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Gəncə AGAH nəşriyyatpoliqrafiya müəssisəsi 2012, 125 səhifə
“Günəşdən günəş doğar” kitabı el şairi Oruc
Göyçəlinin oxucularla beşinci görüşüdür.
Bu kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə
aldığı bir sıra şeir nümunələri daxil
edilmişdir. Kitabda Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində qazandığı
nailiyyətlər poetik yolla öz əksini tapmışdır.
Kitabın gənc nəslin vətənpərvərlik, ideyasiyasi tərbiyəsində, onlarda Vətənə, dövlətə
məhəbbət hisslərinin formalaşmasında mühüm rolu vardır. Ümidvarıq ki, “Günəşdən
günəş doğar” kitabı geniş oxucu kütləsi
tərəfindən maraqla qarşılanacaq.
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Vətənimdə mənim izim qalmasa,
Yaşamağım nədi, ölməyim nədi?
Xalqımın dilində sözüm qalmasa,
Bu dünyaya mənim gəlməyim nədi?

Ön söz
El şairi Vəliyev Oruc Məşədi Məmmədrza oğlu (Oruc Göyçəli) 15 yanvar
1936-cı ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə
mahalının Krasnoselo rayonunun Ardanış
kəndində kolxozçu ailəsində anadan olub.
El şairi Oruc Göyçəlinin dörd kitabı nəşr
olunub oxucuların mütaliəsinə hədiyyə
verilmişdir. Onun «Anam yadıma düşür»
(2011) adlı kitabında Vətənə və xalqa
dərin məhəbbəti, misilsiz sevgisi real və
təsirli şəkildə bədii ifadəsini tapmışdır:
Vətənimdə mənim izim qalmasa,
Yaşamağım nədi, ölməyim nədi?
Xalqımın dilində sözüm qalmasa,
Bu dünyaya mənim gəlməyim nədi?
Aşıq Ələsgərin ana yurdu Göyçə mahalında dünyaya göz açmış el şairi Oruc
Göyçəli humanist, əməksevər, vətənpərvər,
tələbkar, qayğıkeş və müdrik insandır,
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poeziyasında gözəlliyi həyatın mənası və
aynası kimi tərənnüm edən sənətkardır.
Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər
Əliyev tarixi şəxsiyyətdir, meyarı olmayan dağ zirvəsidir. Heydər Əliyev demişdir: “Azərbaycanın müstəqilliyi dönməzdir, əbədidir, daimidir”.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas
ideyası azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq-müstəqil Azərbaycanın milli dövlətçilik ideologiyasıdır».
Göyçə həsrətli, el şairi Oruc Göyçəli ulu
öndərimiz Heydər Əliyevə «Azərbaycanımın Günəşi Heydər», «Yeni Azərbaycan
Partiyasıdır», «Dahi sözlü Heydər babam»,
«Bizim müqəddəs atamız», «Şahlığını
saxla sən», «Ay Heydər babam», «Mən
babamın ad gününə gəlmişəm», «Zamanla,
tarixlə bir yaşayacaq», «Yaşa odlar
yurdum, Azərbaycanım!», «Naxçıvandan
doğan Günəş», «Ucaldaq bayrağı ulduza,
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aya», «Azərbaycan», «Azərbaycanın»,
Qüdrətli Azərbaycanım» adlı sənət incilərini həsr etmişdir.
Oruc Göyçəlinin şeirlərində ulu öndərimiz, müstəqil Azərbaycanın qurucusu,
Yeni Azərbaycan Partiyasının memarı, elm
və təhsilin qayğıkeşi, humanist, müdrik,
əbədiyaşar tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatı, şərəfli fəaliyyəti, mühiti,
zəngin irsi tərənnüm edilir, ulu öndərimiz
Heydər Əliyevə dərin ümumxalq məhəbbəti bəslənilir, müəllifə parlaq uğurlar
qazandırılır.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin anadan
olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş «Azərbaycanımın Günəşi Heydər» adlı beş
bəndlik qoşmada həyat hadisələrinin tarixi
təsvir edilir, oxucuya yüksək keyfıyyətlər
aşılanılır.
Oruc Göyçəli ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqına düzgün yol
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göstərdiyini, qələbələr əldə etdiyini, Bakı
və Ceyhan məsələsini həqiqətə çevirdiyini, xalqa və Vətənə dərin hörmət edib
qayğı bəslədiyini, müdrik fəaliyyəti,
kəskin sözləri ilə düşməni lərziyə saldığını «Dahi sözlü Heydər babam» şeirində çox təsirli vurğulayır və deyir:
Cəsarətlə işə girən,
Gələcəyi uzaq görən.
Siyasətdən çələng hörən,
Günəş üzlü Heydər babam.
El şairi Oruc Göyçəli Heydər Əliyevi
«Bizim müqəddəs atamız» adlandırır,
əməli gur işıq saçan, gələcəyə qanad açan,
həmişə öndə gedən, düşməni məhv edən
dahi olduğunu poetik dillə göstərir:
Sən bu dövrün mayasısan,
Yurdun nəhəng dayağısan,
Xalqın ümid çırağıcan,
Bizim müqəddəs atamız.
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Şairin Heydər Əliyevi xalqın ümid
çırağı, dahiliyin zirvəsi, xalqın tükənməyən qüvvəsi adlandırması və «Yetiş
yüzə, yüz əllini haqla sən» deməsi oxucuya
gözəl əxlaqi keyfıyyətlər aşılayır.
Heydər Əliyevin müdrikliyi, xalqın
atası olması, Qarabağ dərdini həll etməsi
haqqında şərəfli fəaliyyəti, düşmənə qarşı
amansızlığı real verilir:
Göyçəli Orucam, daddım dərd-qəm də,
Axır ümidimi tapdım Gəncəmdə,
Nəfəsinlə gündüz oldu gecəm də,
Ən şirin sözümsən, a Heydər babam!
Sən görən gözümsən, a Heydər babam!
Oruc Göyçəli üçrəngli bayrağımızı
ucaldan, xalqımızın qeyrətindən güc alan,
siyasətdə dahiliyin dahisi, natiqliyin mahir
ustası, müstəqil dövlətimizin banisi,
Azərbaycanı dünyaya tanıdan, Vətən üçün
damarda qanı qaynayan, azadlığın carçısı
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Heydər Əliyevə xalqın dərin hörmət və
məhəbbətini gözəl ifadə edir.
Oruc Göyçəli Naxçıvanda Azərbaycanın üçrəngli bayrağını ilk dəfə zirvələrə
yüksəldib şöhrətləndirən ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin fəaliyyətini poetik dillə
alqışlayır, onun əbədiyaşar dahi olduğunu
vurğulayır, «Heydər siyasəti, Heydər
zəkası»nın hökmü ilə yüksələn bayrağın
əbədi yaşayacağını, Heydər Əliyevin
xalqın ümid çırağı, möhkəm dayağı
olduğunu, Hüseyn Cavidin məzarını
Sibirdən gətirdiyini, məzarının ziyarətgaha
çevrildiyini, dahi şəxsiyyətin Azərbaycana
mayaq, şöhrətli, inamlı dayaq olduğunu və
milyonların qəlbində əbədiyaşarlığını Oruc
Göyçəli poeziyasında vurğulayır.
Oruc Göyçəli «Yaşa odlar yurdum,
Azərbaycanım!» şeirində Azərbaycanın
dünyaşöhrəti qazanmasını, sərvətinin Vətənə bəzək olmasını təsirli şəkildə cilalayır:
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Oruc cuşa gəlir adın gələndə,
Nur düşür nurundan şəhərə, kəndə,
Heydər lampaları üzə güləndə,
Yayılır dünyaya şöhrətin-şanın,
Yaşa odlar yurdum, Azərbaycanım!
«Naxçıvandan doğan Günəş» şeirində
Heydər Əliyevin zülmətlərə işıq saçdığı,
siyasətdə bərabəri olmadığı, hamının
ona nəğmə qoşduğu, Türk dünyasında
ata sayıldığı, müsəlmanların ona səcdə
etdiyi ətraflı bədii ifadəsini tapır.
El şairi Oruc Göyçəlinin «Azərbaycanım» və «Qüdrətli Azərbaycanım» adlı
şeirləri Azərbaycanın müqəddəs tarixinin
poetik salnaməsidir, ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin mənalı ömrünün və şərəfli
fəaliyyətinin əbədiyaşar tarixi yaddaşıdır.
Görkəmli el şairi, Göyçə həsrətli istedadlı sənətkar Oruc Göyçəlinin poeziyasında ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin əbədiyaşar obrazı real verilmiş,
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millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın
və Prezident İlham Əliyevin şərəfli
fəaliyyəti çox canlı və təsirli bədii ifadəsini
tapmış, oxuculara gözəl təlim-tərbiyəvi,
bədii-estetik və yüksək əxlaqi keyfıyyətlər
aşılamış, müəllifə parlaq uğurlar qazandırmışdır.
Ulu öndər, ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Ali Baş Komandan, Yeni
Azərbaycan Partiyasının sədri İlham
Əliyev haqqında müdrik fikirləri insana
gözəl təsir bağışlayır, onun qəlbini
pərvazlandınr:
«İlham Əliyev yüksək intellektual,
praqmatik düşüncəli, mahir dünya
siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən,
enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir.
İnanıram ki, mənim axıra çatdıra
bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları,
işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə
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İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən
ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə
böyük ümidlər bəsləyirəm».
Bu baxımdan el şairi Oruc Göyçəlinin
şerləri çox maraqlı, qiymətli, təlimtərbiyəvi və bədii-estetik mahiyyətli sənət
inciləridir.
Azərbaycanın aparıcı dünya dövlətləri
sırasında tanınması, üç rəngli bayrağının
daha da uca zirvələri fəth etməsi üçün
şərəfli əməyini əsirgəməyən İlham Əliyevin 50 yaşının tamam olması münasibətilə tədrik edir, ona uzun ömür,
cansağlığı, xalqımıza isə sülh, əminamanlıq arzulayırıq.
El şairi Oruc Göyçəli poeziyasında
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin
yüksək zirvələr fəth edəcəyini, demokratik
prinsiplərin möhkəmlənəcəyini, Dağlıq
Qarabağ məsələsinin beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində həll olunacağını
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poetik dillə təsvir edir, oxuculara gözəl
əxlaqi keyfıyyətlər aşılayır.
Şair Oruc Göyçəli «Məsləhət» adlı yüz
misradan ibarət yazdığı şeirində müstəqil
Azərbaycan Respublikasının banisi Heydər
Əliyevin möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevə məsləhətini poetik dillə vurğulayır:
Siyasətdə saxla Heydər yolunu,
Yaxşı saxlayasan ağır elini.
Dünya dövlətləri tanısın səni,
Bəyənsin hər zaman siyasətini.
Inkişaf yolunda zəfər çalan ol,
Dünya xalqlarının yaddaşında qal.
Bar versin hər zaman əkdiyin ağac,
Xalqının başında ol sən qızıl tac.
Xalqın dəstəkləsin saxlasın səni,
Dövlətlər tanısın düz əməllərini.
İnkişaf böyüsün dirçəltsin eli,
Vətəni ucaltsın neftinin seli.
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Şair Oruc Göyçəli şeirində torpaqlara
su kəməri çəkilməsini, çoxlu taxıl əkilməsini, Kür və Araz çaylarından səmərəli
istifadə edilməsini, nəhəng SES-lər
tikilməsini, Heydər lampalarının nurlu işıq
salmasını, dövlətin varlanıb zəfər çalmasını, əcnəbi ölkələrin və müsəlman
dünyasının respublikamızdan bəhrələnməsini, dağlar sərvətinin bizim olacağını,
xalqımızın varlı və firavan dolanacağını
tərənnüm edir, Vətənin və xalqın zirvələrə
yüksəlməsini şərəfli təşkil edən Prezident
İlham Əliyevə əlli yaş nədir, yüz illər yaşa,
deyir, onu poetik dillə alqışlayır:
Rəhbərim xalqımla bir olacaqdı,
Xalqımın əhdinə düz qalacaqdı.
Onu sevəcəkdi xalqı hər zaman,
Xalqı çəkməyəcək nə ah, nə aman.
Hamı bir olacaq, şən yaşayacaq,
Sakitlik, sabitlik daim olacaq.
İgidlər daha da şöhrətlənəcək,
Elimə-obama nur ələnəcək.
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Xainlər, xəbislər qırılacaq bil,
Geriyə düşəcək onlar ilbə-il.
El şairi Oruc Göyçəli «Azərbaycanımdı sözün gövhəri» adlı şeirində
Azərbaycanın inkişaf etməsini, kənd,
qəsəbə və şəhərlərin abadlaşdırılmasını,
Azərbaycanın şan və şöhrətinin dünyaya
yayılmasını iftixarla vurğulayıb deyir:
Ipək yolu birləşdirir elləri,
Dost eyləyir millətləri, dilləri,
Qonaqları ətirləyir gülləri,
Millətlərə ərməğandı hörməti.
Göyçə həsrətli, vətənpərvər və
əməksevər şair Oruc Göyçəli Prezident
İlham Əliyevə «Xalqın dayağıdı İlham
Əliyev», «İlham», «Mənim vüqarımdı baş
komandanım», «Biz İlhama səs veririk»,
«Günəşdən günəş doğar», «Yeni İlham
körpüləri», «İlham Əliyevin qalib işlərinə»
adlı şerlərini həsr etmişdir.
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Böyük həyat yolu keçən Prezident İlham
Əliyevin müdrik şəxsiyyətini, səmərəli
fəaliyyətini, Vətənə və xalqa şərəfli
xidmətini öyrənmək üçün poetik sənət
incilərinin əhəmiyyəti faydalı və zəngindir.
Ona görə ki, hadisələr oxucuya poetik dillə
səmimi çatdırılır, onların duyğularına
gözəl təsir bağışlayır.
Qərbi Azərbaycanın gözü olan Göyçə
mahalının yetişdirdiyi sənətkarlardan Oruc
Göyçəlinin özünəməxsus mənalı yaradıcılıq yolu vardır. Göyçə mahalının ərazisində, eləcə də indiki qondarma Ermənistan adlanan respublikanın bütün mahallarında türksoylu tayfalar yaşamışdır. Bu
ərazinin tarixini Oruc Göyçəli bildiyinə
görə poeziyasında hadisələrin real təsvirini
verir və erməni daşnaklarına nifrət
yağdırır, onların riyakar əməllərini ifşa
edir.
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Göyçə mahalında xalqın liderləri olan
Yunis Rzayev, Qəşəm Aslanov, Tapdıq
Əmiraslanov və başqaları mübarizəyə
qoşulmuşdular. Bu hadisələri Oruc Göyçəli
öyrənmiş və bədii yaradıcılığına oxuculara
çatıdrmağa çalışmışdır.
Ədəbiyyat həyatın bədii ifadəsidir,
qüvvətli tərbiyə vasitəsidir. Buna görə də
Oruc Göyçəli insanların ömür yolunu,
mənəvi duyğularını, sevgilərini, dərdlərini,
vəziyyətini bədii şəkildə əks etdirir.
«Xalqın dayağıdı İlham Əliyev» şerində
deyir:
Zamanın ziynəti, sülhün dayağı,
Millətimin parlaq yanan çırağı
Dünyaya yayılan səsi, sorağı,
Xalqın mayağıdı İlham Əliyev.
Böyük məclislərdə etdiyi çıxış,
Hər yerdə qazanır sürətli alqış.
Heydər zirvəsində möhkəm dayanmış,
Dövlət dayağıdır İlham Əliyev.
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Oruc Göyçəli İlham Əliyevin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, «Dahidir
xalqımın mərd rəhbəri», «Mənim vüqarımdi baş komandanım», «Yaşında
cavandı, şöhrətdə böyük», «Bu azad
ölkəmin o aqil şahı» misralarında tarixi
həqiqəti düzgün vurğulayır, oxucunun
tələbini ödəyir, onu razı salır.
«Günəşdən Günəş doğar» şeirində
həyat hadisələri bədii təsvirini real və
təsirli tapır:
Günəşdən Günəş doğar deyib atalar,
Bizim Günəşimiz Nurdan doğulub.
Vətəni gözəldi, özü müqəddəs,
Günəşimiz xoş diyardan doğulub,
Gözəl Vətən Naxçıvanda doğulub!
«Atası Heydərdi, kamil bir ustad»,
«Sözü ilə yaradıb dünyada büsat»,
«Şahın təlimindən şah çıxar ancaq»
misralarında tarixi hadisələr poetik dillə
şərh olunur.
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Şair Oruc Göyçəlinin poeziyasında
Prezident İlham Əliyevin mənalı ömür
yolu, tələbəlik illəri, elmi fəaliyyəti, bütün
vəzifələrdə şərəfli çalışıb parlaq uğurlar
qazanması, Azərbaycan xalqını ilhamla
azad, xoşbəxt gələcəyə aparması, respublikanı zirvələrə yüksəltməsi çox səmərəli
və təsirli poetik şərhini tapır, müəllifə
hörmət qazandınr.
El şairi Oruc Göyçəli tarixi hadisələri
müasir dövrün əsas problemləri ilə bədii
şəkildə və vəhdətdə təsvir edir, poetik dillə
hadisələrin ətraflı, təsirli tərənnümünə nail
olur, bununla da oxucuların hörmətini
qazanır.
Şair Oruc Göyçəlinin yaradıcılığında
Vətən və Ana məfhumları ülvi səviyyədə
və vəhdətdə tərənnüm edilir. Vətən və Ana
müqəddəs adlannın poetik təsviri oxucuya
gözəl təsir edir və onun qəlbini
pərvazlandırır.
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev demişdir: «Məhsəti Gəncəvi, Ağabəyimağa Ağabacı, Heyran xanım, Aşıq
Bəsti, Xurşudbanu Natəvan-onlar keçmiş
əsrlərdə Azərbaycan qadınının nə qədər
yüksək mənəvi-intellektual zirvələrə qalxmasını sübut etmişlər və bütün dünyaya
nümayiş etdirmişlər. Bunlar bizim milli
iftixarımızdır».
Respublikamızda dövlət-qadın siyasətinə yüksək səviyyədə imkan yaradılmış,
Azərbaycan qadını ölkə daxilində və ölkə
xaricində cəmiyyətin bütün sahələrində
fəal iştirak edir və parlaq uğurlar qazanır.
Ölkənin birinci xanımı, YUNESKO və
İSESKO-nun xoşməramlı şəfıri, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, millət vəkili
Mehriban xanım Əliyeva Arif qızının
fəaliyyəti bu uğurların gözəl nümunəsidir.
Onun uğurlu fəaliyyəti, həyata keçirdiyi
mədəni-ictimai tədbirlər xalqımızın inkişa19

