır.
Biz qanundan bir şey bəkləyiriksə, bunun ən
bəsit anlamı odur ki, biz qanunu tanıyıb ona
uymağa çalışırıq...
Mənim gerçək ağam və yönləndiricim olan
Tanrı ilə həmsəfər olmağa qərar verdim...”
Mahatma Qandı
(Çevirən Güntay Gəncalp)

23.04.2012
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Möcüzsüz xalq
yolunu bula bilməz.
1549
Faşist Türklər, Türkləri qırdırdılar, (Sən öldün.)
Özlərinə tac-təxt qurdurdular, (O qazandı.)
Türk soylunun ağlını burdurdular, ( geri qaldın.)
Milli inkişafını durdurdular; (dilənçi və kölə oldun.)
Min ildən sonra bir Möcüz tapıldı, (nə öyrəndin?)
Onun da dostu düşmənə qapıldı.
1550
Qoyma faşistlər Türkü sapdıralar, (bugünkü faşitlər)
Möcüzün düşməninə qapdıralar,
Var-yoxunu yadlara çapdıralar;
Möcüz, doxsan faiz Türkün oğludur, (%95)
Xalqının cəhlini gömən ağlıdır.
1551
Möcüz ağıl sunubdur Türk xalqına,
Ki qatılmaya ərəbist satqına,
Düşünə öz sinfi-milli haqqına;
İslam, şovenist Ərəbin dinidir,
Türk soylu feodalların beynidir.
(Türk soylu irticaçının beynidir.)
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Möcüzsüz xalq yolunu bula bilməz.

1552
Ümmətçi, qadını millətdən saymaz,
(Ümmətçi qadını özündən saymaz,)
Əxəvanolmüslimliyə son qoymaz,
Eşit hüquqluluğa sağı duymaz;
Ümmətçi istər qadını qullana,
(Köləci istər qadını qullana,)
Hər gün bir qarısı ilə hallana.
1553
Milyarder lazımdır ki, milli ola, (1)
Qazancı öz milli gölünə dola,
İşsiz Türkün dərdinə çarə bula,
Milli ola bilməz ümmətçi molla; (2)
Hər Türk kökənli milli ola bilməz, (1)
Möcüzsüz xalq yolunu bula bilməz. (2)
1554
Ay ümmətçini tanımayan qadın,
Faşist Türkə qatılsan batar adın,
Ala bilməsən heç bir haqqın, zadın;
Qadın yönəltsə milli hərəkəti,
Sağalar dərdi, artar bərəkəti.

27.04.2012
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Dost da
iç düşmənin yolunu gedir!
1555
Türkün iç düşməni olan ağalar, (tacir, mülkədar)
(+ Türk kökənli antiqadın dığalar,)
Qorxdular ki, Türkün dərdi sağalar,
Türkü satdılar ki, çapa yağılar; (dış düşmənlər)
Dün təkin bu gün də “... sümük atılır”,
Pişəvəri təkin Araz satılır.
1556
Türkün satqını xan ilə dəllaldır, (komprador burjuvazi)
Bu düşüncə xəyal deyil, realdır. (“şəxsi fikir” deyil)
Satqınından yardım uman xəyaldır;
Türkü Farsa satan tacirdir, xandır,
Sərvəti çapılan Azərbaycandır.
(Varlığı məhv olan Azərbaycandır.)
1557
Hansı Türk soylu mülkədar türkçüdür?
Hansı Türk soylu komprador türkçüdür?
Hansı Türk soylu iqtidar türkçüdür?
Antitürkün xəsmi istiqlalçıdır,
Siyasi təmsilçisi federalçıdır. (fəhlə qılıflı cənablar)
1558
Beşinci sütun öz içimizdədir, (federalislər və ...)
Hizlik isə, cahil keçimizdədir, (A. işarədən qanar)
Teorudan qorxan elçimizdədir; (boykotçu dostlar)
Arazizmi iç düşmən boykot edir,
Dost da iç düşmənin yolunu gedir!
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1559
Mülkiyyət davası qaldıran sevda,
Kölə olmaz ki, malik ola ... Xuda
Düşmənin ordusunu soxmaz yurda;
Qurtulmuş yurdun hər şeyi qurtular,
Vətən xaininin qarnı yırtılar.
1560
Araz türkçü ruhları diriltibdir,
Hədəfin yollarını bəlirtibdir, <<<
(Milli dost-düşmənini bəlirtibdir.)
Sindirilməsi üçün əritibdir,
Araz TEORİZƏ edib devrimi,
Boykotçu, xəsmə qapdırır yavrumu.
1561
Boykot etmə də, alma da ağrımı,
Həm də çaş-baş salma cahil yarumu,
Gəl Teorizə et milli devrimi; (“tərif”lərlə uğraşma!)
Teoru ələ alar hər bir dalı,
(1)
Çözümlyib-sonuçlayar realı,
(2) (3) (4)
Bilimsəl, sistəmli görməz zavalı. (5) (6)
1562
Teorizə edə bilməyən qardaş,
Qısqanclığının başına salsan daş,
Göz-qulağın açılar yavaş-yavaş,
Görərsən ki, Araz o yolu gedib, <<<
Milli devrimi TEORİZƏ edib.
07.05.2012 Baltacı Araz
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Harda
milli devrim zərurət tapar?
1563
Hərəkətsiz yerin günəşi doğmaz,
Yeni məzmun köhnə şəklinə sığmaz,
Heç bir məzmun inkişafını boğmaz ;
Harda məzmunla şəkl davası qopar,
Orda dərdin həlli zərurət tapar.
(Orda bağımsızlıq zərurət tapar.)
1564
Davamız mülkiyyət şəkli üstədir,
<<<
Çünki malik özgədir, ya xəstədir,
Devrilənlərin adları listədir; (listədədir)
Ya yurdumu qəsb etmiş dış düşmandır,
Ya iç düşməndir ki, yeri “orman”dır.
1565
Yurdumun gülləri saralıb-solub,
Çünki maliki özgə millət olub,
Qurtuluşunu istiqlalda bulub,
Mülkiyyətin şəkli dəyişmək üçün,
Türkə bağımsızlıq lazımdır bu gün.
(Türkə milli devrim lazımdır bu gün.)
1566
Kölə odur ki, öz yolundan aza,
Malik odur ki, yazqısını yaza,
Kölənin yazdığı yazqını poza; (federal dövləti təkin)
Federalist gərəkli yolu getməz,
Çünki malik olmaq davası etməz. <<<
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1567
Federalistin ağası özgədir,
Yurdu mərkəzdən ayrılmaz bölgədir,
Sanki mərkəzin saldığı kölgədir;
Malik olmayanın ... ordusu olmaz,
Ordusuz xalq dərdinə çarə bulmaz.
1568
Farsistan Azərbaycanı çapmasa,
Çapdığı pulla Farsistan yapmasa,
Milli dərdlərinə dərman tapmasa,
Farsistan Azərbaycana deyər ki,
Ayrıl məndan ki, ... bəsləməyəm Türkü.
Hidayət bəy də “göydə qapa tükü”.*
*- İstiqlal bayrağımızı qaldıran İnsafəli bəy
Hidayətin bilməsi gərəkir.

04.05.2012
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İstiqlal
milli haqların tümüdür.
1569
Mülkiyyət şəkli bəlirtər bezini, (malikin mahiyyətini)
Ürətim ilə düşünüş tərzini,
Köhnə verməz yeniyə ... söz izini;
Düşünüş tərzi şəklə qulluq edər,
Şəkilləndirənin yolunu gedər.
Nəticə səbəbinə qulluq edər,
Yəni səbəbinin yolunu gedər.
1570
(Feodal yapılı toplum diçidir,) (Daxili məsələmizdir)
(Manqurt etdiyi dinçi qılıncıdır,)
(Düşüncə devrimi yapan önçüdür;)
(Arazizm düşüncə devrimi yapar,)
(Düşüncə devrimi yapmayan sapar.)
1571
Mülkiyyətə şəkil verən malikdir,
Şəklin meyvəsini dərən malikdir,
Yəni hədəfinə irən malikdir;
Köhnə şəkli devirən azad olar,
Yeni şəklin ölkəsi abad olar.
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İstiqlal milli haqların tümüdür.