fına, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycanın dünya birliyində layiqli
yer tutmasına xidmət edir, onun inkişafına
təkan verir.
Mehriban xanım Əliyeva iftixarla deyir
ki, “mən insanlara dəqiq kömək edir,
problemləri həyata keçirdikcə sevinir,
fəaliyyətindən razı qalıram”. Mehriban
xanımın maarifpərvər, qayğıkeş, uğurlu
yolu Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
və onun layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyevin şərəfli uğurla davam etdirdiyi
parlaq yoldur.
Mehriban xanım Əliyeva «Qızıl ürək»
beynəlxalq mükafat və Beynəlxalq
Xeyriyyə Fondunun «Yaqut Xaç» ordeni
ilə təltif olunmuşdur.
Şair Oruc Göyçəli «Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevaya» adlı başlıqla
Mehriban xanıma dərin məzmunlu və
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parlaq ideyalı, təlim-tərbiyəvi, bədii-estetik
mahiyyətli, yüksək əxlaqi keyfiyyətli
şeirlər həsr etmişdir. El şairi Oruc Göyçəli
poetik dillə deyir:
Heydər Fondu işıq salır dünyaya.
Ucalır sədası günəşə, aya.
Dünya dövlətləri salırlar saya,
Mehriban xanımın siyasətidi.
Ölkənin birinci xanımına körpələr
anası deyilməsi, onun Azərbaycana şölə
saçması, Vətən qeyrətli olması, ümumxalq
məhəbbəti qazanması poetik dillə çox
gözəl və təsirli cilalanır.
Şair Oruc Göyçəli «Vətənə layiqdi
Mehriban xanım» adlı beş bəndlik
qoşmasında ictimai-siyasi həyat hadisələrinin canlı və təsirli bədii ifadəsini real
vurğulayır:
Azərbaycanımın böyük gəlini,
Əsirgəmir xalqa kömək əlini.
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Körpələrim sevir şirin dilini,
Vətənə layiqdir Mehriban xanım.
Hacı Zeynalabdin kimi ad alıb,
Ölkənin xoşməramlı sətiri olub.
Xalqının hər yerdə qeydinə qalıb,
Vətənə layiqdir Mehriban xanım.
Təsirli və tərbiyəvi mahiyyətli poeziyasında şairin gənc nəsli, xüsusilə
oğlanları Ana Vətənin müdafiəsinə çağırması, düşmənə amansız zərbə vurmasını
və qələbə əldə etməsini poetik dillə
cilalaması oxucunun qəlbini pərvazlandırır, ona vətənpərvərlik və əməksevərlik
duyğuları aşılayır:
Torpağım Qiblədi, Vətən Kəbədi,
Namərdlər etdiyi haqsız davadı.
Sizə qüvvət verən ol Müstafadı,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!
Şair poeziyasında Azərbaycan əsgərinin
qəhrəmanlıq hünəri və qələbə zəfəri ilə
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Vətənin şöhrətini ucaltmasını, xalqına
azadlıq və xoşbəxtlik bəxş etməsini
səmərəli tərənnüm edir, ona parlaq uğurlar
arzulayır.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım ölkəmizin ən ağır
problemi olan Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən xaricdə
ətraflı bəhs etmiş, işğalçı Ermənistanın
ərazimizin iyirmi faizini zəbt etdiyini, bir
milyondan artıq xalqımızı silah gücünə
qaçqın və məcburi köçkün saldığını ətraflı
şərh etmişdir.
Mehriban xanım BMT Təhlükəsizlik
Şurasının dörd qətnaməsinin Ermənistan
tərəfındən yerinə yetirilmədiyini rəsmi
sənədlər əsasında bildirmiş və problemə
kömək etməyin zəruriliyini göstərmişdir.
Şair Oruc Göyçəli bu problemin ətraflı
bədii təsvirinin vermiş, Qarabağdakı
könüllü əsgərlərə müraciətlə demişdir ki,
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«qılınc vurun, yağıları susdurun», «Haram
tikə yeyənləri qusdurun», Koroğlu kimi
qələbə çalın:
Oruc əmi can söyləsin sizlərə,
Heydər baba komandandır bizlərə.
Zəhmindən qoy yatmasın dağ-dərə,
Yağı yaman günə qalsın deyirəm!
Köməyiniz Tanrı olsun deyirəm!
Şirin dilli, Göyçə həsrətli, göyçəsiz
qalmış şair Oruc Göyçəli müstəqil
Azərbaycan Respublikası ilə fəxr edib
deyir:
Qoy telli sazımı basım bağrıma,
Sənə nəğmə qoşum Azərbaycanım.
Müstəqil olubsan, azad olubsan,
Bol neftintək coşum Azərbaycanım.
Alimlər, şairlər ölkəsisən sən,
Nizami, Füzuli, Məhsətisən sən,
Vurğunun Mil-Muğan bölgəsisən sən,
Sənsən əqlim, hüşum Azərbaycanım.
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Oruc Göyçəli sazı və sözü ilə çox
faydalı iş aparır, oxucuları, əməksevər,
zəhmətkeş insanları qələbəyə ruhlandırır,
onların fədakarlığını tərənnüm edir, Göyçə
mahalının və cənnət Qarabağın mütləq
azad olunacağına inam yaradır.
Oruc Göyçəli yaradıcılığmda sənəti,
sənətkarı, məclislərin keçirilməsində aşığın
böyük sima olduğunu yüksək qiymətləndirir. Onun şeirlərində nakam, haramxor,
ziyankar ermənilərin Göyçə mahalında
törətdikləri qırğına nifrət yağdırılır, Vətən
sevgisi övlad məhəbbəti, zəfər və qələbə
arzusu tərənnüm edilir, Vətəni müdafiə
etməyə çağırış təsirli verilir.
Oruc Göyçəlinin yaradıcılığında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millət
vəkili, ölkənin birinci xoşməramlı xanımı
Mehriban Əliyevanın müqəddəs və şərəfli
fəaliyyəti ətraflı poetik ifadəsini canlı, real,
təsirli şəkildə tapır.
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Şair Oruc Göyçəli kitabında «Bakı»,
«Gəncəm», «Gəncəmin», «Naxçıvan»,
«Gədəbəyim», «Gədəbəyimə», «Tovuzum», «Daşkəsən», «Gözəl Samux»,
«Xanlarım», «Şəmkirim», «Qarabağım»,
«Doğma vətənimdir yurdu, məskəni»,
«Azərbaycanım» adlı şerlərini toplamışdır.
Bu şeirlərdə Vətənə məhəbbət, vətən
sevgisi, Vətənə qayğı və hörmət tərənnüm
edilir. Qədim və zəngin tarixə malik olan
Azərbaycanın müstəqilliyi, alimlər, şairlər,
mütəfəkkirlər vətəni, maddi
sərvətlər
mənbəyi olduğu bədii tərənnümünü tapır:
Oruc nəğmə qoşur cavan yaşına,
İgid övladına, can qardaşına,
Xainlərin əli çatmaz başına,
Cox ucadır basın Azərbavcanım!
Göyçə həsrətli şair Oruc Göyçəli
Azərbaycanın poetik təsvirini verir, uca
dağlarının, sərin bulaqlarının, ceyranlı,
cüyürlü oylaqlarının füsünkar gözəlliyini,
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elmin, mədəniyyətin, incəsənətin, sazınsözün, peşəkar və ustad aşıqların vətəni
olduğunu tərənnüm edir və deyir:
Göyçə qanım, Azərbaycan canımdı,
Vətənim, torpağım, din-imanımdı,
Dilimin əzbəri, xanimanımdı,
Ana Vətənimin çölü, çəməni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni!
Oruc Göyçəli Bakının dünyanın gözündə günəş olduğunu, mislisiz sərvətləri ilə şöhrət qazandığını, imam diyarlı,
uca çinarlı, Murovlu, Qoşqarlı, Vüqarlı
dahilər yurdu, Göygölü, Maral gölü,
Kəpəzi ilə dünyada tanınan, tarixi
salnamələrə qızıl hərflə yazılan Gəncənin
xəzinə mənbəyi olmasını, sərin sulu, bol
məhsullu, dahilər yurdu, cahanın nəqşi, Naxçıvanın dünya zirvəsinə yüksəlməsini, Gədəbəyin, Tovuzun, Daşkəsənin,
Samuxun, Xanların, Şəmkirin, Qarabağın
dünya şöhrəti qazanmasını poeziyasında
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ətraflı
tərənnüm edir, bu müqəddəs
şəhərlərə və onun əhalisinə dərin hörmətini
bildirir.
Göyçə həsrətli, vətərpərvər, əməksevər,
Vətən və xalq sevgili şair Oruc Göyçəlinin
«Günəşdən günəş doğar» adlı kitabı
oxucularla beşinci səmimi və parlaq poetik
görüşüdür. Bu kitabda Oruc Göyçəlinin
arzu və istəkləri, Vətən həsrəti, Göyçə aşıq
mühiti, Göyçənin elm, mədəniyyət,
incəsənət, saz-söz xadimlərinə dərin
məhəbbəti bədii ifadəsini tapmışdır.
El şairi Oruc Göyçəli «Günəşdən günəş
doğar» kitabında dünyanın şöhrətini
qazanmış, zəngin maddi sərvətlər xəzinəsi,
bəşəriyyət tarixinə Əbül-Üla Gəncəvi,
Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi,
Məhəmməd Füzuli, Mirzə Cəlil, Mirzə
Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun kimi dahi
sənətkarlar verən Azərbaycanı, bu
müqəddəs diyarın təbii gözəlliklərini çox
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yüksək sənətkarlıqla tərənnüm etmiş,
oxuculara hədiyyə vermiş, parlaq uğurlar
qazanacağına əmin olmuşdur.
Bədii yaradıcılığında və əmək fəaliyyətində Göyçə həsrətli el şairi Oruc
Göyçəliyə cansalığı və parlaq uğurlar
arzulayırıq.
Abbas Səmədov, fılologiya elmləri
doktoru, Gəncə Dövlət Universitetinin
professoru.
19 fevral 2012-ci il.
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AZƏRBAYCANIN
DÖVLƏT
MÜSTƏQĠLLĠYĠ
DAĠMĠDĠR,
DÖNMƏZDĠR,
ƏBƏDĠDĠR!
Heydər Əliyev
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HEYDƏR ƏLĠYEV DÜNYA
TARĠXĠNĠN GÖRKƏMLĠ
ġƏXSYYƏTLƏRĠNDƏNDĠR
Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin
yaradıcısı, milli müstəqilliyimizin memarı,
xalqımızın böyük oğlu, əbədiyaşar tarixi
şəxsiyyət, ümummilli liderimiz Heydər
Əlirza oğlu Əliyev işıqlı və mənalı ömrünü, Ulu Tanrı tərəfindən bəxş olunmuş
istedad və bacarığını son nəfəsinədək
xalqına, millətinə Azərbaycanımızın və
Türkçülüyün inkişafına, Azərbaycanın yer
üzündə tanınmasına həsr etdi.
Beynəlxalq arenada Azərbaycanın imicini və nüfuz dairəsini genişləndirmək yolunda atdığı dahiyanə addımlar, beynəlxalq
qurum və təşkilatlarda, diplomatiya və
siyasət salonlarında etdiyi intellektual səviyyəli tarixi çıxışları, Azərbaycan həqiqətlərini beynəlxalq kürsülərdə, aparıcı
dövlətlərin başçıları ilə görüşlərdə dəmir
məntiqə söykənərək fundamental qətiyyət
və təmkinlə hərtərəfli analiz etmək bacarığı, tükənməz siyasi lider əzəməti Heydər
Əliyevi dünya tarixində görkəmli simalar31