1572
Yeni məzmun, ... yeni burjuvazıdır,
(Yeni məzmun, ... milli burjuvazıdır,)
Qışın ömrünə son qoyan yaz-ıdır,
Qurtaracağı milli ərazıdır;
<<<
Ərazı qurtulsa, ölkə çapılmaz,
Çapılan ölkədə ... sərvət tapılmaz.
1573
Köhnə bujuvazı tacir sinfidir,
Satdıran onun qazancı, kefidir,
(Sözcüsü ... Ziya Sədroləşrafidir,)
Baş qaldıran milli inkişafıdır;
Milli inkişaf satqınını satar, (türkçü Mehranı yox)
Satqını satılmayan ölkə batar.
1574
Milli inkişaf istiqlalçı edər,
İç və dış düşmən federalçı edər,
Siyasətdən bilməyən falçı edər;
(Falçı insanları xəyalçı edər;)
Milli inkişaf istər sərbəst ola,
Sərbəst edən milli şəklini bula. (cənab leninistlər!)
(Mülkiyyətin milli şəklini bula.)
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1575
Milli şəkil yurdunu bağımsız edər,
Bağımsız millət öz yolunu gedər,
Qoyduğu əməkləri olmaz hədər;
Federalist yaddan asılı edər,
Çünki satqınların yolunu gedər.
1576
Federalist hər bir dona girsə də,
Ağıl azdıran vədələr versə də,
Qeyrət axtarma könüllü nürsədə; (nürsə = nökər)
Yirmi milyon yerli Türkü olan Türk,
Deyər federalist edən Türkdən ürk!
1577
Davamız milli mülkiyyət şəklidir, <<<
Azərbaycan istiqlala yüklüdür,
Zərurətləri anlayan dərklidir;
İstiqlal milli haqların tümüdür,*
Federalizm kababçının yemidir. (Otay sınamadımı?)
(Federalizm dış düşmənin yemidir.)
06.05.2012
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Rus mafyasından
Qarabağ bəkləmə.
1578
Ay İlhamdan yana günüyli “bilgin”,
Rus mafyasına inandığın üçün,
Qarabağ qurtula bilməyib bu gün;
Rus mafyası görəcək işi görüb,
Başqa işi qalmayıbdır ki, ... burub.
1579
Rus mafyasının burduğu “siyası”,
İstəməz ki, tanına Rus mafyası,
Satqının üzündə olmaz həyası;
İç düşməni xalqa tanıtan yoxdur,
Qarabağa xəyanət edən çoxdur.
1580
Beşinci sütun xalqını sapdırar,
Xalqını milli düşmənə qapdırar,
İşqal etdirdikdən sonra ... çapdırar;
Beşinci sütun satqın siyasıdır,
Otayımızdakı Rus mafyasıdır.
1581
Rus mafyasından Qarabağ bəkləmə,
İşqalın ömrünə YÜZ İL əkləmə, <<<<<<
Suçu özgənin boynuna yükləmə;
Araz Qarabağın yolunu gedir,
İç düşmən də Arazı boykot edir.
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Rus mafyasından Qarabağ bəkləmə.

1582
Beşinci sütunları öyən çoxdur,
Arazdan başqa ifşa edən yoxdur,
Görəsən kim sancıdır, kim də doktor?
Bu sorğuya cavab verən olmadı,
Çünki haqq sözə qarşı söz bulmadı.
1583
Rus mafyası MİLLİ QEYRƏT öldürür.
ƏYLƏNCƏ ilə boş vaxtı doldurur,* <<<
Dünyanı saqqalımıza güldürür,**
QARABAĞı geri qaytarmayır ki, <<<
Qurtula bilməyə XOY ilə Makı.***
*- Üç nəsildir. (70 + 20 = 90 ildir.)
**- Ordumuz vardır ancaq parad üçün / ...
“Gülmə, başına gələr.”
***- Hər siyasətin yarısı gizlidir,
Qizləri kəşf edən açıq gözlüdür.
10.05.2012
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Devir
Türk soylu bu Rus mafyasını
1584
Bütövləşibdir fabrika ilə bank,
Ki faiz də gətirə satdığı … tank,
Hədəfi gərçəkləşməz olmasa cəng;
Qarabağı qurtaran cəng olacaq,
Cəngə gərəkli silahı alacaq.
1585
Türk Rus rəqibindən silah alacaq,
Qarabağ üçün savaşa dalacaq,
Silah gücüylə qələbə çalacaq;
Nağd pul lazım deyil silah almağa,
Silah lazımdır qələbə çalmağa.
<<<
1586
Rusya Ermənini silahlandırıb,
İşqalçı etməyə tamahlandırıb,
Qarabağ Rusyanı günahlandırıb;
Rusya Türk soylu mafyasını burub,
Yürütdüyü planı Rusya qurub.
<<<
1587
Türk soylu Rus mafyası burulubdur,
Arsız edən planı qurulubdur,
Lilləndirdiyi sular durulubdur;
Xalq bu gün milli devrimə düşünür,
Demək ki, öz planına daşınır.
(Demək ki, milli plana daşınır.)
486

Devir Türk soylu bu Rus mafyasını

1588
Yirmi ildir ki, Rusyanı qınadın, (sonuçlamadın)
Türk soylu Rus mafyasını sınadın,
(yetməzmi?!)
İtirmədən Qarabağın SƏNƏDin,
<<<
Qazan Rus rəqibinin sayəsini, (himayəsini)
Devir Türk soylu bu Rus mafyasını.
(Kim Türkə gəlincə tərs yumurtlayar,)
(Farsa silah satan Rusu qutlayar?)
(Farsı dəstəkləyən Rusu qutlayar?)
1589
Rusya işqal etdirdi Qarabağı,
Erməni basdı ürəyimə dağı,
Ermənini bəslədi Farsın ... yağı,
Bakı atəşkəsə satdı o bağı; (Bugünkü rəsmi Bakı)
Rusyanın başqa soylu bu qulları,
Ayrılmazlar ki, ayrıla yolları.
(Üçü də Rusyanın qullarıdırlar,)
(Bir-birindən yana qollarıdırlar.)
Rusya ilə İran və rəsmi Bakı,
Erməni sostlarıdırlar ay Makı!
O cümlədən cənab Günaz tv iştirakçıları!
Bugünkü Rus mafyalarının Tehran və Bakı
qollarının qondarma “dava”lar şəklində sapdırıcı, iz itirici, , uğraşdırıcı oyunlarına gəlməyin! Onların çaldığı havalara oynamayın!
12.05.2012 Baltacı Araz
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Milli dövlət
xalqın yolunu gedər.
1590
Demokrat olmayan Türk milli deyil,
Demokrat edən onun meyli deyil,
Çünki zərurətlərdən boylu deyil;
Demokrat sərbəst edər ... sərmayəni,
Ki gərçəkləşdirə milli qayəni.
1591
Milli qayə milli inkişafıdır,
Gərçəkləşdirə bilən əsnafıdır, (~ pişəvər)
Durduran dəllalı və əşrafıdır;
Əsnaf qoymaz ki, ölkəsi çapıla,
İstər dərdinin çarəsi tapıla.
1592
Milli dövlət xalqın yolunu gedər,
Milli dövləti olan kama yetər,
Manufakturunu fabrika edər;
Əsnafın qzancı faz dəyişdirər,
Ürətim güclərini gəlişdirər,
İnkişafı hədəfə irişdirər.

<<<

1593
Devrimi, ürətim gücləri yapar,
Teknoloji ürətməyə əl tapar,
Yoxsa asılı edən özgə çapar;
Ürətim güclərindən yana dövlət,
Həm də milli dövlət sayılar, millət!
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Milli dövlət xalqın yolunu gedər.

1594
Ticarı sərmayə dəllallıq edər,
Ürətən fermanın yolunu gedər,
Yəni fermacı təyin edər qədər;
<<<
Vətən malı alıb-satan millidir,
Yoxsa biganələrdən asılıdır.
1595
Xalqım milli satqınlardan bezəcək,
Milli sinifin peşində gəzəcək,
İşsizin dərdini əsnaf çözəcək,
Onda ki, dərdinə çarə bulacaq,
Manufakturu fabrika olacaq.
1596
Öncə manufaktur fabrika olar,
Sonra ürətici savaşa dalar,
Sinfi savaş siyasi şəkli bular,
O siyasi güc ki, qələbə çalar,
Ürətim aracına malik olar.
18.05.2012
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Milli şüur
milli dövlət qurdurar.
1597
Azərbaycan manufaktur yurdudur,
Yerində sayması milli dərdidir,
Doktoru milli-demokrat fərdidir;
Çünki millət fərdlərdən oluşub,
Milli gücünü fərd ilə bölüşüb. (borcunu ödə!)
1598
Azərbaycan manufakturcu qalsa,
Özgələrə qulluq edər piyasa,
Qulluqçularına qoydurar yasa;
Azərbaycan fabrikator olmadan,
Məhrum olar cənnətdəki almadan.
1599
Fabrika millətini azad edər,
Geri qalmış yurdunu abad edər,
Özgə həm asılı, həm bərbad edər;
Çapılan qazanc yurdunu tərk edər,
Dişi ağrıyan ağrını dərk edər.
1600
Özgürlük lazımdır yazqı yazmağa,
Asılı qılan qanunu pozmağa,
Geriçiliyin kökünü qazmağa;
Geriçi satqının yolunu gedər,
Eşit hüquqluluqdan yoxsun edər.
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Milli şüur milli dövlət qurdurar.

1601
Muntaj fabrika xaricdən yollanar,
Sənin verdiyin vergini qullanar,
Ucuz iş gücü işlədib, pullanar;
Muntaj fabrika özgənin malıdır,*
Özgə malının sahibi ... zalıdır.