dan birinə çevirdi və Mustafa Kamal
Atatürk, Franklin Ruzvelt, Yunjam Çörçill,
Mao Tsze-Dun, Marten Lüter Kinq, Con
Kennedi və s. Kimi tarixi şəxsiyyətlər
səviyyəsinə qaldırdı.
Yer kürəsinin XX yüzilliyini əfsanəviləşmiş və tarixiləşmiş müdrik, cəsarətli
xalq qəhrəmanı, zəngin bilik, nurlu zəka
sahibi qüdrətinə yüksəlmiş Heydər
Əliyevdən ayrı təsəvvür etmək qeyri
mümkündür.
Fenomenal tarixi şəxsiyyət, parlaq zəka
sahibi Heydər Əliyev XX əsrin doxsanıncı
illərindən yenidən Azərbaycan rəhbərliyinə
qayıdışı ilə böyük xilaskar, müdrik xalq
qəhrəmanı missiyası ilə çıxış edərək
Azərbaycanda gündən-günə dərinləşən
qarşıdurmaya, daxili və xarici qüvvələri
birləşərək məmləkəti ayrı-ayrı xanlıqlara,
regionlara parçalamaq niyyətlərinə son
qoydu, vətəndaş müharibəsinin qarşısını
aldı, milli dövlətçiliyimizin başı üzərindəki
təhlükəni sovuşdurdu, müharibəni dayandırdı, atəşkəs rejiminə nail oldu, ölkə daxilində sabitlik və əmin-amanlıq yaratdı.
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Dünyanın aparıcı dövlətləri, beynəlxalq
təşkilat və qurumları məhz Heydər Əliyevin simasında doğma məmləkətimiz
Azərbaycanı tez bir zamanda tanıdılar, bu
barədə rəsmi bəyanatlar verdilər.
Azərbaycanın dahi xilaskar oğlu 1993cü ildə yenidən hakimiyyətə gələndə nə
müdrik rəhbərini ürəkdən sevən xalq , nədə
Azərbaycan milləti bilmirdi ki, öz tarixi
missiyasını yerinə yetirdikdən 10 il sonra
dahi öndər cismani ömrü ilə vidalaşaraq və
ölümü ilə dünyanı heyrətdə qoyacaq ,
millətini dahada mətinləşdirəcək, ürəklərə
qeyrət, hünər toxumu səpəcək.
Bu gün Azərbaycan Heydər Əliyevin
vəsiyyətləri ilə özünün xoşbəxt gələcəyinə
doğru inamla addımlayır.
Gəncə 25.02. 2005
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MÜASIR AZƏRBAYCAN HEYDƏR
ƏLĠYEVĠN ġAH ƏSƏRĠDĠR
Xalqımızın böyük oğlu, Ulu öndər
Heydər Əliyev haqqında çoxlu sayda elmi,
siyasi, ədəbi və publisistik kitablar yazılmışdır. Lakin bu hələ son deyildir, neçəki
Azırbaycan var, o dahi şəxsiyyət cilidcilid kitablara, yeni-yeni əbədi-bədii əsərlərdə yad olunacaq.
Bu gün Ulu Öndərin bütün əbədiyaşar
idealları həyata vəsiqə almış, müstəqil
Vətənimiz Azərbaycanın varlığına hopmuş, milli-mənəvi dəyərə çevrilmişdir.
Elə bir Azərbaycan vətəndaşı tapmaq
olmaz ki, çağdaş Azərbaycanın taleyini
Heydər Əliyevsiz təsəvvürə gətirsin. Heydər Əliyev dühası milli olduğu qədər də elə
dəyərlidir, bəşəridir.
Ulu öndərin təşəbbüsü ilə başlanmış
Azərbaycanın Müasir neft Strategiyasını
işə saldı. Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının həyata
keçirilməsində müstəsna rola malikdir.
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Müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin Şah
əsəridir.
O, ikinci dəfə hakimiyyətə o zaman
qayıtdı ki, daxili və xarici düşmənlərimiz
Azərbaycanda Vətəndaş müharibəsi törədərək ölkəni xanlıqlara parçalamaq, xalqın
azadlıq ideyalarını boğmaq istəyirdilər.
Ölkə tamamilə uçrum başında idi.
Hakimiyyətdə olan qüvvələr səriştəsiz
olduqlarından, siyasi səbatsızlıq nümayiş
etdirərək dövləti uçurum başına sürükləyirdilər.
Belə bir ağrılı məqamda, kirminogen
durumda böyük xilaskar Heydər Əliyev
xalqın təkidi və iradəsi ilə hakimiyyətə
gəldi və xilaskar missiyasını ləyaqətlə
yerinə yetirərək xalqı düşdüyü bəladan
xilas etdi. O xalqı ki, Heydər Əliyevin
varlığı və canı idi. Çıxışlarının birində Ulu
Öndər bu barədə böyük coşqu və
vətənpərvərlik ruhu ilə demişdir:
"Mən balaca bir evdə, zəhmətkeş
ailəsində, bir yaz günü dünyaya gəlmişəm.
Anadan olanda yəqin ki, beş-on, uzağı
otuz-qırx nəfər sevinib. İndi bəlkə də bir
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qədər qeyri-təvazökar səsləndi, amma deməliyəm ki, anam məni bütövlükdə Azərbaycanımız üçün dünyaya gətirib. Doğma
canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır. Bütün şüurlu
ömrümü onun inkişafına, tərəqqisinə həsr
etmişəm. Bundan sonrakı ömrümü də onun
işıqlı sabahları uğrunda qurban vermaya
hazıram”
Heydər Əliyev öz sağlam əqidəsi ilə
Azərbaycançılıq, Türkçülük, Turançılıq
ideyalarının, ən əsası isə vətənpərvərlik
duyğularının daşıyıcısı idi.
Məhz xalqa məhəbbət,vətənə məhəbbət
hissi Heydər Əliyevi əzəmətli, yenilməz və
son dərəcə qüdrətli etdi, ucaltdı, əlçatmaz
bir dahiyə çevirdi.
Heydər Əliyev kiçik, sadə əməkçi
ailəsindən çıxıb Azərbaycan kimi böyük
bir məmləkətə dayaq oldu, dünya arenasında tanındı, tarixin ən ağır günlərini
yaşayan xalqa azadlıq, dünyəvi şöhrət, adsan bəxş etdi. Xalqının əsl xilaskarı oldu.
Bakı-Ceyhan neft kəməri Dünyanın
aparıcı, inkişaf etmiş Dövlətləri ilə kon36