(mali sərmayə)

*- Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.
1602
Özgənin qazancı yurdu tərk edər,
Yurdu tərk edən qazanc olar hədər,
Həm də qoymaz ifşa edə ... pişəvər;
Özgə qazancı dövlətə verər pay,
Deyər sümük gəmir ki, yerində say.
1603
Hər millətçi millətçi ola bilməz,
Hər qazanc öz gölünə dola bilməz,
Cahil doğru yolunu bula bilməz;
Siyasi iqtisaddan bilməyən Türk,
Milli inkişafı edə bilməz dərk.
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1604
Sözün düzlüyünü əməldə ara!
Hər bir əyriliyi təməldə ara!
Yoxsa yerdə yox ki, həməldə ara!
Milli iqtisad milli şüur doğar,
Qeyri milli milli şüuru boğar.*
*- Görəsən Avrupada da böylədi,
Yoxsa inkişaf üçün tərk eylədi?
1605
Həm işçi, həm əsnaf, həm bazar əhli,
Oyanmış olsalar, gömərlər cəhli,
Şüurlu xalqa baş əyər silahlı;
Milli şüur milli dövlət qurdurar,
İnkişafı durduranı durdurar.
19.05.2012
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Türk partıları
yerində sayırlar.
Baltacı Arazı boykot edən Xomeyni sifət “böyük”lərimizə dəyərli caizə bula bilmədiyim üçün, yazdığım
bu son şerimi onlara hədiyə edirəm. Halal olsun!

1606
(Xomeyni də dedi “Ay mənim elim,”)
(“Sənə lazım deyil teori, bilim,”) (Cənab Əhməd Obalılar!)
(“İnqilab et ki, mən şah ola bilim.”); (Əməl adamı ol!)
Müftə qanınız var isə buyurun,
Ağıl öldürən qılıncı siyirin!*
*- Otuz illik təcrübəsi olan Türk,
Aldanmaz ki, başına qoyalar börk.*
1607
Türk partıları yerində sayırlar,
Çünki xalqının yolundan cayırlar,
Arazızmə qarşı fikir yayırlar;*
Arazızm xalqının açıq gözüdür,
Türkü özünə qaytaran özüdür.
*- Arazizmə qarşı alternativ arayırlar ki,
öncəsi kimi oxları daşa dəyəcəkdır.
“Arif işarədən qanar” ki, hansı öncəkilərdən, və hansı bugünkülərdən söz gedir.

Axtaran tapar,
Aldanan sapar.
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<<<

Türk partıları sayırlar.

1608
Boykotçu hər nə ki, saldı aşına,
Saldığı şey də çıxdı qaşığına,
Qaranlıq qurban oldu işığına; (Arazizminə)
Arazın şerini oxuyub-bilən,
Boykotçu Türklərə deyər “get sülən!”.
1609
Arazizm zibilliyə atılmayır, (çürüdülməyir)
Araz boykotçulara satılmayır, (... satan yoxdur. Çünki:)
Boykotçu Türklərə ... Türk qatılmayır; <<<
1- “... Oyanış ...” adlandıran oyadmayır, (diqqət!)
Xəstə olduğu üçün boy atmayır.
2- İstiqlal adlanan yerində sayır,
Çünki antidemokrat fikri yayır.
(diqqət!)
3- Başqa partılarımızın adı var,
Dadan yoxdur ki, deyələr dadı var.
4- Diasporamız da siyası deyil,
Politikacılıq missyası deyil.
1610
Arazizmindən yana Türk aldanmaz,
Oyadmayanı ... oyadıcı sanmaz,
Antidemokratın oduna yanmaz;
Araz yırtı gizlətən örtüləri,
Tanıtdı boykotçu Türk partıları.
Tanıtdı xəstə edən partıları.
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Türk partıları sayırlar.

1611
İşçi savaşar sinfi dərdi üçün,
Kütlə savaşar milli yurdu üçün,
Türkü birləşdirən bozqurdu üçün;
Savaşdıran sinfi-milli meyildir,
Örgütlənməmiş ... siyasi deyildir.*
*- Cənab Əhməd Obalılar!
<<<<<<
- O cümlədən 2006 -cı ilin 22 Mayındakı qəhrəman
xalqımızın milli qiyamı ilə dəvamına, və Urmu
gölü etirazlarına ... örgütləməmiş olan partı və
medyalarımızın, yardımçı olduqları üçün sahib
çıxmaq haqları yoxdur, yoxdur, yoxdur.
- Siyasi örgütlərin örgütləməmiş və siyasiləşməmiş heç bir qiyam və etiraz stratejik hədəflərinə
irişə bilməz.
- Devrimçi teorusuz devrim olmaz. <<<<<<
(“İndiki vətən övladı xam deyil.”) (Cənab Obalılar!)
- Cənab Obalı bəy və bənzərlərı, hüdudlarınız ilə
danışdığınız sözlərin bilimsəl və siyasi anlamlarını bilin ki, bu günün yarını var, geriçi ürünü var.
- Xomeyniləri Xomeyni edən özəllikləri tanımayanlar, və o özəllikləri özlərində aramayıb, bulmayıb, kökünü qazmayanlar... sonunda Xomeyni
olarlar. Məndən demək, sizdən eşitmək borcdur.

21.05.2012
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Budur istiqlalın təməl hədəfi.
1612
Deyirlər “Bilgin edən ziyasıdır,”
“Bildiyini deməyən siyasıdır.” (bilikləndirməyənləri tanı!)
(Bu işdən qazanan yad mafyasıdır;)
<<<
Deyirəm əməl tanıtar ki, kimdir,
Bilikləndirməyən şablon söz yemdir. (diqqət!)
1613
İrançı “Türk” Türkü aldatmaq üçün,
Deyir nəyi vardır bugünkü Türkün,
(Guya) Fars Türkə çörək verir bu gün.
Araz deyir utanmaq yaxşı şeydir,
Farsistanı abad edən ... güneydir. (Azərbaycanın ...)
1614
Azərbaycan xalqı öz gücü ilə,
Çörək qazanır, bəsləyir ailə,
Vergi verir sömürgəçi qatilə;
(+ Faiz verir sömürgəçi qatilə;)
Verdiyi ... vergiylə silah alınır,
Farsistanda ... dəmir yolu salınır.
1615
Farsistan çapmasa Azərbaycanı,
Vergisi, faizi, ləli, mərcnı,
Qoymaz çıxa Azərbaycanın canı;
Çapılmayan ... mədənlərin qazancı,
Gəlir sağlayar ki, ... çəkilə sancı.
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Budur istiqlalın təməl hədəfi.

1616
Azərbaycan istiqlalını alsa,
Qismət olmaz Türkün vergisi Farsa,
Silah aldırar Türk soylu ulusa,
... Şəhər saldırar Türk solu ulusa,
Azərbaycanın milli sərvətləri,
Abad edər şəhərləri, kəndləri.
1617
Başa salmaq olmaz heç bir inəyi,
İstiqlal öncə ayırar güneyi,
<<<
Ki yurdunda qala çapılan şeyi;
Yurdunda qalsa çapılan sərvəti,
Qullanar həm xalqı, həm məmləkəti.
1618
İstiqlalın hədəfi burmamaqdır,
Özgə gücü ilə bəy durmamaqdır,
Çapdıran yad ferması qurmamaqdır;
Teknoloji ilə maşın ürətən,
İstiqlalına qovuşar ay vətən.
22.05.2012
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<<<

Proletersiz aydın da
devrim yapar.
(Əsnafın görə biləməyəcəyi işi)
(aydın kəsimi görməlidir.)
1619
(Aydın kəsim teknoloji ürətər,) (Proletersiz aydın)
(Ürətici siyasəti yürütər,)
(< yönəltər)
(Maşın ürətən kəsimi törətər;)
(Əmperyalzm devrimə ... silah satmaz,)*
(... Maşın ürətməyən sinf kama çatmaz.)**
*- (Heç bir varlıq zibilliyə atılmaz,)
(Ağalıq ilə sərmayə satılmaz.)
**- (Əmperyalizmi milli qiyam qovar,)
(Devrimə taban yaradana yalvar.) (Halva-halva demə!)
(Proleter yaradan aydına yalvar.) <<<

1620
Azərbaycan iki qat sömürgədir,
Həm Farsistana sömürgə bölgədir,
Həm də Farsın satdığı bir ölkədir;
Farsın sərmayəsi yoxdur yatıra,
Ürətə bilməyən bənzər qatıra.
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(mali sərmayə)

Proletersiz aydın da devrim yapar.

1621
Fars Türkü yada satır ki, pay ala,
Pay almaq üçün sömürgəçi qala,
<<<
Paysız Azərbaycanı dərdə sala;
Montaj və mədən ferması yadındır,
Farsın satdığı ... Türk soylu budundur.
1622
Özgə gücü ilə bəy duran bu Fars,
Çapır Azərbaycanı əyyohənnas,
Qoymayır Azərbaycan ola xılas.
Manqurt Türk savaşdan qorxudur xalqı,
Ki ala bilməyə verilməz haqqı.
1623
Yurdumun bugünkü güney bölümü,
Yerində sayır ki, dada ölümü,
Çünki Fars artırır milli zülümü;
<<<
Farsa pay verən yad ... yurdumu çapır,
Pay alan Fars devrimçi Türkü qapır.
1624
Öncə örgütlə igit ... bozqurdunu,
Ki qura bilə yurdsevər ordunu,
Ayıra İranda qalmış yurdunu; (İstiqlalın birinci aşaması)
Qopsa İrandan otayın yarısı,
İki kəz soyulmaz Türkün dərisi.
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Proletersiz aydın da devrim yapar.