trakt Azərbaycanda tikdirdiyi zavodlar,
fabriklər haqda Azərbaycan neftinin Dünya bazarına çıxarmasında böyük zəhməti
olmuşdur.
Eləcə də Azərbaycan Qazının Avropaya, dünya bazaralrına çıxarılmasına Vətənimiz Azərbaycana gəlir gətirilməsində
əzablar, əziyyətlər çəkmişdir.
Hansı dövlətlərlə kontrakt bağlanıb
Heydər Əliyevin dünya rəhbərləri ilə görüşündə, çıxışlarında Allahtala ona o qədər
sərrast, gözəl hafizə, yaddaş vermişdi ki,
heç vaxt konspektdən istifadə etməzdi.
Heydər Əliyevdə tarixi yaddaş o qədər
güclü idiki, tarixi hadisələri ardıcıl,
neçənci illərdə neçə hadisə olub, hansı iş
haqqında məsələ müzakirə olunub, hamısını bir-bir danışardı.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Yaradıcısı təşkilatçısı, Ulu Öndər Heydər Əliyev
Müstəqil Azərbaycanımızla əbədi yaşayacaq.
O, Azərbaycan dünyasında, eləcə də
Türk dünyasında Qütb ulduzuna, Dan
Ulduzuna dönərək işıq saçdı, əbədiyyətə
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qovuşdu. Yaddaşlarda ürəklərdə əbədiləşdi. ”Xalq Heydər, Heydər-Xalq” aforizmi
beyinlərə, şüurlara beləcə həkk olundu.
Heydər Əliyev bu keyfiyyətlərə yiyələnmək üçün uzun yol qətt etdi. Milləti
üçün əzablara qatlaşdı, ölüm, həbs, sürgün,
ayrılıq təhlükəsi yaşadı, lakin əqidəsindən,
tutduğu yoldan geri dönmədi. Çünki
başladığı tarixi yol Heydər düşüncəsindən,
Heydər zəkasından, Heydər böyüklüyündən qidalanırdı. Ona görə də onda bir
Heydər yolu formalaşmağa başladı. O yol
ki, Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi,
dönməz və daimi etdi. O, yol ki, millət o
yolla özünün gələcəyinə, xoşbəxt sabahlarına inamla addımladı. O yol ki, o yolla
millət sivil dünyaya doğru irəlilədi, beynəlxalq qurum və təşkilatlarda ləyaqətlə
təmsil olundu.
Bu gün Azərbyacan Xalqı Heydər
Əliyevin ideyalarının yaşaması üçün daim
birlik, vahidlik, yenilməzlik nümayiş etdirir.
Bir sözlə Heydər Əliyev min ildə bir
dəfə yetişən dahilərdəndir.
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Yaşasın Müstəqil Azərbaycan və onun
Partiyası!
Yaşasın Heydər Əliyevin ideyaları!!!
Eşq olsun belə dahilərə!
YENĠ AZƏRBAYCAN
PARTĠYASIDIR
Dövlətimin taleyinə nur saçan,
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Xoşbəxt gələcəyə geniş yol açan,
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Heydər adı ilə bağlıdı adı,
Dahi Heydərimdi onun ustadı,
Xalqın şöhrət tapan,ucalan adı,
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Odur dövlətimin kamil memarı,
Odur Vətinimin yazı,baharı
Günəşə bürüyən Ana diyarı
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Bu günə, sabaha,gözəl illərə,
Milləti səsləyən xoşbəxt, günlərə
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Səadət diləyən azad ellərə,
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Təməli, sütunu möhkəm qurulan,
Sükanı mötəbər əllərdə olan,
Xalqın ürəyində qanı durulan
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Heydər zəkasıdı onun məhvəri
Nuruna boyayıb bu göyü, yeri...
İlham Əliyev tək olan rəhbəri
Yeni Azərbaycan Partiyasıdır.
Gəncə şəhəri
AZƏRBAYCANIMIN
GÜNƏġĠ HEYDƏR
Heydər Əliyevin 80 illiyinə
Təbrik edirik biz şah ömrünüzü,
Səksən il gecəni, səksən gündüzü.
Əhdimiz budurki haxla sən yüzü,
Azərbaycanımın Günəşi Heydər.
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Gözəl işlərindi çağıran səni,
Abad eyləyirsən sən bu ölkəni,
Tanrı uca etsin sənin kölgəni,
Azərbaycanımın Günəşi Heydər.
Gecəli, gündüzlü sənin cəfandı,
Xalqımın sürdüyü sənin səfandı
YAP-da da yaşanan sənin vəfandı,
Azərbaycanımın Günəşi Heydər.
Xalqın azadlığı səndədir ancaq,
Doxsan birlər sənlə zəfər çalacaq.
Hər bir qələbəni sənlə tapacaq,
Azərbaycanımın Günəşi Heydər.
Səksən sanamısan yüzüdə sana,
Sabitlik gətirdin Azərbaycana.
Çox əziyyət verdin sən şirin cana,
Azərbaycanımın Günəşi Heydər.
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DAHĠ SÖZLÜ
HEYDƏR BABAM
Heydər Əliyevin
əvəzsiz işlərinə
Xalqa düzgün yol göstərən,
Qələbəynən il göstərən.
İnkişafı zil göstərən,
Dahi sözlü Heydər babam.
Bakı, Ceyhan həqiqətli,
Bölgədə sülh söz – söhbətli.
Xalqa Vətən məhəbbətli,
Şirin sözlü Heydər babam.
Sabahına nikbin baxan,
Qələbəynən sona çıxan,
Sözləri şimşək tək çaxan,
Dərin izli Heydər babam.
Hər sözündə hikmət olan,
Sözləri yaddaşlarda qalan.
Düşməni lərzəyə salan
Kəskin sözlü Heydər babam.
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Cəsarətlə işə girən,
Gələcəyi uzaq görən.
Siyasətdən çələng hörən,
Günəş üzlü Heydər babam.
Gəncə şəhəri
BĠZĠM MÜQƏDDƏS
ATAMIZ
Hörmətli rəhbərimiz
H.Əliyevə
Əməlin gur işıq saçır,
Bizim müqəddəs atamız.
Gələcəyə qanad açır,
Bizim müqəddəs atamız.
Ürək, təpərsən sən bizə,
Bir dayaqsan təbimizə...
Hərarətsən qəlbimizə,
Bizim müqəddəs atamız.
Öndə sənsən arxada biz,
Səninlədi ürəyimiz,
Birləşməkdi diləyimiz,
Bizim müqəddəs atamız.
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Partiyanla fəxr edirik,
Sənin arxanca gedirik,
Düşmən bağrını didirik,
Bizim müqəddəs atamız.
Sən bu dövrün mayağısan,
Yurdun nəhəng dayağısan,
Xalqın ümid çırağısan,
Bizim müqəddəs atamız.
25.11.1996

ġAHLIĞINI SAXLA SƏN
Heydər Əliyevə ithaf edirəm
Heydər baba, ürəyimiz göynədi,
Tez gəl yetiş yaramızı bağla sən.
Qarşımızda qada, bəla gör nədi,
Millətimi müsibətdən saxla sən.
Heydər baba! Xalqın ümid çırağı,
Bilirəm ki,qaytaracaq torpağı!...
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Cınqırını çəkə bilməz bir yağı,
Namərdlərin sinəsini dağla sən.
Heydər baba! Ay zamanın haqq səsi,
Dahiliyin zirvəsisən, zirvəsi,
Millətimin tükənməyən qüvvəsi,
Gecə - gündüz şəlalətək çağla sən.
Heydər baba, vardır şanın-şöhrətin,
Tükənməyən xəzinədir qüdrətin.
Bu yurdumun boynundadır minnətin,
Yetiş yüzə, yüz əllini haqla sən.
Heydər baba, el güvənir gücünə,
Vəlvələ sal düşmənlərin içinə...
Bir təkan ver qara günün köçünə,
Yaxşıları,yamanları yoxla sən!...
Millətimi müsibətdən saxla sən!...
20.06.1993
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AY HEYDƏR BABAM
Hörmətli prezidentimiz
H.Əliyevin 75 illiyinə
Yetmiş beş yaşın var, cavansan hələ,
Baharım, yazımsan, ay Heydər babam.
Görüm qovuşasan səni yüz ilə,
Ərən Oğuzumsan, ay Heydər babam.
Xalqın ürəyində yaşadır səni,
Bütün bəşər bilir əməllərini,
Müdriklik qoxuyan cümlələrini,
Unutmaram bir an, ay Heydər babam.
Millətimə, el – obama atasan,
Namərdlər qoyurmu yuxu yatasan?!
Qarabağ dərdinə gərək çatasan,
Müqəddəs arzumsan, ay Heydər babam.
Gəlişinlə muma döndü yağılar,
Ara verdi ah – nalələr, ağılar...
Nəfəsinlə qara günlər ağarar,
Könül murazımsan, ay Heydər babam.
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Sənsiz taqətsizəm, sənsiz naçaram,
Adınla həyatda qanad açaram,
Dünyanın qoynunda quştək uçaram,
Sən görən gözümsən, ay Heydər babam.
Oruc Göyçəliyəm, daddım dərd-qəm də,
Axır ümidimi tapdım Gəncəmdə,
Nəfəsinlə gündüz oldu gecəmdə,
Ən şirin sözümsən, ay Heydər babam.
Sən görən gözümsən, ay Heydər babam!
10.05.1998
MƏN BABAMIN AD
GÜNÜNƏ GƏLMĠġƏM
Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti,
Əbədiyaşar, Milli Liderimiz Heydər
Əliyevin ad gününə
Üzərində ulduzumuz, ayımız,
Qeyrətimiz, üçrəngli bayrağımız!...
Ucalır hər yerdə şöhrət, şanımız,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
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Vətən üçün böyük işlər görübdü,
Siyasətdən söz qalası hörübdü.
Vətənimə gör bir nələr veribdi,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
Bayrağımız aya, günə ucalır,
Günü-gündən düşmənlərdən bac alır.
Millətimiz qeyrətindən güc alır,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
Siyasətdə dahilərin dahisi,
Natiqliyin əsl bir ilahisi…
Bu müstəqil dövlətimin banisi,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
Sığmır yerə, göyə şöhrəti,şanı,
Əlindədi millətimin sükanı!...
Padşahlar içində ona tay hanı,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
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Tanıtdı dünyaya Azərbaycanı,
Vətənçün qaynadı damarda qanı,
Ayağa qaldırdı bütün cahanı,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
Oruc Göyçəli də bilir hər işi,
Bəxti özü verib yaradan kişi…
Haqq gəlib, haqq gedir Heydərin işi,
Mən babamın ad gününə gəlmişəm,
Mən yurdumun şad gününə gəlmişəm!
ZAMANLA, TARĠXLƏ BĠR
YAġAYACAQ
Naxçıvanda Azərbaycanın üçrəngli
bayrağını ilk dəfə şöhrətləndirən, hörmətli
dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu
Əliyevə
Vətən fikirləşən,bayraq düşünən,
Heydərin zəkası bil yaşayacaq!
Üç rəngli bayraq vətənlə birgə,
Heydərin adını bil daşıyacaq!
Tarixə yazılıb şöhrətli,şanlı,
Azərbaycan adı, Heydərin adı!
Təmkinli, hünərli göstərdiyi yol,
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Vətənin üçrəngli bayrağındadı!
Xalqın sabitliyi,bil canhacanda,
Sərbəst yaşayacaq Azərbaycanda!
Heydər zəkası ilə ucalan bayraq,
Vətən üzərində dalğalanacaq!
Heydər siyasəti, Heydər zəkası,
Tarixlə birlikdə yadda qalacaq!
Komandan hökmüylə,vətən balası,
Düşmənin yerində canın alacaq!
Heydər qeyrətilə yüksələn bayraq,
Tarixlə birlikdə bil-yaşayacaq!
Babamın hökmüylə bax bu cahanda,
Sakitlik, sabitlik daim qalacaq!
Bölgədə sülh,cahanda sülh carçısı,
Dünya yaşadıqca bil- yaşayacaq!
Babama verilən türk mükafatı,
Tarixdə, yaddaşda daim qalacaq!
Zaman zəhmətinə verdiyi qiymət,
Tarixdə, zamanda olub ədalət.
Babamda cəsarət, dərin siyasət,
Tarixlə əbədi tam yaşayacaq!
Azərbaycanımın ümid çırağı,
Vətənimə daim mayaq olacaq.
Xalqını hər yerdə uca saxlayan,
Millətlər içində dayaq olacaq.
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Xalqa bağlı olan babamın adı,
Dünya şahlarına bil- yadigardı.
Siyasət dəryası bütün cahanda,
Babamın adına tam bağlanıbdı.
İpək yolu kimi çəkdirdiyi yol,
Şərqin qapısıdı, günəşidi bil.
Azərbaycan olub dünyaya keçid,
Çünki vətənimdə vardı bir igid.
Müsəlman atası çəkilir adı,
Bütün millətlərin tam yadındadı.
Ziyarətgahda da deyirdi yenə,
Azərbaycan vətəndi millətimə.
Babamın vətənə gördüyü işi,
Gələcək nəsillər parlaq görəcək.
Hüseyn Cavid üçün çəkdiyi zəhmət,
Qiymətini tarix,zaman verəcək.
Sibirdən gətirdiyin məzarını sən
Məqbərədə xalqım günəş biləcək.
Yazılacaq adın qızıl həriflə,
Tarix yaşadıqca bil – yaşayacaq!
Heydər qeyrətiylə üçrəngli bayraq,
Tarix yaşadıqca bil -enməyəcək!
Heydərlə bayrağın şöhrəti – şanı,
Zamanla əbədi yaşayacaqdı.
Azərbaycan üçün o bir mayakdı,
51

Şöhrətdi,inamdı, böyük dayaqdı!
Heydər inadından,sözündən dönməz,
Qaldırdığı bayraq bir daha enməz!
Xalqının qəlbində xoş gələcəkdi,
Vətən sərhəddini düzəldəcəkdi!
26.01.2000
YAġA ODLAR YURDUM
AZƏRBAYCANIM!
Müstəqil olubsan,azad olubsan,
Bu yer kürəsində ad-san alıbsan,
Xain düşmənləri oda salıbsan,
Yayılır dünyaya şöhrətin-şanın,
Yaşa odlar yurdum, Azərbaycanım!
Dünya şöhrətlidir sənin rəhbərin,
Dağılıb köksündən qəmin-qəhərin,
Neftinin mənbəyi dərindir-dərin,
Yayılır dünyaya şöhrətin-şanın,
Yaşa odlar yurdum, Azərbaycanım!
Tanrı bəxş eləyib hər bir imkanı,
Doqquz iqlimindən səndə var kanı...
Təbiətin kimi təbiət hanı,
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Yayılır dünyaya şöhrətin-şanın,
Yaşa odlar yurdum, Azərbaycanım!
Yağılar həsrətlə boylanır sənə,
Sərvətin bəzəkdir bugün vətənə!...
Dönür boz çöllərin yaşıl çəmənə,
Yayılır dünyaya şöhrətin-şanın,
Yaşa odlar yurdum, Azərbaycanım!
Oruc cuşa gəlir adın gələndə,
Nur düşür nurundan şəhərə,kəndə,
Heydər lampaları üzə güləndə,
Yayılır dünyaya şöhrətin-şanın,
Yaşa odlar yurdum, Azərbaycanım!
14.10.2000
NAXÇIVANDAN
DOĞAN GÜNƏġ
H.Əliyevin amerika
səfərindən sonra
Naxçıvandan doğan günəş,
İşıq saçır zülmətlərə,
Torpağımı bələyir o,
Al şəfəqə, al səhərə.
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Hara getsə bəyan edir,
Millətimin dərd – sərini.
Baxışlardan əridir hey,
Zamanın qəm- qəhərini...
Siyasətdə yoxdu tayı,
Əqli şölə saçır onun.
Hər bir günü, hər bir ayı,
Sədaqətli keçir onun.
O yurduma bir atadır,
Hər kəlməsi yetir dada.
Hamı ona nəğmə qoşur,
Səcdə edir hey bu ada.
Dünya önündə baş əyir,
Onda olan cəsarətə.
Hər kəlməsi dünyamızda,
Qanad verir siyasətə.
Türk dünyası ata sayır,
Belə ağır gündə onu.
Düşmənlərdə dinclik tapmır,
Hey gördükcə öndə onu.
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Yaradanı qismət etdi,
Həcc Məşədi ziyarətə.
Müsəlmanlar səcdə qılır,
Onda olan cəsarətə.
Tanrı heç vaxt itirməsin,
Bu günəşin zəhmətini.
Torpağını geri alsın,
Xoşbəxt etsin millətini!
04.10.1997
UCALDAQ BAYRAĞI
ULDUZA, AYA
Vətənim şöhrətdi,qeyrətdi bizə,
Üçrəngli bayraqla əqidəmizə.
Aypara ulduzlu bayrağımızla,
Tanıdaq dövləti bütün dünyaya
Ucaldaq Bayrağı ulduza, aya
Qırmızı qanımız, həm canımızdı,
Yaşılı yolumuz, dörd yanımızdı,
Göyü nəfəsimiz, vicdanımızdı,
Bütün tarixlərdə biz salaq saya.
Ucaldaq Bayrağı ulduza, aya
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Dəstəsi avtomat,topdu,tüfəngdi,
Ucundakı dəmir oxdu, finşəngdi.
Quruluşu xalqıma xoş gələcəkdi,
Bu böyık şöhrətdən biz tutaq maya.
Ucaldaq Bayrağı ulduza, aya
Vətənim al geysin sənin sayəndə,
Vüqar olsun bizə sözün, ayəndə
Dilimizdə Azərbaycan deyəndə
Yayılsın səzimiz bütün dünyaya.
Ucaldaq Bayrağı ulduza, aya
Bayraq məşəl kimi göylərə qalxsın,
Düşməni yerində yandırsın, yaxsın.
Dost ölkələr ona fərəhlə baxsın,
Dünya rəhbərləri salsınlar saya,
Ucaldaq Bayrağı ulduza, aya
Qoy düşmənlər bilsin bu Türk dövləti,
Hər işə qadirdi onun milləti
Alacaq torpağı, yoxdu minnəti,
Qoyulacaq bütün yerə sərmayə.
Qalxacaq bayrağım ulduza, aya
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Rəhbərim cavandı qüvvəsi çoxdu,
Düşmənin gözünə batan bir oxdu.
Hələ ona tay heç yerdə yoxdu,
Tanıdacaq yurdu bütün dünyaya.
Bayrağım qalxacaq ulduza, aya
Heydər siyasəti vardır qanında,
Xalqın hərarəti vardır canında.
Ahılların sözü saf vicdanında,
Alacaq torpağı, qoymaz son aya.
Bayrağım qalxacaq ulduza, aya
Şöhrətli olacaq azad Vətənim,
Torpağı daşı da geyim kətənim,
Son evimdə geyinsəmdə kəfənim.
Üçrəngli bayrağım salacaq saya.
Fərəhim qalxacaq ulduza, aya
16.10.2003
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AZƏRBAYCAN
Müstəqillik günün olsun mübarək,
Vəsfinə mən deyim söz, Azərbaycan.
Qoynun təmizlənsin yağıdan gərək,
Gül açsın dərə, dağ, düz Azərbaycan.
Çıxıb neçə-neçə ərənlər üzə,
Onların hər biri dayaqdır bizə.
Bir gün yetişərək qələbəmizə,
Açarıq yeni bir iz, Azərbaycan.
Dövlətlər var sənə elə baş əyir,
Biri pambıq, biri neft istəyir...
Şanın-şöhrətin də göylərə dəyir,
Sənlə fəxr edirik biz, Azərbaycan.
Bir gün haqsız dava axıra yetər,
Xainin izləri yurdumdan itər...
Güllə bitən yerdən çiçəklər bitər,
Olarsan əbədi yaz, Azərbaycan.
Ana təbiətin gözləri gülər,
Örüşdə, arxacda quzular mələr,
Təzə-tər nəğmələr dilimə gələr,
Düşməz əllərimdən saz, Azərbaycan!
Olarsan əbədi yaz, Azərbaycan!.
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AZƏRBAYCANIN
Başımın tacıdı Gerbi, Bayrağı,
Ana Vətənimdi ömrümün bağı.
Bata bilməz bizə eşitsin yağı,
Qeyrətli oğlu var Azərbaycanın!
Babək, Qaçaq Nəbi qaldıracaq baş,
Qılıncda , nizədə oynayacaq baş.
Arxayın olunki, qalmayacaq boş,
Nizamilər yurdu Azərbaycanın!
Çingiz xan, Batı xan, birdə Teymurləng,
O Cıdır düzündə tutacaqlar cəng.
Başlar kəsiləcək, əziləcək əng,
Əlində qeyrətli Azərbaycanın!
Qılınc çəkiləcək yağılar üstə,
Leşlər yığılacaq bir -bir, üst -üstə,
Oxunacaq yenə uca şikəstə,
Koroğlu qeyrətli Azərbaycanın!
Torpağı alacaq pis yağılardan
Qurtulacaq bilin Vətənim dardan.
Sədası gələcək lap uzaqlardan,
Xətai qeyrətli Azərbaycanın!
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QÜDRƏTLĠ AZƏRBAYCANIM
Millətim yerisin düşmən üstünə,
Coşsun od nəfəsli Azərbaycanım.
İşğal torpaqları azad eyləsin,
Coşsun tunc qəfəsli Azərbaycanım.
Gərsin sinəsini, durmasın geri
Vətən torpağıdı silinməz təri.
Azərbaycanımın igid nərləri,
Püskürsün vulkantək, Azərbaycanım.
Koroğlu, Babəktək meydan soylasın,
Vətənimdən düşmənləri teyləsin.
Yandırsın onları tam kül eyləsin,
Alov qasırğası Azərbaycanın.
Həzi, Qafur tutsun dağı, dərəni,
Tankları dağıtsın bəndi, bərəni.
Yıxsınlar persoya güllə verəni,
Qalxanlı, qılınclı Azərbaycanım.
Qaçqın, köçkün qayıtsınlar yerinə,
Arxa, kömək olsun biri - birinə.
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Daş salsınlar xainlərin sərinə,
İldırım həvəsli Azərbaycanım.
Çəksələr harayı haradan, hara
Vuracaq düşmənə minlərlə yara.
Verməyəcək torpaq düşsə də dara,
Qüvvətli, qüdrətli Azərbaycanım.
Gəncə, 06.10.2005
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AZƏRBAYCANIN
DÖVLƏT
MÜSTƏQİLLİYİ
ÖLKƏMİZİN ƏN
BÖYÜK
SƏRVƏTİDİR!
İlham Əliyev
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ ZATİ AİLƏLƏRİ
MÖHTƏRƏM İLHAM ƏLIYEVƏ
Sivil, dünyəvi, demokratik dövlət quruculuğu yolunda inamlı addımlar atan Azərbaycan bu gün hərtərəfli şəkildə inkişaf
etməkdədir. Həyatın bütün sahələrində
uğurlu nəticələrin əldə olunması görülən
işlərin nəticəsidir. Elm, təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, kənd təsərrüfatı və digər sahələr xalqımızm tarixində ən sürətli inkişaf
dövrünü yaşayır.
Hamıya yaxşı məlumdur ki, ölkəmizə
uğurlar bəxş edən siyasətin təməli müstəqil
ölkəmizin memarı və qurucusu, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev tərəfındən
qoyulmuşdur. Ömrünün 40 ilə yaxm bir
dövrünü Azərbaycanın çiçəklənməsinə,
xalqın sosial rifahının yüksəldilməsinə
həsr edən Heydər Əliyevin qoyduğu zəngin ənənələr bu gün möhtərəm preziden63

timiz İlham Əliyev tərəfındən uğurla davam etdirilir.
Dünyada baş verən və Azərbaycanla
bağlı olan prosesləri xalqımızın maraqlarına uyğun şəkildə dəyişməyi bacaran
İlham Əliyevin rəhbərliyi illərində görülən
işlər qarşıdakı illərdə, beşilliklərdə ölkəmiz
üçün daha möhtəşəm, daha əzəmətli
uğurlar vəd edir. Şübhəsiz dünya durmadan dəyişir, yeniləşir, təzələnir, inkişaf
edir, müasirləşir. Ona görə də yeni tələblər
ortaya çıxır.
Ulu Öndər, Ümummüli Liderimiz Heydər Əliyev siyasi məktəbinin bütün prinsiplərini, taktiki, strateji gedişlərini mənimsəyən, özündə təcəssüm etdirən və
məktəbin ən layiqli davamçısı olan ölkə
başçısı Ilham Əliyev cənabları fəaliyyətə
başladığı andan yeni tarixi mərhələnin
əsasını qoyaraq ölkə və beynəlxalq
miqyaslı layihələrə imza ataraq milli və
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ümumbəşəri dəyərlərin sintezinə geniş
meydan açdı, milli dövlətçiliyin daha da
möhkəmləndirilməsinə, ordu quruculuğuna, Regionların Sosial-İqtisadi inkişafını
reallaşdıran Dövlət Proqramının həyata
keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirdi. İlham
Əliyev dönəmində ölkə miqyasında əsaslı
təkamül prosesinə, qlobal yeniləşməyə,
milli həyatımızın bütün sferalarında islahatlaşmaya geniş meydan açıldı. Azərbaycan başdan-başa yeniləşməyə başladı,
illərlə yığılıb qalmış problemlər sürətlə
aradan qaldırıldı.
Diplomatiya və siyasət sahəsində də
uğurlu nəticələr əldə olundu. Azərbaycanın
haqq işi Beynəlxalq salonların kürsülərində dönə-dönə gündəmə gərtirildi. Dünyanın ayrı-ayrı dövlətlərində yaşayan soydaşlarımızla hərtərəfli iş birliyi diqqət mərkəzinə çəkildi. Azərbaycan diasporası xeyli
dərəcədə gücləndirildi, demokratik institutların formalaşmasına, fəaliyyətinə diqqət
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artırıldı. Avropa standartlarına və sivil
dünyaya inteqrasiya işi xeyli dərəcədə
sürətləndirildi.
Dünyada baş verən demokratik prosesləri diqqətlə nəzərdən keçirən, dövlət
idarəçiliyi sahəsində buna uyğun işlər
görən İlham Əliyev perspektivli, güclü
siyasətçi kimi beynəlxalq aləmdə tanınır və
bu gün çox böyük nüfuza malikdir. Xalqın
mədəniyyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini
yaşadaraq onun Ümumbəşər dəyərlərə inteqrasiyasını süirətləndirən möhtərəm
Prezidentimiz Ilham Əliyev cənablarının
hər addımı öz bəhrəsini verməkdədir.
Əlbəttə bir Müstəqil dövlət kimi gənc olan
Azərbaycanın və onun vətəndaşları üçün
ən böyük tarixi nailiyyətlər müstəvisində
Azərbaycan Qafqazın Lider dövlətinə
çevrilmişdir. Xalq, Millət üçün bundan
böyük xoşbəxtlik ola bilməz.