1625
Bürokratların qurdurduğu dövlət,
(Aydın kəsimin qurdurduğu dövlət,)
Deyər teknoloji və maşın ürət,
Yoxsa sömürgə qalar bu məmləkət;
Yarı feodal-yarı sömürgə Çin,
> (1949)
Öz ayağı üstündə durub bu gün.
1626
İnanma rəqiblərinin sözünə,
Çin teknoloji ürətir özünə,
(Dünyanı sömürgə edir özünə,) (üçüncü dünyanı)
Batır sömürgəçilərin gözünə;
Manufakturcu qalsan, sömürgə ol!
Yoxsa bağımsız edən yolunu bul! (Axtaran tapar.)
1627
Gərçəyi tanıtan doğru isimdir,
Proleter maşın ürətən kəsimdir,
Proleterdən Türkün payı nəsimdir;
Proletersiz aydın da devrim yapar,
Teknoloji ürətənə əl tapar.
(Çin təkin proleterə əl tapar.)
<<<
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Proletersiz aydın da devrim yapar.

1628
Türk istəsə manufakturçu qala,
Asılı edən yad malını ala, (tükətim və ürətim aracı)
1- Ucuz iş gücü sata ki, pay ala, (idarəçilik payı)
2- Yurdu ilə özünü dərdə sala,
O zaman idarəçilik payı al! (Bugünkü quzeyimiz təkin)
Montaj etdirənlərə montajçı qal!
(Sömürgə edənlərə montajçı qal!)
1629
Muntaj fabrika satılmaz, verilər,
(< Diqqət!)
Asılı malın meyvəsi dərilər,
Ferma verənin yurdunda sərilər; (< yatırılar)
İrandan qopsa yurdumun güneyi,
Ferma veriləcək ola hər “şeyi”. (< Diqqət!)
1630
Yurdumun güneyindəki mədənlər,
Fermalar qurduracaqlar, fidanlar,
Ferma quracaq maşın ürətənlər;
<<<<<<
Maşın ürətə bilməyən kor güney,
Çapılacaqdır ki, iş bula birey.
(< Diqqət!)
1631
Fabrika şəklindəki sərmayələr,
Yazdıracaqlar dövlətə ayələr, (asılı edən qanunlar)
Sonra gərçəkləşəcək bu qayələr;
Azərbaycanda da Farsistan qədər,
Ferma qurulacaq ki, ... edə hədər. (< qazancları)
24.05.2012
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Namus və haqq
bölünməz şeylərdirlər.
(Xarici siyasət, bank, ağır sənaye, ordu, ...)
Federalizm ananas deyil, bəlkə sömürgəçiliyin ikinci formasını hakim qılmaqdır.
1632
Ay millət milli haqlarını tanı!
Haqq yolunda tökülmüş Türkün qanı,
Ki bağımsız edə Azərbaycanı;
Namus və haqq bölünməz şeylərdirlər,
Haqsızlar federalist ... bəylərdirlər.
1633
Ay millət varlıqlarına malik ol!
Yaddan yana federalizmə olma qul!
YOXSA … mədənlərin çapılar bol-bol,
Ağır sənaye qurmaq haqqın olmaz,
Milli qazancın öz gölünə dolmaz.
1634
Ay millət, Fars çapıb sənin yurdunu,
Yatırdığı … artırıbdır dərdini,
Ki sömürə işlətdiyi budunu;
Səhv etsə də firqənin dünkü solu, (1946)
Sənindir yurdundakı ... dəmir yolu.
(Sənindir o cümlədən dəmir yolu.)
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Namus və haqq şeylərdirlər.

1635
Ay millət öz ayağın üstündə dur!
Sən də bağımsız edən bankını qur!
Özgədən asılı edən Türkü bur!
Bağımsız bankı olan kama çatar,
İstədiyini həm alar, həm satar. (İthalat, ixracat.)
1636
Ay millət sən də bağımsız millət ol!
BMT-də öz milli yerini bul!
Yaddan asılı edənə vermə yol! ...
Ay millət sən də milli yazqını yaz!
Yaddan yana yazılmış yazqını poz!
1637
Bilik lazımdır ki, haqqını bilə,
Qol lazımdır ki, qulluq edə elə,
YOXSA əməkləri verilər yelə;
Hər inqilab öz ordusunu qurar,
Yaddan yana ordu ... məzlumu vurar.
27.05.2012
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Mənim də yurdum
bütövləşməlidir.
1638
Mənim də yurdum bütövləşməlidir,
Bütöv forması vətənləşməlidir,
Dış duvarları betonlaşmalıdır;
Bütövlüyü el gərçəkləşdirəcək,
Çirkinlərini göyçəkləşdirəcək.
1639
Eli oyadan elin aydınıdır,
Yurdsevər edən ... aydın qadınıdır,
Yenilən antiqadın budunudur;*
Qadınsız problem çözülə bilməz,
Öldürücü dərdə düzülə bilməz.
*- Dinçi ümmətçi olar. Millətçiliyin antitezi olan ümmətçilik isə dinsəl manqurtu “İran vətən”, “Ərəbistan vətəni”,
“cihan vətəni” edər. (Etməmişmi? Cənab ...!)
Çəlişkili fikirləri bizim Çaldıranda çöplüyə atıb, halvasını çalarlar.

1640
Milli kin olmadan hərəkət olmaz,
Şüursuz hərəkət yolunu bulmaz,
Kinsiz-şüursuz xalq savaşa dalmaz;
Sən də öldür kin öldürən fikiri,
Ki olmaya iç düşmənin nökəri.
Ki olmaya dış düşmənin nökəri.
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Mənim də yurdum bütövləşməlidir.

1641
İç düşmən böldürüb mənim yurdumu,
Çünki təzyif edib ... milli ordumu,
Dış düşmən də artırıbdır dərdimi;
Gərçək düşmənim beşinci sütundur,
Beşinci sütunsuz xalqım ... bütündür
1642
Beşinci sütun deyər irançı ol!
Yəni bütövləşməyə yabançı ol!
İz itirmək üçün də yalançı ol! (Diqqət!)
Beşinci sütunun ikinci şəkli,
Rus mafyasıdır ki, anlayar dərkli.
1643
Beşinci sütun istər ki, Türk aza,*
Öz əliylə özünə qəbir qaza,
Yəni dış düşmən ona yazqı yaza;
Özgə öldürər milli iradəni,
Ki gərçəkləşdirməyə muradını.
*- Deyərlər: Zərurətlərin gərəkdirdiyi “Azərbaycanın
istiqlalının və bütövləşməsinin gərçəkləşməsini gərəkli görməyən bugünkü dünya istəmədiyi üçün biz
Türklər də onun istəmədiyini istəməyirik.”

28.05.2012
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Leninin məhsulu
yerində sayır.
1644
Leninin məhsulu yerində sayır,
Nə teknoloji ürətir, nə xeyir,
Ya musiqi ürətir, yaxud şeir;* (ha ha ha!)
Leninizm geriçiliklə yüklüdür,
Geriçiliyin yeni bir şəklidir.
*- Türkü uyudan tar ilə kamandır, (Batsın tar, batsın kaman.)
Zəngəzurunu satan Nərimandır.* (Nərimanov)
(*- Bugünkü Rus mafyasının atası)

1645
Lenin “sosyalisti” devrim yap deyər,
Köhnə məzmuna yeni şəkl diləyər, <<<
Devrimdən bilməyən ona baş əyər;
Yeni məzmun basdırar köhnə şəkli,
Yeni şəkilə uymaz ... qulağı tüklü.
1646
Marx deyər ÖNCƏ teknoloji ürət,
Maşın ürətən proleter yarat,
YOXSA yeniləşməz köhnə mülkiyyət;
Yeni məzmun yeni toxum əkdirər,
Sosyalisti devrimi gərəkdirər.
<<<
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Leninin məhsulu sayır.

1647
Azad rəqabətin məhsulu evrim, (təkmül)
Yapdıra bilər sosyalisti devrim, (< bu gün)
Çünki maşın ürətə bilir, yavrum,
Çünki silah ürətə bilir, yavrum,
Maşın ürətmədən ÖNCƏ üz gülməz,
Sosyalizm üçün d653evrim yapa bilməz.
1648
Azad rəqabəti təkəl gömübdür, (inhisar)
İşçi iş gücü satmağa cumubdur,
İş bula bilən ağzını yumubdur, Çünki;
Maşın ürətən kəsimi yoxdur ki,
Sosyalizm üçün devrim yapa ... Bakı.
1649
Bal-bal demək ilə ağız dadlanmaz,
Hər bir işçi proleter adlanmaz,
Maşın ürətə bilməyən şadlanmaz;
Silah ürətə bilməyən şadlanmaz;
Həm istiqla, həm də sosyalizm üçün,
Türkə proletarya lazımdır bu gün.
Yaşasın birliyimiz.

30.05.2012
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Mehran deyir
Dâvânı siz başlatdız.
(09.06.2012-de Günaz Tv-de iftiraçı irançıya qatıldı.)

1650
Nala-mıxa vuran Əlirza bəy,
Tozanaq qaldıran Əsğərzadə bəy,
İçirə bilsin deyə antitürk mey,
Demişdi “peaple” paltarını gey,
“Peaple” “humanisti” yük daşıyır,
Türk sözcüyü “rasisti” yük daşıyır.
Unutdunmu nənən çarıq geyərdi,
Əsğərzadə sənə “rasist” deyərdi?
1651
Mehran deyər dâvânı siz başlatdız,
Çünki antitürk sözcüyü işlətdiz,
“Türk” adını “azəri”yə daşlatdız;
Siz yeniləşdirdiz köhnə dərdləri,
Mən də tanıtdım antitürk fərdləri.
1652
Mehran ifşa etdi antitürk ... yadı,
Dedi türkcədir dilimizin adı, (“Azəri” ~ Zərdüşçü)
“Azəri” deyil, Türkdür hər bir zadı;
Dedi “azərbaycan” adlı dil yoxdur,
Həm də “Azərbaycan” adlı el yoxdur.
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Mehran deyir Dâvânı siz başlatdız.