66

Ilham Əliyevin böyüklüyü onun gördüyü işlərdə bir daha hiss olunur. Məhz
bunun real nəticəsidir ki, Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya arenasında
nüfuzlu bir dövlət kimi Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına qeyri
daimi üzv seçilmişdir.
Bu həm də onunla yadda qalan vəziyyətdir ki, sözügedən əlamətdar hadisə Milli
müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci ildönümün bayram təntənəsinin yaşandığı dövrə
təsadüf etmişdir.
Ilham Əliyevi bu səviyyəyə çatdıran
məhz onun son dərəcə vətənpərvər və
humanist bir lider olmasından irəli gəlir.
Ödur ki, xalqımız Möhtərəm Prezidentin
ətrafında daha da sıx birləşmişdir.
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XALQIN DAYAĞIDI ĠLHAM ƏLĠYEV
Müstəqil Azərbaycanımızın Prezidenti,
zati aliləri, möhtərəm İlham Əliyevə.
Günəşdən günəş doğar-İlham Əliyevin
doğum gününə
Zamanın ziynəti, sülhün dayağı,
Millətimin parlaq yanan çırağı,
Dünyaya yayılan səsi, sorağı,
Xalqın mayağıdı İlham Əliyev.
Vətənimə nurç çiləyir amalı,
Günə Aya bərabərdi camalı.
Bir oğuldu Heydər Baba dühalı,
Hikmət sorağıdı İlham Əliyev.
Vətənimin dövlətimin başçısı,
Azadlıq rəmzidi sülhün carçısı.
O Odlar Yurdumun mərd ilhamçısı,
Zəfər çırağıdı İlham Əliyev.
Sabitlik, sakitlik bərqərar burda,
Dünya qiymət verir bu gözəl yurda.
Dövlətimin qazandığı uğur da,
Xalqın dayağıdır İlham Əliyev.
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Atdığı addımlar gül açır hər il,
Neftimiz dünyaya yol açır hər il.
Dövlətim, millətim olub müstəqil,
Zəfər bayrağıdır İlham Əliyev.
Hər bir vətəndaşa Prezident olan,
Vətənin, dövlətin qeydinə qalan,
Yolunu dövlətdən – dövlətə salan,
Haqqın yarağıdı İlham Əliyev.
Müstəqil Dövlətin – müstəqil şahı,
Millətin azalıb amanı, ahı.
Xalqının arxası, həm də pənahı,
Təməl dayağdı İlham Əliyev.
Böyük məclislərdə etdiyi çıxış,
Hər yerdə qazanır sürəkli alqış.
Heydər zirvəsində möhkəm dayanmış,
Dövlət dayağıdır İlham Əliyev.
Gəncə şəhəri, 24 dekabr 2009-cu il
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İLHAM
Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti
Millət vəkili İlham Əliyevə
Heydər dünyasından boy atıb qalxıb,
Sabahımın ümid çırağı İlham.
Yurduna oğultək qeyrətlə baxıb,
İdmanda Vətənin sorağı İlham.
Gənclərin qəlbində böyük dayaqdı,
İstedadlar üçün yanan mayaqdı.
Qələbələr sənlə ad alacaqdı,
Sidneydə qələbə bayrağı İlham.
Ümid qəsəbəsi, şöhrətin – şanın,
Əlillər, qaçqınlar damarda qanın.
Dünyaya yayılan sənin ad – sanın,
Çətin sınaqların dayağı İlham.
Azərbaycan xalqı səni səsləyir,
Hər bir addımına ümid bəsləyir.
Vətən də, millət də səni istəyir,
Yaman günlərimin yarağı İlham.
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Oruc cuşa gəlir səni görəndə,
Şirin sözlə sınıq qəlblər hörəndə.
Qarabağ uğrunda sinə gərəndə,
Sabahımın ümidi, çırağı İlham.
Gəncə şəhəri.
MƏNİM VÜQARIMDI BAŞ
KOMANDANIM
Müstəqil dövlətim dilər əzbəri,
Azaddır, sərbəstdir on ildən bəri.
Dahidir xalqımın mərd rəhbəri,
Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Dünya dövlətləri tanıyır onu,
Onda müdrikliyin qurtarmaz sonu.
Qaynar bir bulaqdır, haqq verib onu,
Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Ucalır adımız ulduza, aya,
Dövlətlər hörmətlə salırlar saya.
Sədamız yayılır bütün dünyaya,
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Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
İnsanlar qardaşdı, sirdaşdı burda,
Burda şölə saçır işıq da, nur da.
Babamız qoyarmı biz qalaq darda?
Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Arxadı xalqıma Qazax da,Türk də,
Baxıb İlham alır dil də, ürək də.
Dilə gəlib deyir saz da, tütək də,
Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Sabitlik, sakitlik bərqərar burda,
Hər naxış yaraşır müstəqil yurda.
Vahid komandanlıq birdir bu yerdə,
Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Yaşında cavandı, şöhrətdə böyük,
Heç kəs çıxa bilməz əhdinə dönük.
Haqdan bir nemətdir ona dahilik,
72

Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Bu azad ölkəmin o aqil şahı,
Azaldıb yurdumdan amani, ahı.
Yoxdur ondan qeyri xalqın pənahı,
Odlar diyarıdı şöhrətim, şanım,
Mənim vüqarımdı baş komandanım.
Gəncə şəhəri
BİZ İLHAMA
SƏS VERİRİK
Biz İlhama səs veririk,
Azərbaycan İlhamına.
İnsan qəlbinə giririk,
Azərbaycan inamına.
Xalqın gələcəyi gülsün,
Millətlər görüşə gəlsin,
Allah özü imkan versin,
Azərbaycanın naminə.
Hər bir körpə açsın dili,
Ətir versin qönçə gülü,
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Xoş gətirsin ildən – ili,
Azərbaycanın naminə.
Torpağım alınsın yaddan,
Şöhrət tapsın uca addan,
Dövlət rəvac alsın xalqdan,
Azərbaycanın naminə.
Sərvətim çatsın özümə,
İşıq gəlsin hər gözümə,
Yaraşıq versin düzümə,
Azərbaycanın naminə.
Koroğlu, Babək dirilsin,
Qacaq Nəbi baxıb dinsin,
Həzi, İsrafil də bilsin,
Azərbaycanın naminə.
Şəhidlər dursun ayağa,
Ürəkləri dönsün dağa,
Rəhmətləri göydən yağa,
Azərbaycanın naminə.
Oruc, hər an gülə üzün,
Düşmən ölə düzüm – düzüm,
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Qələbələr ola bizim,
Azərbaycanın naminə.
Gəncə ş. 15.10.2003-cü il
GÜNƏŞDƏN GÜNƏŞ DOĞAR
İlham Əliyevin doğum gününə
Günəşdən Günəş doğar deyib atalar,
Bizim Günəşimiz Nurdan doğulub.
Vətəni gözəldi, özü müqəddəs,
Günəşimiz xoş diyardan doğulub,
Gözəl Vətən Naxçıvanda doğulub.
Haqq verib payını dərin kamaldan,
Möhkəm iradəli, Nurlu camaldan.
Siyasətnən xoş arzulu amaldan,
Düzgün inam, etibardan doğulub,
Gözəl Vətən Naxçıvanda doğulub.
Siyasətdə onun yox idi tayı,
Sərrast danışığı, həm seçim payı.
Zəkası, yaddaşı hər ili, ayı,
O qeyrətli bir vüqardan doğulub.
Gözəl Vətən Naxçıvanda doğulub.
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Atası Heydərdi, kamil bir ustad,
Sözüylə yaradıb dünyada büsat.
Bakı – Ceyhan kəməri tapıbdı nicat,
Nurlu aləm ol, Xudadan doğulub,
Gözəl diyar, Naxçıvanda doğulub.
24 dekabr, 2008 – ci il

GünəĢdən günəĢ doğar
Həqiqət belədir yaranan vaxtdan,
Aqillər söyləmiş şən tacu-taxtdan,
Ətiri çox olar haqq verən payın,
Əvəzi heç olmaz yaxşılıq sayın.
Olmasa qəlbində vətənə hörmət,
Sənə qalib gələr hər yerdə töhmət.
Dayanmasa insan hər zaman mətin,
Yaxşılıq əlində olar çox çətin.
Ustad kəlamında bir həqiqət var,
Qəlbin geniş olsa, olmaz dünya dar.
Gədədən törəyən şah ola bilməz,
Onun yaxşı işi yaddaşda qalmaz.
Qanında dolanan bəd əməlləri,
Dağıdar hər yerdə düz təməlləri.
Halal süddən, qandan bəd övlad olmaz,
Bəd əməli heç vaxt başlara dolmaz.
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Atalar düz demiş ustad sözünü,
Sən yoxla hər işin astar, üzünü.
Günəş zərrəsində ləkələr olmaz,
Gecənin zülməti heç vaxt pozulmaz.
Günəşdən günəş doğar deyib atalar,
Sərrast sözü düzgün sayıb atalar.
Şahın təlimindən şah çıxar ancaq,
Millətə, xalqına düz baxar ancaq.
Qılınc da oynatsa, düşmən də bassa,
Koroğlutək köhlən boynunda yatsa,
Şöhrəti yayılar obaya, elə,
Heç vədə ömrünü bəxş etməz yelə.
Tarix də yaşadar qəhrəmanını,
Doğruldar xalqının düz inamını.
Sərrast işin sonu yaxşılıq olar,
Tarixin hökmüylə yaddaşda qalar.
Samballı sözlərin zərəri olmaz,
Dostluqla düzələn ilqar pozulmaz.
Həqiqətdi, deyib atalar bunu,
Nurdan qaçaq düşər zülmətin sonu.
26.01.2003. Gəncə şəhəri.
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YENİ İLHAM KÖRPÜLƏRİ
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Zati Aliləri İlham Əliyev
paytaxdımızda tikdirdiyi yeni gözəl, dünya
standartlarına cavab verən körpülərə
Bakımız gül tək açır,
Yeni İlham körpüləri.
Hər tərəfə şəfəq saçır,
Yeni İlham körpüləri.
Yeni Azərbaycan qurdu,
Partiyayla birgə durdu.
Xainlərə zərbə vurdu,
Yeni İlham körpüləri.
Azərbaycan -Heydər,dedik,
Biz onunla birgə idik.
İndi zirvə şöhrətliyik,
Yeni İlham körpüləri.
Heydər lampaları yanır,
Azərbaycan işıqlanır.
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İnam üstündə dayanır,
Yeni İlham körpüləri.
Xalq İlhamı dəstəklədi
Hamı ona bəli dedi.
Abadlığın sevincidi,
Yeni İlham körpüləri.
Heydər yoluyla gedəcək,
Qərinələr fəth edəcək,
Hamıya yol göstərəcək,
Yeni İlham körpüləri.
Bütün millət onu dedi,
Azərbaycanın fəxridir,
Qüvvəmizdə birlikdədi,
Yeni İlham körpüləri.
Bütün ölkələr baş əyir,
Hər gələnlər əhsən deyir,
Hər tərəfə yol göstərir,
Yeni İlham körpüləri.
Mənim Bakım zəfər çalır,
Bütün dünyaya səs salır,
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Hamının qəlbində qalır,
Yeni İlham körpüləri.
Xalqın gözündə ucalır,
Tarixdə, yaddaşda qalır,
Nurunu günəşdən alır,
Yeni İlham körpüləri.
Gül açır arzu-diləyi,
Ətir saçır gül-çiçəyi,
Azad yurdumun bəzəyi,
Yeni İlham körpüləri.
Tıxacları azad edir,
Hər sürücü sərbəst gedir.
Xoş birliyin mənbəyidir,
Yeni İlham körpüləri.
Rahatlığa yol göstərir
Gül-çiçəyi ətir-ətir.
Hər tərəfi naxış-çətir,
Yeni İlham körpüləri.
Xainlərin gözün tökür,
Ürək -ciyərini sökür,
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Dostlar baxır, həsəd çəkir,
Yeni İlham körpüləri.
Hər gün millət keçir üstən,
Hərəkəti seçir üstən.
Qorxusu yox heç bir kəsdən,
Yeni İlham körpüləri.
Oruc Göyçəli fəxr edir,
Birlik məqsədini güdür.
Bizə ölməzlik örgədir,
Yeni İlham körpüləri.
Bakı şəhəri
İLHAM ƏLİYEVİN QALİB
İŞLƏRİNƏ
Tikdirdiyi məktəb, xəstəxanalar,
Baxıb alqış deyir daim analar.
Tələbə bilik alır, xəstə sağalır,
Tikilən tarixdə, yaddaşda qalır.
İnkişaf xalqındır, həm vətənindir,
Tikdirən cəsurdur, həm də mətindir.
İdman binaları millətə qulluq,
Dünyada hər yanda qalib oluruq
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Çempionlar gəlir qızıl medallı,
Bayrağımız ucalır yaşıllı – allı .
Qalib səslərimiz zirvəyə çatır,
Xainə, düşmənə naz – qəmzə satır.
Vətən çiçəklənir, həm yaşıllaşır
Xalqımın fərəhi hey aşır, daşir
Köhnə tikililər tam təzələnir,
Millətin üstünə şöhrət ələnir.
Uca binaların göyləri dəlir,
Dövlət inkişafı göyə yüksəlir.
Qarabağ işi də artıq yetişir,
Ordumuz düşmənin bağrını deşir.
Azad edecəkdi torpağımızı,
Gül-çiçək edəcək hər dağımızı.
Qalib olacaqdı Azərbaycanım,
Artacaqdı mənim şöhrətim-şanım.
O zaman qələmim qiymət alacaq,
Tarixdə, yaddaşda daim qalacaq.
Biləcəklər Oruc haqqı düz yazıb,
Qələmilə düşmən qəbrini qazıb.
Gəncə şəhər i 24.12.2009
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MƏSLƏHƏT
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
banisi Heydər Əliyevin möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevə məsləhəti
Gəl indi sən estafati qəbul et,
Heydərin siyasi yolu ilə get,
Xalqın dəstəkləsin sənin adını,
Bu dünya tanısın təmiz zatını.
Xalqına hər zaman işıqlı yol seç,
Əqillə elinə oxşar geyim biç.
Əməlinlə gətir xalqı heyrətə,
İnansınlar səndə olan qeyrətə.
Siyasətdə saxla Heydər yolunu,
Yaxşı saxlayasan ağır elini.
Dünya dövlətləri tanısın səni,
Bəyənsin hər zaman siyasətini.
İnkişaf yolunda zəfər çalan ol,
Dünya xalqlarının yaddaşında qal.
Bar versin hər zaman əkdiyin ağac,
Xalqının başında ol sən qızıl tac.
Xalqın dəstəkləsin saxlasın səni,
Dövlətlər tanısın düz əməlini.
İnkişaf böyüsün dirçəltsin eli,
Vətəni ucaltsın neftinin seli.
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Bütün torpaqlara su kəməri çək,
Vətənə, xalqına çoxlu taxıl ək.
Kür, Araz çayından istifadə et,
Həm xalqı birləşdir, səfərlərə get.
Sərhəd kəndlərində böyük zavod tik,
Millətin varlansın, güdməsin qəpik.
Xalqın şöhrətlənsin, qazansın şərəf,
Kəndlərin axmasın şəhərə tərəf.
Nə qədər şən olsa çöl biyabanın,
O qədər çox olar qoynun, çobanın.
Kürün üzərində nəhəng SES-lər tik,
Günəştək parlasın gur elektirik.
Heydər lampaları nur, işıq salsın,
İşgüzar insanın könlünü alsın.
Becərsin torpağı, bol məhsul alsın,
Dövlətin varlansın, zəfərlər çalsın.
Dövlət qoruqları saxla dövlətdə,
Çaşmasın turizmi heç biri halətdə.
Sənə şərəf olsun gördüyün işlər,
Sarsıtmasın səni hər keçən qışlar.
Ceyhan kəmərindən böyük xərac al,
Dövləti, xalqını razı yola sal.
Hər gələn qonağa mərhəmət eylə,
Hər bir işlərində sən hörmət eylə.
Razı getsinlər hər söhbətindən,
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Gedəndə danışsın siyasətindən.
Yeni tikintilər ucalsın göyə,
Əcnəbi ölkələr tək səni öyə.
Müsəlman dünyası oxşasın səni,
Bar – bəhrəylə görsün hər əməlini.
Çəkdirdiyin yollar şərəf gətirsin,
Bütün planların başa yetirsin.
Ucqar kəndlərinə qazla, işıq çək,
Bağırı çatlasın düşmənlər görcək.
Kəndlərin varlansın, büdcən çoxalsın,
Mal, qoyun məhsulunu xariclər alsın
Üzüm bağlarını yenidən dirçəlt,
Çoxalsın valyutan, çoxalsın manat.
Alacaq torpağı ġanlı Ordumuz
Alacaq torpağı Şanlı Ordumuz
Azad olacaqdı Ana yurdumuz.
Dağılmış yerləri abad edəcək,
Xalqım hər vaxt qələbəyə yetəcək.
Dağların sərvəti bizim olacaq,
Millət varlanacaq şən dolanacaq.
Mal, qoyun sürüsü artacaq yenə,
Çıxacaqlar onlar yaylaq yerinə
Qoyun sürüləri çoxalacaqdı,
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Pendiri, motalı bol olacaqdı.
Çadır qurulacaq yaylaqlarımda,
Nəhrə çalxanacaq dörd bir yanında.
Babalar mal-qoyun bəsləyəcəklər,
Nənələr nəğməynən səsləyəcəklər.
Babalar gələcək çörək yeməyə,
Nəvəylə birlikdə nəğmə deməyə.
Örüşlər biçilib tayalanacaq,
Qış vaxtı mal-qoyun kefdə olacaq.
Qaçqınlar qayıdacaq öz ocağına,
Dağın, dərəsinin düz qucağına.
Düzə, çəməninə sahib olacaq,
Elinə, xalqına sadiq qalacaq.
Qoyun sürüləri yayılacaq döşə,
Otaracaqlar onu gülüşə - gülüşə.
Ata -baba yurdu şənlənəcəkdi,
Torpağı becərib, taxıl əkəcəkdi.
At belinə qalxıb dağı gəzəcək,
Hər yanda düşmənin başın əzəcək.
Rəhbərim xalqımla bir olacaqdı,
Xalqımın əhdinə düz qalacaqdı.
Onu sevəcəkdi xalqı hər zaman,
Xalqı çəkməyəcək nə ah, nə aman.
Hamı bir olacaq, şən yaşayacaq,
Sakitlik, sabitlik daim olacaq.
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Əsgər balalarım qoruyacaq bizi.
Heç kəsə verməyəcək sərhəddimizi.
Qəhramanlar olacaq dillər əzbəri,
Obalar – oymaqlar, ellər əzbəri.
İgidlər daha da şöhrətlənəcək,
Elimə - obama nur ələnəcək.
Xainlər, xəbislər qırılacaq bil,
Geriyə düşəcək onlar ilbə - il.

AZƏRBAYCANIMDI
SÖZÜN GÖVHƏRĠ
Azərbaycanımdı sözün gövhəri,
Muğamla açılır onun səhəri,
Abadlaşır kənd, qəsəbə, şəhəri
Dövlətlərə nümunədi sərvəti
İpək yolu birləşdirir elləri,
Dost eyləyir millətləri, dilləri,
Qonaqları ətirləyir gülləri,
Millətlərə ərməğandı hörməti.
Nefti, qazı yol açıbdı hər yana ,
Hörmət qazanıbdı gəlməyir sana,
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Dünya qiymət verir Azərbaycana,
Bəllidi Cahana şanı, şöhrəti,
Dövlətlərdən çox sirləri bilirəm,
Xainlərin kal sözünə gülürəm,
Oruc kimi bu məqsədə gəlirəm,
Hər işdən vacibdi sülh siyasəti.
Gəncə 2011
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Azərbaycanımın xoĢməramlı səfiri
Millət Vəkili humanizm və
insanpərvərlik örnəyi
Mehriban Xanım Əliyevaya
Cəmiyyətdə mərhəmət və xeyirxahlığın,
savab əməllərin müqəddəs ünvanına çevrilməklə zaman etibarilə o qədər böyük
olmayan müddətdə ümumxalq mənafeləri
baxımından bir sıra strateji layihələr uğurla
gərçəkləşdirməyə nail olmuş Heydər Əliyev fondunun çoxşaxəli fəaliyyətinin hər
bir səhifəsi özündə Ulu Öndərimizin ali
ideallarını parlaq şəkildə təcəssüm etdirir.
Qloballaşmanın bütün dünyada qarşısı
alınmaz prosesə çevrildiyi, kütləvi mədəniyyət stereotiplərinin hakim olduğu bir
dövrdə minilliklər boyu formalaşaraq
xalqımızın milli varlığının və özünə
məxsusluğunun ifadəsi kimi üzə çıxan
zəngin mənəvi irsi milli düşüncə və
dəyərlər sisteminin mədəni intellektual
mülkiyyətinin mənfi yüklü yad təzahürlərdən qorumaq kimi bir missiyanın öhdəsindən layiqincə gəlir.
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İctimai statusda fəaliyyət göstərən
Heydər Əliyev Fondunun qarşısına qoyduğu məqsədlərin əhəmiyyətinə, miqyasına və sanbalına görə Azərbaycanın
hərtərəfli inkişafı və vətandaş cəmiyyəti
quruculuğu prosesinin sürətləndirilməsinə
öz töhfəsini verməyə çalışır. Fondun
fəaliyyəti eyni zamanda insan və vətandaş
hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə
təminatına, bəşəriyyətin xilasına yönələn
mütərəqqi ideyaların cəmiyyətdə möhkəm
əsaslarla uğur tapması, fərqli sivilizasiyaların dialoquna keçmiş və gələcək arasında
mökəm körpü salınmasına insanlara
xeyirxahlıq, insanpərvərlik və nəciblik
humanizim kimi müqəddəs dəyərlərin
inkişaf edilməsinə yönəlmişdir.
Heydər Əliyev fondu yarandığı gündən Ulu Öndərimizin milli dövlətçilik
ideyalarını nəsillərə aşılamaq əsası Heydər
Əliyev tərəfindən müəyyən edilmiş sosial–
iqtisadi mədəni inkişafa dünya birliyinə
inteqrasiyaya yönəlmiş siyasətin öyrənilməsinə, təbliğinə və ideyaların həyata
keçirilməsinə dəstək vermək, Azərbayca90

nın tərəqisi və xalqımızın rifahı naminə
geniş miqyaslı proqram və layihələrlə çıxış
etmiş, böyük ictimai nüfuz qazanmışdır.
Fond mövcud olduğu qısa müddətdə
həm ölkə daxilində, həm də ölkəmizin
hüdudlarından kənarda elm, təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət, idman, ekologiya və
sosial sahələrdə geniş miqyaslı bir çox
tədbirlər
həyata
keçirmişdir.
Ulu
Öndərimiz Heydər Əliyev insanpərvərlik
və humanizim məfkurəsində çıxış edən
fond qayğı və köməyə ehtiyacı olanlara
diqqətini əsirgəmir. YUNESKO – nun
Xoşməramlı Səfiri, Milli Məclisin Deputatı
Mehriban Xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondunun vətəndaşlara hər
zaman diqqət və qayğı ilə yanaşacağını
əminliklə vurğulayır: "Bəzən cəmiyyətdə
insan elə bir vəziyyətə düşür ki, bütün
döydüyü qapılar onun üzünə bağlı qalır. O
öz dərdi ilə öz problemi ilə təkbaşına qalır
və ona elə gəlir ki, heç bir şey və heç kəs
ona kömək edə bilməz. Bu halda o üzünü
bizim fonda tutur. Mən demək istəmirəm
ki, biz dərhal onun bütün problemlərini
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həll edirik, amma o insan burada nə
biganəlik, soyuq münasibətlə rastlaşmaz
və hökmən onun problemlərinin həlli üçün
mümkün olan bütün vasitələrdən istifadə
ediləcəkdir. Yəqin ki, xeyriyyəçilik, insansevərlik, mərhəmət Azərbaycan xalqının
mentalitetinə, mədəniyyətinə əsrlər boyu
formalaşan ənənələrimizə xas olan gözəl
keyfiyyətlərdən biridir və biz bu gün
Heydər Əliyev Fondu olaraq bu ənənələri
davam etdirməyə çalışırıq”. Bu fikirlər
YUNESKO-nun Xoşməramlı Səfirinin
yüksək humanizminin və insanpərvərliyinin əyani təcəssümüdür.
Cəmiyyətdə insanpərvərlik, humanizm
ideyalarının möhkəmlənməsinə çalışan
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Milli
Məclisin Deputatı Mehriban Xanım
Əliyevanın təşəbbüsü əsasında bu günlərdə
milli məclisdə qəbul olunaraq dövlət
başçısı tərəfindən imzalanan və icrasına
başlanılan amnistiya aktının cəmiyyətdə
böyük diqqətlə və hörmətlə qarşılanması
da bu baxımdan təsadüfü deyildir.
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Ulu Öndərin humanist siyasətinin, diqqətinin əyani nümayişi olan bu amnistiya
aktı həm də onun xatirəsinə ehtiramın
ifadəsi kimi diqqəti çəkir. Amnistiyanın
icrası prosesinə məhz cari ilin 10 may
tarixində başlanması da rəmzi səviyyə
daşımaqla, xalqımızda ikiqat sevinc duyğuları oyatmışdır.
Təqdirəlayiq haldır ki, Ulu Öndərimiz
tərəfindən əsası qoyulan və Prezident
İlham Əliyev tərəfindən inamla davam
etdirilən bu humanist siyasətə Heydər
Əliyev Fondu da öz töhvəsini verir.
Fondun prezidetinin xoşməramlı təşəbbüsü əsasında gerçəkləşmiş amnistiya aktı
cəmiyyətdə ürəkdən dəstəklənir və təqdim
edilir. Müntəzəm olaraq imzalanan əfv
fərmanları, eləcə də qəbul olunan amnistiya aktları Azərbaycanın demokratik
imicini daha da gücləndirməklə, rəsmi
Bakının insan hüquqları üzrə ixtisaslaşmış
bir sıra beynəlxalq qurumlarla, xüsusən də
ATƏT, Avropa Şurası kimi təşkilatlarla
münasibətlərinin genişlənməsinə böyük
imkanlar acır. Bu və digər humanist ad93

damlar rəsmi Bakının Avraopa təşkilatları
ilə normal əmakdaşlıqda maraqlı olduğunu, demokratik və dövlət quruculuğu prinsipinə sadiqliyini nümayiş etdirir.
Mehriban Xanım Əliyeva çağdaş Azərbaycanın bütün taleyüklü məsələlərində,
xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub
saxlanılmasında, o cümlədən klassik Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvinin, Məhəmməd Füzulinin, Nəsiminin, Xəqaninin
adlarına xüsusi yer ayrılmasında, Azərbaycan xalçaçılığının təbliğ olunmsında,
milli-mənəvi dəyərlərimizin tərkib hissəsi
olan muğam sənətinin dünyaya inteqrasiya
edilməsində, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş aparılmasında, diasporun gücləndirilməsində müstəsna rola malikdir.
Azərbaycanın qəhraman qızı Mehriban
Xanım Əliyeva aparıcı qurum və təşkilatlarında, zirvə toplantılarında, sammitlərdə,
Xoşməramlı
Səfirin
yığıncaqlarında,
BMT-nin Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahında, Dünya Səhiyyə Assambleyasının
60-cı sesiyasında, Heydər Əliyev Fondunun layihəsi olan “Müharibə və Tarixi
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Mədəniyyət Abidələrimiz” kitabının təqdimat mərasimində Aərbaycanın birinci xanımına verilən “Qızıl Ürək” Beynəlxalq
Mükafatının təqdimat mərasimində doğma
məmləkətimiz haqqında yüksək təəssürat
yaratmışdır.
Müstəqil Azərbaycanımızda bu görülən
gözəl, insanpərvər işlərlə bərabər Azərcanımızın birinci xanımı Mehriban xanım
Əliyeva həm də Azərbaycan körpələrinin
anası kimi körpələr qəlbində ana kimi
yaşayır. Mehriban xanım Əliyevanın
xeyirxah, humanist, mehriban, uşaqsevər
ana kimi dünya rəhbərlərinin xanımları ilə
müqaisədə ən yüksək yer tutmuşdu.
Ona görə də Azərbaycanımızda sahibsiz
uşaqların və körpələrin anası deyirlər .
Mehriban xanım Əliyeva Böyük Ana adına
layiqdi.
Mehriban xanım Əliyevanı körpələr
anası kimi Allah özü nəzərində saxlasın,
hifs etsin. Amin!
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HEYDƏR ƏLĠYEV FONDUNUN
PREZĠDENTĠ MĠLLƏT VƏKĠLĠ
MEHĠBAN XANIM ƏLĠYEVAYA
Heydər Fondu işıq salır dünyaya
Ucalır sədası günəşə, aya
Dünya dövlətləri salırlar saya
Mehriban xanımın siyasəti .
Körpələr Anası deyirlər ona
Balalar şirindi, hər birinə ana
Şölə saçır tamam Azərbaycana
Mehriban xanımın siyasəti.
Vətən qeyrətlidi bütün vərdişlər
Xalqına layiqdi gördüyü işlər
Yaddaşlarda qalır tamam bu işlər
Mehriban xanımın cəsarəti.
Körpələr çox sevir anatək onu
Körpələr payıdı bəzəkli donu
Hər zaman xoş olur sözünün sonu
Mehriban xanımın siyasəti.
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VƏTƏNƏ LAĠQDĠR
MEHRĠBAN XANIM