1653
Mehran deyər antitürk kama çatmaz,
“Azərbaycan” toxumundan “Türk” bitməz.
“Azər” sözcüyü Türkü “Azər” etməz,
“Azərbaycan”ın “Azər”i köksüzdür,
(B. Arazca yox ki, məncə) yüksüzdür.
1654
Mehran Baharı azərbaycançıdır,
Mehrana çamır atan ... irançıdır, <<
Federalist irançı və yalançıdır.
Mehran deyər Azərbaycandır ellər,
Qonşu ölkələrdə qalan tikələr.
1655
Mehran istər Azərbaycan qurtula;
Tikələri qonşulardan qırtıla,
Qırtılanları özünə artıra;
Yada yurdundan pay verməyən Mehran,
Torpaq dərdimizə bulubdur dərman.
1656
Millətləşmədən* dövlətləşmək** olmaz,
Federalist dərdimə dərman bulmaz,
Çapılan qazanc milli gölə dolmaz,
Federal dövləti çöpə atarlar,
Yazqı haqqımı satanı satarlar.
10.06.2012
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Əsgərzadə
istər irançı edə.
1657
Soruram Ayərbaycan yazarından,
Xalqıma bilik verən nəzərinden,
Siyasi tukan açan bazarından, (Sən öl ki, mən şah olum)
Arazın sunduqlarının dışında, (oğurluq yasaqdır.)
Deməyə nə sözün vardır başında
*-O cümlədən BOYKOTÇU
Əlirza bəy Əsgərzadələrdən

1658
Araz Əsgərzadə bəyə əl çalmaz, (İrançını irançı alqışlayar.)
Onun sözləri dərinliyə dalmaz, (Federalizmin detallarına)
Arazizmin dörd-beş faizi olmaz; (toxunmaz.)
Arazizm uzaltmaz, az və öz deyər,
Elm və məntiq arazizmə baş əyər. (devrimçi bilim)
Təcrübəmiz arazizmə baş əyər. (Otayımızın tecrübəsi)
(Tənqid edə bilməyən ağız əyər.) (küsər, boykot ...)
1659
Əsgərzadə zamanı edər hədər,
Xalqın bildiyi sözlərdən söz edər,
Heç bir şey öyrətmədən çıxıb gedər;
Deməz federalizm sögmürgə edər,
Çünki özgələrin yolunu gedər.
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<<

Əsğəryadə iançı edə.

1660
Əlirza bəy oyadmaz ki, yatar,
Deməz federalizm haqları satar,
Haqqı satılanın hər şeyi batar;
Yazqı haqqı satılan kölə olar,
Çeçən xalqı təkin saralıb-solar.
1661
Əsgərzadə istəməz çarə bula,
Ki ad mənim, yar özgəninki ola,
Qazancımız özgə gölünə dola;
İnanmasan, get otayımızdan sor!
Yetmiş ildən sonra oldu gorbagor.
SON SÖZ:
1662
Əsgərzadə istər irançı edə, (Federalistin gizli hədəfi)
Azərbaycan İrana ərə gedə, <<< (Qızım səni ərə verim, ...)
Boşamayan əri it təkin didə; (... Çeçəni didən kimi)
Hər bir federalist Türk irançıdır, (< qeydsiz, şərtsiz)
Qaranı ağ göstərən yalançıdır. (Əhməd Obalı təkin)
Haqlıya çamır atan yalançıdır.* (Ümmət inanar.)
*- Əhməd və ümməti (Dr. Süleymani, Firidum london, ...)
və Əsgərzadə:

“Aç qapını, aç qapını, aç qapını gələk səni öldürək.”

11.06.2012
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Arazizmi boykot edən
“Günaz”dır.
("Bu böyüklükdə günəşi, bir bulud parçası batıra bilər?")

1663
Qoyun istər yeyə, içə, sağıla, (neçə formalı manqurt)
Arazizm can qurban verər ağıla, (İdeolojidən söz gedir.)
Ağıl istər ki, zülm evi dağıla; (Heç bir manqurt istəməz.)
Arazsız da Arazın yolu ölməz, (Vəsməni (şəklini)
neylərsən?)

Arazizmsiz Türklərin üzü gülməz. (Sürməni neylərsən?)
1664 *- Əhməd Obali
Əhmədin* arazizmi var sunmağa,
Biçimsiz istəklərini yonmağa,
Teve gücüylə hər evə qonmağa; (Qanadsız Araza yazıq!)
Əhməd bəy ağlını satmasa cəhlə, <<<
Milli hərəkətə qatılar ... fəhlə.
1665
Əhməd bəy eşitçi qadından qorxur,
<<<
(Əhməd bəy antidin aydından qorxur,)
(Əhməd bəy müsavatçılıqdan qorxur,) Yəni:
(~ Əhməd bəy insan haqlarından qorxur,) (və bənzərləri)
Qorxu edib yolunu çala-çuxur,
Türkün insanlığını yerə soxur;
Araz insanlığın yolunu gedir, (Şablon söz yemdir.)
Əhməd bəy arazizmi boykot edir.
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Arazizmi boykot edən “Günaz”dır.

1666
“Günaz”ı sevər neçə arvadlı hiz, (neçə arvadlı Rusya )
“Günaz”ı sevməz antiquran kəniz, (Koloni də sömürgəçini)
“Günaz”ı sevməz heç bir eşitçi qız; <<< Diqqət!
Sekulariz-min ustadı Arazdı, (Şablon söz yemdir.)
Arazizmi boykot edən “Günaz”dı.
Sanki dərdimiz az idi, biri də (ört-basdır ...) əlavə oldu:

1667
Əhməd Obalı, burax irançını,
Tanıt don dəyişdirən yalançını, (Qızım səni ərə verim. Yox >)
Aldata bilməz azərbaycançını; (Yox dədə qurbanın olum.)
Hər bir federalist “Türk” irançıdır, (istisnasız)
Ört-basdır edən Əhməd yalançıdır. (“... xam deyil.”)
1668
Əhməd Obalı, gəl düşməni vurax!
Hərəkətdən qorxub-qaçanı burax! (boş ver!)
Sapın təkin özün üçün ol yarax!
(İrançı “Türk”lər üçün olma yarax!)
İstəsən də devrimə qəbir qaza, (Reform yenildi.)
Otayın təcrübəsi qoymaz aza. BMT-yə də söylə!
1669
Əhməd Obalı, sən də həddini bil!
Qoçuluq havasını beynindən sil! (9.6.2012 Günaz tv >)
Yoxsa rəzil olacaqsan, bunu bil! (> M. Baharı dâvâsı.)
Qoyduğun əməklərini zay etmə!
Özünü irançılara tay etmə!
12.06.2012
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Federal dövlətin yurdu
yadındır.
(“Ad mənim, yar özgənin”)
1670
Federalist “Türk”lər irançıdırlar,
Yəni antiazərbaycançıdırlar, (Diqqət!) <<
Ört-basdır edənlər yalançıdırlar;
Ört-basdır edən Əhməd bəy Obalı,
Yalan dedikcə artırır vəbalı.
1671
Federalist, Türkü bənzədər yerə, (Surə 2, ayə 223)
İstər ki, Türkü Farsa ərə verə, (Yox dədə qurbanın olum. Gülnaz)
Məhsulunu yazqı yazan Fars dərə;
Federalist istər irançı edə, (Əlirza Əsğərzadələr təkin)
Azərbaycan İrana ərə gedə, (Yox dədə qurbanın olum. Gülnaz)
Boşamayan əri it təkin didə. (Çeçən və Rus ordsu)
1672
Feodal rejimlərdə ər azaddır,
Yazqısını əri yazan arvaddır,
Federal dövlətlərin əri yaddır; (Mərkəz = Bütöv İranı təmsil edən)
(~ Asılı dövlətlərin əri yaddır;) (Fars əyalətinin federal dövləti)
Mərkəz sevmədiyi yazqını pozar,
Asılı dövlətinə yazqı yazar. (Bizə nə qaldı ki?)
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Federal dövlətin yurdu yadındır.

1673
Asılı dövlətin yurdu yadındır,
<<
Mədənləri ilə ordu yadındır,
<<<
Ağır sənayesi, ordu yadındır,
<<<
Əmniyyət organı, qardı yadındır, <<<
Haqq satıb, aldığı dərdi yadındır; <<<
Kölə ağasının yolundan caymaz,
Asılı dövləti BMT saymaz.
Asılı dövlətə dünya mal satmaz,
Milli pulu olmayan kama çatmaz.
Milli haqları satılan xalq quldur,
İstiqlal haqları qurtaran yoldur.
1674
Ovlamaq üçün od tutub alışma! (və populerliyə son!)
Ağıl azdıranlar ilə yarışma!
(Sözünə qüvvət verməyə çalışma!) (Günaz ümmətçiləri*)
Hər kəsin bildiyi sözdən danışma!
Taylarını satan ilə barışma! (< Haqq verilməz, alınar.)
> Mərkəzə satılan haqlardan danış! (Həm də detaylı)
Yoxsa irançı sürüsünə qarış! (ki, çobanı Farsdır.)
(Yoxsa federalist “Türk”lərə qarış!)
*- Ümmətçi düşünməz, inanar.

Yazdım ki, tariximiz də deməsin ki, demədilər.

24.06.2012
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Milli hərəkətimiz
demokratdır.
1675
Milli hərəkətimiz demokratdır,
Üyələri fərd ilə təşkilatdır,
Fikir ürətib-söyləmək azaddır; (kiş və mat!)
Milli hərəkətin çoxlu qolu var,
Hər hərəkət təkin sağı, solu var. (kiş və mat!)
1676
Kökdənci olana solçu deyərlər,
Solçu Türkə ... istiqlalçı deyərlər,
Reformist Türkə federalçı deyərlər;
Sömürgəçiliyin ikinci şəkli,
Federalizmdir ay köhnə dərkli! (kiş və mat!)
1677
Bugünkü federalist Türk irançıdır,
Azərbaycançı deyil, yalançıdır,
Xəsmi türkçüdür, azərbaycançıdır;
Antitürk Əliriza Əsgərzadə,
Azərbaycançı deyil çata dadə.
Türk türkçü olmasa, Azərbaycan Türkü ilə ...
Farsistan Türkünün əlaqəsi kökündən kəsilər.
Türk ... “demokrasi”yə satılmaz. İnsanlıq adına,
düşmənin xeyrinə Türkü silahsızlandırmayın!
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Milli hərəkətimiz demokratdır.

1678
Etnik adı Türk olmayan ... Türk deyil,
Türkçülüyü düz bulmayan ... Türk deyil,
Alaq otları yolmayan ... Türk deyil;
Azərbaycan milləti Türk soyludur,
Qeyri Türk qonaqlarımız ... xoyludur.
1679
Türkçülük, qardaşı qardaş edibdir,
Yerlilik, Türkləri yurddaş edibdir,
Azərbaycançılıq yoldaş edibdir;
Türk Türkü milli düşməninə satmaz,
Yediyi ətin sümüyünü atmaz.
1680
Türkçülük Türkü birləşdirən şeydir,*
Türkü Türkdən ayıran dinsəl meydir,
Qadını saymayan Türk dinçi bəydir;
Dinçinin qovduğu solçunu bular, <<<
Çünki gərçək solçu eşitçi olar.
(Bu səbəbdəndir ki, meydanı dolar.)
*- Türk birliyindən qorxan irançıdır,
(Bugünkü federalist Türk irançıdır,)
Qorxduğu üçündür ki, yalançıdır.
http://onturk.wordpress.com/2011/03/01/turk-parasi/
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SON SÖZ
Bu əsər milli çağda keçərlidir,

Milli devrimimizə yetərlidir.
1681 Fəlsəfə düşündürər
Araz “yoxsa” şeirinin xıridarı
Tənqid etmədən yox sansalar varı
(Udub, ata bilməsələr də yarı)
Qələmi “qoy” yerə dincəlsin barı
Qoy “top əti” edən danışsın yazsın
Ki “biliklənməsin, aldansın azsın”
“Zalımı bəzəsin, özü lüt gəzsin”
1682
Arazın adını heç çəkən yoxdur!
Olmaya reklamın zərəri çoxdur?
Şeiri düşmənlərə zəhərli oxdur?
Güvənilərmi Arazdan qorxana?
Arazın şeirinə qarşı çıxana?
1683
Hər düşüncə, bər inam olur olsun
Hər ideoloq adam olur olsun
Ulu Səttarxan babam olur olsun
Araz hər şeyə tənqidsəl yanaşar
Çünkü cəhlini gömmək üçün yaşar
1684
Tənqidçi istəməz ki, lider ola
İstər ki, lideri gətirə yola
Caydırmaya kütləni sağa, sola
Liderin hər bir suçuna göz yummaq,
Xəyanətdir ki, xaindən nə ummaq?
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Son söz.

1685
Arazın şeirini yaymayan ovçu
Necə daşıyacaq bu qədər suçu?
O zaman ki, açılacaq ovucu
Gün bu gündürsə çəkinmə vur ölüm
Sabah hesab sorulacaqdır gülüm
1686
Olmaz ki, adını millətçi qoya
Üz-gözünə sürə devrimçi boya
Çağırmaya “Vətən” şeirimi toya
Arazı boykot etmək cinayətdir
Yoxsa cinayət nədən ibarətdir?
1687
“Azadtribun” ilə “Solgunaz”ım
Qoymadılar gözümdə qala arzım
Çünkü ışıq üzü gördü bu yazım
Arazın deyəcək sözü qalmadı
Alan aldı, almayan da almadı.
Yaxşı-pisimi məni doğub-böyüdən ulu xalqıma
borclu olduğum üçün minnətdaram.
Yaşasın Türk insanı!
Yaşasın bütöv Azərbaycan!
Yaşasın Turan!
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22 Mayı
təbrik edirəm.
Yirmi iki Mayı təbrik edirəm
Nə yazıq bomboş yanına gedirəm
Sanmasın qələm savaşa getmədi
Yansıtmağa söz xəzinəm yetmədi
O gün beş yüz min igit bəndi qırdı
... Bütöv Azərbaycan şüarı verdi
Dedi otay ilə butay bir olsun
Mərkəzi (Bakı, yaxud) Tərbiz olsun
Çünkü hər elin milli haqqı vardır
Özgələrdən asılı olmaq ardır
İran bölünməlidir ölkələrə
Uymalıdır beynəlxalq ilkələrə
Beş yüz min baş qaldıran Tərbizliyə
Üç milyon and içdi ki, kəfən geyə
Tərbizdən sonra Azərbaycan qalxdı
Həm tutuqlandı, həm də qanı axdı
Yaşasın Tərbizin yurdsevərləri
Səsinə səs verən Türk şəhərləri
Ölüm olsun irançı siyasıya
Milli istiqlal haqqında asıya
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Yirmi iki Mayı təbrik edirəm.

Türk ... bağımsızlıq üçün kəfən geydi
İrançı qurumlar vermərik dedi
Bugünkü irançı Türk “zahidlər”dir
“Tudə”çi, “fədai”, “mücahid”lərdir
İrançı Türk özünü ifşa etdi
Çünkü düşmən önərən yolu getdi
İrançı Türk itiribdir özünü
Açıqca söyləyə bilmir sözünü
Lənət olsun irançı solucana
Gücü yetməz bata Azərbaycana
Azərbaycan milləti göstərdi ki,
Neçə önçüsü var, neçə ürəki
Önçülərdən sonra kütlə qalxacaq
Yurdunu ayırıb sahib çıxacaq
Gələcək bizimdir çünkü haqlıyıq
Var-yoxumuza ürəkdən bağlıyıq
Şəhidlərimizin “ruh”u şad olsun!
Dustaqdakılarımız azad olsun!
06.06.2006
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Ört-basdır edənin
daş-çınqılı var.
(Bu haqqda ilgili farsca yazıma baxınız!)

Hər elin başqa kültürü, dili var
Milli iqtisadı, milli “çöl”ü var
Biz hələ sosializmə düşünmürük
Çünkü yurdumuzu çapan zalı var
Milli istiqlalı gərçəkləşdirən
Milli burjuvazıdır ki, pulu var
Heç bir molla demokrat ola bilməz
Milli ola bilər, çünkü eli var
İstiqlalı demokratizə edən
Yüz minlərcə çənlibelçi dəli var
El gücü sel gücüdür biliklənsə
Yağışlı-qarlı dağların seli var
Arı var ki, mal ürətməz, vızıldar
Arı var ki, pətəyində balı var
Yunis Parsabinabın yazısında
Arasan bularsan, siçan zili var
İstiqlalı tənqid etmədən öncə
Federalist olmağın da vabalı var
Desə ki, tənqidə yanıt vermərəm
Demək ki, yükündə qaçaq malı var
Çalınıb-çapılan ifşaçı olar
Ört-basdır edənin daş-çınqılı var.
15.02.2005
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Qonaqsevərliyə
son verməliyik.
1988-də
Necə “Ermənistan” qovdu Türkləri,
Türk də qovar Erməni köpəkləri.

Mənim doğma elim, Azərbaycanım
Varlığım, namusum, qeyrətim, şanım
İşqalçı milli düşmənlərə qarşı
Vətənpərvərlikdir dinim imanım
Türk nə zülm edər, nə də məzlum qalar
Göz oyan köçməni necə dost sanım?
Qonağa yer satılar, yurd satılmaz
Mən vətən sahibini necə danım?
Köçdürən Rusyadı, köçən Erməni
Nədən mən Rusyanın oduna yanım?
Hansı millət köçmənə vətən satır?
Bilmədiyim təqdirdə söylə qanım
Qonaqsevərliyə son verməliyik
Yoxsa hər gün bir yerdə axar qanım
Mən Türkoğlu Türkəm ay Türk düşməni
Elimə yurduma qurban bu canım.
22.01.2005
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Haraya çatan yoxdur.
Araz təkin bülbül olub ötən yox
Ürəyi yanan yaxılan tütən yox
Araz xalqının fikrini söyləyir
Nədən fikir sürüsünə qatan yox?
Araz xalqından alıb-sunduqları
Milli İdeolojudur, dəstan yox
Araz milli dərdlərə çarə bulub
Yayımlayan, ələşdirən, dartan yox
Türk Farsın, Araz da geriçi Türkün
Boğazında qalıb, udub-atan yox
Mən sübut etdim ki, federalist kimdir
Sonuclandıran səbədir, böhtan yox
İstiqlalçı olmayan milli deyil <
70 illik dərsdən sonra yatan yox
İrançı da platformunu sunur
Milli olmadığını anladan yox
Dostu düşmən, düşməni dost tanıtma
Hər şey ortadadır, itib-batan yox <
İç düşmən içdən yıpradıb-çürüdər
İfşa etmək üçün addım atan yox
Geriçi fikir elmin düşmənidir
Teknolojuya zəmin yaradan yox
(Bağımsızlığa taban yaradan yox)
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Haraya çatan yoxdur.

Milli qurtarar, sənayeləşdirər
Qurtulmuş Finlandyanı satan yox
Kim millidi? kim yalançı? Nə üçün?
Sorğuların harayına çatan yox
Haqsevər xalqımın yağışı yağsa
Görünər ki, haqdan başqa bitən yox
Şumda şıllaq atmağı da öyrədən
Araz təkin ideoloq baltan yox.
(Baltalayanları sən də baltala!)
22.12.2004
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Ədalətsiz milli istiqlal
çökər.
Ədalətsiz milli istiqlal çökər
Çünkü qardaş, qardaş qanını tökər
İstiqlalsız ölkəni özgə çapar
Sümük gəmirən sinfi edər nökər
Çapılan sərmayə ölkədə qalsa
Yol salar, fabrik qurar, ev də tikər
Sinfi rifah milli rifahdan doğar
Ölkə abad olsa xalqı kef çəkər
Yurdunu satdırıb sümük gəmirən
Milli köləlik toxumunu əkər
Hərcayi sərmayənin təmsilçisi
Milli düşmən təkin millidən ürkər
Milli burjuvazı demokrat olar
Milli istiqlal üçün zəhmət çəkər
Burjuvazı silahlandırsa xalqı
Milli düşmənlərin belini bükər
Arazın da ölçüb-biçdiklərini
İnanıram ki, bir gün xalqı tikər.
08.01.2005
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Türkçünün eşqi ...
(Eşqsiz, inamsız addım atılmaz,)
(Özünü sevən özgəyə satılmaz.)
Türkçünün eşqi insanlığındadır
Tacirin eşqi heyvanlığındadır
Türkçünün eşqi duruluğundadır
Haqlılıq ilə doğruluğundadır
Türkçünün eşqi saflılığındadır
Sözlərinin şəffaflılığındadır
Türkçünün eşqi sədaqətindədir
Qadından yana ədalətindədir
Türkçünün eşqi dürüstlüyündədir
Sözündən dönməyən dostluğundadır
Türkçünün eşqi dərdliliyindədir
Yandırıb-yaxan odluluğundadır
Türkçünün eşqi öz Türklüyündədir
Özünü sevən böyüklüyündədir
Türkçünün eşqi türkçülügündədir
Türkü qoruyan irqçiligindədir
Türkçünün eşqi vurğunluğundadır
Ölüm hər şeyin durğunluğundadır
Türkçünün eşqi özgürlüyündədir
Qısılmaz səsinin gürlüyündədir
Türkçünün eşqi kəskinliyindədir
Gücsüzün eşqi miskinliyindədir
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Türkçünün eşqi gözəlliklərdədir.

Türkçünün eşqi öyrənməyindədir
Cəhlin önündə dirənməyindədir
Türkçünün eşqi ərənliyindədir
Arazizminin dərinliyindədir
Türkçünün eşqi sevgilərindədir
Sevgi şəklində vergilərindədir
Türkçünün eşqi gözəlliklərdədir
Zülümə qarşı özəlliklərdədir
Türkçünün eşqi haqsevərlikdədir
Çünkü dirilik bəxtəvərlikdədir
Türkçünün eşqi yara sarmaqdadır
Başyaranın başını yarmaqdadır
Türkçünün eşqi küsdürməməkdədir
Tənqidçiləri susdurmamaqdadır
Türkçünün eşqi ələşdirməkdədir
Yerində düzü əyləşdirməkdədir
Türkçünün eşqi oyandırmaqdadır
Cəhli önləyib-dayandırmaqdadır
Türkçünün eşqi inadsızlıqdadır
İnadın kökü savadsızlıqdadır
Arazın eşqi turançılıqdadır
Satqın Türkünkü irançılıqdadır.
04.10.2007
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Azərbaycançılıq
istiqlal savaşının ideolojusudur.
Cənab Əlirza bəy Əsgərzadə, biz Türklər də badımcan deyilik ki,
sizin alim sandığınız akademiklər bizi tərif edələr. 05.10.2011 Araz
- “Azərbaycan” ölkəmizin adıdır. “azərbaycanlı” Azərbaycanda
yaşayan yerli Türk milləti ilə qeyri Türk köçmən etniklərə mənsub
vətəndaşdır. Azərbaycan Türkünün müqəddəs dili dəyişmədən öncəyə dək, kimliyi “Türk”dür. Türk dilində ədəbiyyatın adı “Türk
ədəbiyyatı”dır. Türk dilinin adı “türkcə”dir.
Azərbaycanın danışmağa dili yoxdur. Azərbaycanın qurbağasının,
serçəsinin, bülbülünün danışdıqları dillər türkcə deyillər.
Azərbaycanda, Turanda danışılan türkcə qeyri Türk etniklərin də
dilləri deyildir, ancaq Türk insanının dilidir.
- O cümlədən bugünkü Azərbaycanın quzeyində Türkü Türkdən
ayırmaq istəyən Rus mafyası, iqtidarda olduğu üçün, yasal olaraq
“Türk dili”ni “Azərbaycan dili” adlandırmaqdadır ki, nə fəqt mübarizə nəticəsində məğlubiyyətə uğrayacaqdır, bəlkə Azərbaycanda
yaşayan fərqli dillərin bir-birindən fərqlənməsini gərəkdirən fərqli
adlar da Rus millətinin bu antitürk siyasətini ifşa etməkdədir.
- Türkçülük savaşının hədəfi Azərbaycanı da içərən neçə ölkəli Turanın dışında qonaq olaraq yaşayan Türk kökənli etnik üçün idarə
haqqı ilə dil haqqının yasallaşmasıdır.
- Türkçülük savaşının hədəfi Türk milləti üçün millətçilik ilə millətçiliyin doğurduğu azərbaycançılıqdır. Yəni bütöv Azərbaycandır.
- Azərbaycançılığın hədəfi Türk millətinin istiqlalı və istiqlalın doğurduğu torpaq bütövlüyüdür. (Bütöv Azərbaycan)
- Azərbaycançılıq kimlik deyil, istiqlal savaşının ideolojusudur.
- Turanın dışında qonaq kimi yaşayan Türk kökənli köçmən Türkün
verəcəyi “Haray, hary mən Türkəm!” şüarı türkçülük anlamındadır.
O şüarın amacı Türk kökənli etnikin burulmuş dil haqqı ilə iradə
sahibi olan qonaqpərvər millətdən ala biləcəyi idarə haqqıdır.
- Azərbaycanlı Türkün Azərbaycanın güneyində verdiyi “Haray, haray mən Türkəm!” şüarı millətçilik ilə azərbaycançılık anlamınadır.
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O şüarın hədəfi hər sahə və dalda öz yazqısını özü yazacaq milli
iradənin hakimiyyəti ilə işqal olmuş və əl qoyulmuş torpaq məsələsinin həllidir. Yəni Azərbaycanın istiqlalı ilə istiqlalın doğurduğu bütöv Azərbaycandır.
Elə ona görə zərurətlərin doğurduğu bütöv azərbaycançı Elçibəy
tarixi lider olaraq azərbaycançılığın ən böyük səmboludur.
- Qacar impratorluğunun sonuna dək (səksən beş il öncəyə dək),
1933-dən bəri “İran” adlanan neçə ölkəli ölkəyə Türklər hökumət
etdikləri üçün azərbaycançılk söz qonusu deyildi və ola bilməzdi.
- Farsistanın sömürgəsinə dönüşmüş Azərbaycanın qurtuluşu azərbaycançılığı söz qonusu etdi. (Yəzd Türkü azərbaycançı olamaz.)
- Antiqadın və antiinsan dininə sadiq qalan ümmətçi (irticaçı) və
antitürk şeyx Məhəmmd Xiyabani də millətçi və azərbaycançı yox,
bəlkə ölkəmizin adının kökü qazılması bahasına “azadistançı” ola
bilərdi ki, oldu. Azərbaycanın irticasını təmsil edən ümmətçi Xiyabani həm də “azadistançı” oldu ki, Azərbaycanın quzeyini işqalçı
Rusyanın əsarətindən qurtarmış və Azərbaycanın bütövləşməsinə
zəmin yaradmış millətçilik ilə millətçiliyin doğurduğu azərbaycançılığın da kökü qazılsın. (“Gamoh” da qondarma bayrağı ilə bölür)
- Pişəvəri millətçi və azərbaycançı olmasaydı, irançı anlamında muxtariyyətçi və federalist olardı ki, millətinə milli iradə haqqı yox,
bəlkə etnikə verilə bilən idarə haqqı ilə burulmuş dil haqqı ala.
Pişəvəri millətinin milli iradəsi ilə milli torpağının istiqlalı üçün
türkçülük anlamında millətçi və millətçiliyin doğurduğu azərbaycançılıq idi ki, əsarətdə yaşayan millətinin milli iradəsi ilə işqal olmuş, bölünmüş, əl qoyulmuş milli torpağın qurtuluş harayına çata.
Pişəvəri sosyalisti inqilab üçün kommunist idi, kommunist olduğu
üçün o cümlədən ürətim güclərinin gəlişməsinə yol aça bilən milli
burjuvazının və əkinçi kəsimi ilə qadın sinfinin milli və sinfi haqlarını feodal yapılı irticaçı və satqın sinflərə yedirmədi ki, bizlərə
də ibrət dərsi olsun. ... (Güləşən yıxar, ya da yıxılar. ...)
- Ana dilimizi, yurdumuzu, milli mənfəətlərimizi, xalqımızın insani
haqlarıyla əməyini qorumaq üçün düşmənlərimizin oyuncağı yox,
bəlkə aşırı dərəcədə (yüzdə yüz) türkçü, azərbaycançı ilə turançı,
millətçi ilə kommunist olmalıyıq.
25.09.2010
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Rasist başqa, şovenist başqa.
1- Öz yurdunu (və vətəndaşını), öz irqini (və soydaşını), öz dilini və
iqtisadı-siyası-kültürəl baxımından milli mənfəətləri ilə milli inkişafını aşırı dərəcədə (= %100) sevib və öz milli varlıqları ilə milli
haqlarını qorumaqla birlikdə, köçmən etniklərin qövmi varlıqları
ilə qövmi haqlarını qoruyan hər bir insan millətçi və rasistdir:
Millətçidir ki, özgə millətin milli köləsi olmasın. Rasistdir ki,
öz milli varlıqlarına və milli mənfəətlərinə ziyan yermək istəyən
köçmən (qonaq) etnikləri yurdundan qovsun ki,“Hər millətin öz
milli yazqısını özü yazmaq haqqı var” ilkəyə görə də haqqı vardır.
2- Şovenist özünü başqa etniklərə və başqa millətlərə üstün sandığı
üçün a- Ana yurdunu itirmiş köçmən etnikləri şovenist yurdundan
qovmaz, bəlkə qövmi ruhunu öldürər və asimilə edər ki, ruhsuz cisimini qullana. b- Şovenist özünü üstün (dolayısı ilə layiq) sandığı üçün ilhaqçı olar ki, alçaq sandığı başqa millətin milli varlıqları ilə milli yazqı haqqına iyələnə bilə. Şovenist özünə > işqalçılıq
haqqı verər ki, işqal edəcəyi millətin yurdunu öz milli sömürgəsi,
və asimilə edəcəyi insanını öz milli köləsi edə. Bugünkü Fars millətinin dövləti Farsistanda rasist və Azərbaycanda şovenistdir.
Hər bir insani, qövmi, milli haqqı öldürüb-gömən faşistdir.
Baltaci Araz
05.10.2011
___________________________________________________________________________

Yazıların içəriklərinin dərinlikləri ilə nitəlikləri baxımından, Baltacı Arazın yazılarının bütünü tək başına nə fəqət milli-demokratik devrimimizi gərçəkləşdirəcək zehinləri zehinsəl devrimə uğrada biləcək ən bilimsəl, ən doğru, ən güclü öyrətilər tümüdür (milli-demokratik ideolojudur), bəlkə tarixi zərurətlərin gərəkdirdiyi
devrimimizin mükəmməl projəsinin çərçivəsi ilə özünə məxsus
özəlliklərini bəlirdən bilimsəl yazılardırlar.
Hansı çiçəkli bağı gəzməmişəm? Hansı şanın balını süzməmişəm?
Nəyin haqqında yazı yazmamışam? Qızılçı anlayar ki, qızıl nədir,
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Dünyaya Azərbaycan pəncərəsindn baxalım.
(Qaranlığı gömmək üçün günəş təkin şaxalım!)
Azərbaycançılıq ilə irançılıq iki ayrı və barışmaz hədəfləri içərən
qavramlardırlar:
1- Azərbaycançılığın hədəfi Azərbaycanın istiqlalı ilə bütövləşməsidir.
2- İrançılığın hədəfi bölünməz yerli Türk millətinin ana yurdu olan
Azərbaycanı qurduracağı neçə ölkəli federal İranın tərkib hissəsi kimi
asılı qılmaq və istiqlalçı və bütövçü Türk millətini federal İranın mərkəzi dövlətini oluşduracaq özgə millətlərin quyruğu etməkdır.
Yəni sömürgəçiliyin aldadıcı ikinci forması olan federalizmin yardımı ilə həm bölünməz Türk millətinin milli varlığı sayılan yurdunun
və yurdunun stratejik milli sərvətlərinin (mərkəzin iyələnəcəyi maddı
və insanı gücünün) yazqısını, həm də iqtisadi-siyasi-kültürəl baxımından milli inkişafının yazqısını federal İranın mərkəzi dövlətini
oluşduracaq özgə millətlər (mərkəzə hakim Fars milləti ilə mərkəzdən asılı özgə millətlər) yazsınlar. Yəni bugünkü neçə ölkəli İranda
yerli azərbaycanlı federalist Türk irançıdır, azərbaycançı deyildir və
federalist qalacağı sürəcə də azərbaycançı ola bilməz.
3- Azərbaycançı (istiqlalçı və bütövçü) olan yerli Azərbayan Türkü ilə
Azərbaycana köçmüş qeyri Türk etniklər özlərini azərbaycanlı tanıdarlar və tanıdmalıdırlar. Necə ki, farsistançı yeri Fars ilə Farsistana
köçmuş qeri Fars etniklər (məsələn dil haqqı istəyən İsfəhan Türkləri
ilə otonomi istəyən qaşqay Türkləri) özlərini Farsistanlı və Farsistanının qaşqayistanlısı tanıyarlar və tanımalıdırlar.
4- Bugünkü neçə ölkəli İrana federalizm istəyən “Güney” Azərbaycanın
yerli Türkləri istəklərinə sadiq qaldıqları sürəcə azərbaycanlı və azəbaycançı yox, bəlkə paniranist anlamında iranlı və İran azərbaycanlısı
sayılarlar və qurduqları o cümlədən qələm əncüməni də “İran azərbaycanının qələm əncüməni” adlanar və adlanmalıdır. Yoxsa çəlişkili düşünmək ilə “həm axırdan, həm torbadan yeməyə” yol verilməz.
5- Türk dilini öldürmək istəyən şovenist Fars millətinin dövlətinə dolaylı olaraq qulluq etmək üçün əsərlərini farsca yazmış o cümlədən Bərahəni kimi Türk soylu yol göstəricinin keçmişdə etdiyi günahlarını ancaq istiqlalçı və bütövçü ola biləcək istəkləri ilə əməlləri yuya bilərlər.
- “Güney Azərbaycan qələm əncünəni”nin üyəsi olan bugünkü federalist
Dr. Bərahəninin qaldırdığı bayraq azərbaycançılıq bayrağı yox, bəlkə
irançılıq bayrağıdır, o bayraqdan sorsan deyər:
Deyər dil haqqını ver ki sapmasın(Yəni reform et ki devrim yapmasın),
Çapdığın yurdu İrandan qopmasın.
09.10.2011

Mən qələm borcumu
ödədim yara.
Yüz ildən bir belə kitab yazılar,
Yazarı ölmədən öncə əzilər. (Sömürgədə)
(Cahil dostun zülümünə dözülər.)

Mən qələm borcumu ödədim yara
Boykot olunur ki, bulmaya çara
Çarə bulmuş Türkü çəkələr dara
Dara çəkdirsə də pul ilə para
Qurtulacaqdır həm yurdum, həm sara
Çünkü dərd əlindən gəliblər zara
Ay boykotçu Fars təkin ... üzü qara
İstəsən bənzəyəsən ap-ağ qara
Vurma yaramızın üstünə yara
Çəkmə Türkün arazizmini nara
Gəl boykotçuluğu çəkəlim dara
Bilikli seçkiyə qılalım çara
Satılmaya yurdumuz sinfi kara
Sökülə bütövlüyü bölən ara
Ki Azərbaycan hədəfinə vara
Həm də qurtula aydın ilə sara
Boykotçunu buraxsan öz halına
Yanarsan el-obanın əhvalına.
“Solgünaz” sitəmizə minnətdaram.
08.12.2010
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Qızılçı anlayar ki, qızıl nədir,
Arazizm qızıl sunan xəzinədir.
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Bu əsər milli çağda keçərlidir,
Milli devrimimizə yetərlidir,
İç və dış düşməninə xətərlidir.
İç düşmən milli haqlarımı satdı,
(İç düşmən Qarabağımızı satdı,)
Satqınlıq haqqı aldı, yedı, yatdı.
Satqın xalqını satar öz xeyrinə,
Satqın birliyi pozar öz xeyrinə,
Ki dəstəkçi yad əl qoya yerinə.
(Xalqını, və o cümlədən Arazı)

Devrimçi teorusuz devrim olmaz,
Biliksiz duyğu doğru yolu bulmaz.
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