Azərbaycanımın böyük gəlini,
Əsirgəmir xalqa kömək əlini.
Körpələrim sevir şirin dilini,
Vətənə laiqdir Mehriban xanım.
Tikilən məktəblər, xəstəxanalar,
Avropa sitilli avadanlıqlar.
Təşəkkür diləyir ata, analar,
Vətənə laiqdir Mehriban xanım.
Körpələri sevir,körpələr onu,
Körpələrə özü geydirir donu.
Gördüyü işlərin görünmür sonu,
Vətənə laiqdir Mehriban xanım.
Hacı Zeynalabdin kimi ad alıb,
Ölkənin xöşməramlı səfiri olub.
Xalqının hər yerdə qeydinə qalıb,
Vətənə laiqdir Mehriban xanım
Ölkənin xoş məramlı səfiri olub,
Təmkinlə, ağılla kamala dolub.
İşilə tarixə dərin iz salıb,
Vətənə laiqdir Mehriban xanım.
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ANA VƏTƏN ÇAĞIRIR!
Tərpənin, tərpənin Vətən dardadı,
Qələbə də, inam, etibardadı.
Gücünüz qan vuran damarlardadı,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!
Sizə alqış deyir ata-analar,
Sizin yolunuzu gözləyir bahar.
Qəlbdə inam varsa, qələbə də var,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!
Allah qüvvət versin, meydan açasız
Zülfüqarla gərək işıq saçasız.
Azğın kafərləri bir-bir biçəsiz,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!
Torpağım Qiblədi,Vətən Kəbədi.
Namərdlər etdiyi haqsız davadı.
Sizə qüvvət verən ol Mustafadı,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!
Ayıq olun, gözdən qaçar kafərlər,
Başımıza oyun açar kafərlər.
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Doğanaqdan gəlib keçər kafərlər,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!
Kömək durun darda qalan yoldaşa,
Sirdaş olun yaman gündə sirdaşa.
Vuruşmada qardaş olun qardaşa,
Ay oğullar, Ana Vətən çağırır!...
Ay oğullar, Azərbacan çağırır!..
AZƏRBAYCAN ƏSGƏRĠ
Adınla bağlıdır elin hünəri,
Tarixə nəqş elə hər bir zəfəri.
Gətir bu yurduma aydın səhəri,
İrəli! İrəli!
Azərbaycan əsgəri!
Göstər meydanlarda qüdrətini sən,
Qoru səngərlərdə qeyrətini sən.
Ucalt Vətənimin şöhrətini sən,
İrəli! İrəli!
Azərbaycan əsgəri!
Bu ulu torpağa canlı sipərsən,
Daşı da köksünə sıxıb öpərsən.
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Gətir o müjdəli qələbəni sən,
İrəli! İrəli!
Azərbaycan əsgəri!
Düşmənin leşini sər leşi üstə,
Tanrıdan həmişə güc-qüvvət istə!
Bu sınaq günündə dərmə nəfəs də,
İrəli!
İrəli!
İrəli!
Azərbaycan əsgəri!
20.02.1992
KÖMƏYĠNĠZ TANRI
OLSUN DEYĠRƏM
Qarabağdakı könüllü əsgərlərə
Qarabağda yurd qoruyan balalar,
Kororğlu qeyrəti sizlərdə də var.
Hər bir addımınız bir uğur olar,
Köməyiniz Tanrı olsun deyirəm.
Nərə çəkin, bənd-bərəni kəsdirin,
Qılınc vurun, yağıları susdurun.
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Haram tikə yeyənləri qusdurun,
Köməyiniz Tanrı olsun deyirəm.
Ana üçün, Vətən üçün hər an siz,
Lazım gəlsə, canınızdan keçərsiz.
Səngərləri yuva kimi seçərsiz,
Köməyiniz Tanrı olsun deyirəm.
Oruc əmi can söyləsin sizlərə,
Heydər baba komandandır bizlərə.
Zəhminizdən qoy yatmasın dağ-dərə,
Yağı yaman günə qalsın deyirəm!
Köməyiniz Tanrı olsun deyirəm.
14.04.1991
AZƏRBAYCAN ƏSGƏRĠNƏ
Səngər sanki döşəyidir əsgərin,
Bu dar gündə gərəyidi əsgərin.
Vətən geyindirir ona səngəri,
Çünki ondan umur böyük zəfəri.
Yurdumun əsgəri oyaqdı bu gün.
Sabahkı ağ günə dayaqdı bu gün.
Əsgər Vətən üçün köksünü gərir,
Azadlıq uğrunda canını verir.
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Gecə-gündüz bir an gözünü yummur,
Heç kimdən, heç kəsdən təşəkkür ummur.
Köksündə boy atır bir arzu-dilək!
Təmizlənsin yurddan düşmənlər gərək,
Qovsan bu dağlardan dumanı-çəni,
Vətən də alqışlar hər zaman səni.
Vətən təmizlənsə, qurtarsa dava,
Əsgərə bəxşişdir təmiz su, hava.
Dağlar da, daşlar da baş əyər ona,
Vətən həm yurd olar ona, həm ana!
Tarix yaşadıqca yaşayar o da!
Tarix boyu düşmən alışar oda!
ANA DĠLĠM
Ana dilim hər dillərdən şirindi,
Sözlərimdə gözəlləşir öz dilim.
Danışdıqca təmiz Ana dilimdə,
Gözlərimdə gözəlləşir öz dilim.
Cənnətə çevrilir dilim dinəndə,
Ruhum cana gəlir əlim dinəndə.
Sözüm şirinləşir bəlim dinəndə,
Sözlərimdə gözəlləşir öz dilim.
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Salam – kəlam eyləyəndə qeyrətim,
Dərdlərimi söyləyəndə cürətim.
Millətimlə başlayanda söhbətim,
Sözlərimdə gözəlləşir öz dilim.
Cavanlara ustad sözüm yaraşıq,
Ahıllar düz sözə olublar aşiq.
Şirin söz yığmışam mən qaşıq-qaşıq,
Şirin sözdə gözəlləşir öz dilim.
Oruc da hər işdən halı yaranıb,
Haqqın tərəfindən bəli, yaranıb.
Hörmətdə, izzətdə Vəli yaranıb,
Nur gözümdə gözəlləşir öz dilim.
08.01.2010
XALQA MƏHƏBBƏTDĠ
ĠÇĠNDƏKĠLƏR
Yüküm zərdi, ləldi sözdən, nağıldan,
Səbirdi, möhnətdi içindəkilər
Nizami hikmətli, Füzuli sözlü,
Böyük mərhəmətdi içindəkilər.
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Çəkirəm bu yükü ömrüm boyu mən,
İçindəki şirin məzə - meydi şən,
Nağıl kimi söyləyərəm istəsən,
Dərin bir hikmətdi içindəkilər.
İnam, etiqaddı danışan dili,
Vardır qızılgülü, darçını, hili,
Öyrənsən ömrünün açılan gülü,
Xalqa məhəbbətdi içindəkilər.
Oxuyub imana gələ bilələr,
Şirin danışalar, şirin gülələr,
Qəlbindəki ləkələri silələr,
Əlçatmaz şöhrətdi içindəkilər.
Oruc Göyçəliyəm, şirin diləm mən,
İstərəm hamını şirin biləm mən.
Arzuynan dövr edən şirin iləm mən,
Arzudu, diləkdi içindəkilər,
Xalqa məhəbbətdi içindəkilər.
Bakı yolu, 14.08.2008
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AZƏRBAYCANIN GÖZƏL
MƏKANLARINDAN...
BAKI
Dünyanın gözündə günəşdi, aydı,
Yaşıl libasına bürünüb Bakı.
Buranın qışı da elə bil yaydı,
Daim giləvarla öyünüb Bakı.
Vətənin torpağı, daşı da ləldi,
Ayağı da ləldi, başı da ləldi.
Dünya tarixində yaşı da ləldi,
Narahat ürəktək döyünüb Bakı.
Xudam şöhrət-şanı ona veribdi,
Bu şəhər gecələr nur gətiribdi.
Xalqın dərd-sərini çox götürübdü,
Nə çöküb, nə də ki, sürünüb Bakı.
Gərib düşmənlərə sinəsini də,
Ucaldıb aləmə gur səsini də,
Dərib neft qoxulu nəfəsini də,
Həmişə vüqarlı görünüb Bakı.
Millətim dünyada sənlə öyünüb,
Ürəkləri hər vaxt sənlə döyünüb,
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Ellərim Xəzərlə, sənlə öyünüb,
Oruc da səninlə sevinib Bakı.
GƏNCƏM
Harada olsam da səni anıram,
Ay güllü, çiçəkli, çinarlı Gəncəm.
Özümə hər yerdə pənah sanıram,
Sən imam diyarlı, vüqarlı Gəncəm.
Səndən uzaq düşsəm, dözməz ürəyim,
Sənsən qəlbimdəki arzum, diləyim,
Ömrüm, ümidim, xöş gələcəyim,
Ay mənim Murovlu, Qoşqarlı Gəncəm.
Sənsiz uşaq kimi qəribsəyirəm,
Səndə olan zaman bil ərköyünəm,
Başqa şəhərlərdə səni öyürəm,
Ay mənim bakirə, ay nurlu Gəncəm.
Oruc coşur hərdən, yaz seli kimi,
Kükrəyir payızın küləyi kimi,
Dünyanın müqəddəs mələyi kimi,
Ay mənim inamlı, ilqarlı Gəncəm.
Gəncə, 06.10.1999
106

GƏNCƏMĠN
Çox yeri gəzmişəm aranlı-dağlı,
Yoxdur heç bir yerdə tayı Gəncəmin.
Könül oxşayandı bağçası-bağı,
Gözəlliklər olub payı Gəncəmin.
Yurdumun Göy gölü, Maral gölü var,
Kəpəz, Qoşqar elə qürurla baxar.
Günəş üfüqlərdən fərəhlə çıxar,
Bir dünyadır yazı, yayı Gəncəmin.
Kolların dibindən bənövşə baxar,
Qızılgül, qönçədə hələ darıxar.
Nəğmə deyə-deyə gur sular axar,
Bir bəstəkar olar çayı Gəncəmin.
Göy gölümün suyu Gəncəyə gələr,
Nizami babamın ruhu da gülər,
Xain ermənilər yanıb-tökülər,
Abi –zəmzəm dadar suyu Gəncəmin.
Neçə şəhərlərdən soraq alıram,
Bir –bir ürəyimdə saya salıram,
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İndi şöhrətindən mən ucalıram,
Düşüb tarixlərə izi Gəncəmin.
Havası təmizdi, suyu təmizdi,
Burda bir-birinə hamı əzizdi,
Ürəklər genişdi, sanki dənizdi,
Bitib –tükənməzdi sözü Gəncəmin.
Qoynunda yurd salıb ərənlər, ərlər,
Əriyib dumantək qəmlər, qəhərlər.
Uğurlu açılıb burda səhərlər,
Lalədir ocağı-gözü Gəncəmin!
Düşüb tarixlərə izi Gəncəmin!
17.05.1991
NAXÇIVAN
Vətənimə gözəl dahi yetirib,
Tarixində dərin izli Naxçıvan.
Siyasətə böyük oğul gətirib
Dağı duzlu, ömrü yazlı Naxçıvan.
Bu övladı yurdu ucaldıb göyə,
Döndərib hər yanı gülə-çiçəyə,
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Çatdırıb xalqını arzu-diləyə,
Sərin sulu, ala gözlü Naxçıvan.
Dahini vəsf etmək sığmaz varağa,
Bənzəyər həmişə o uca dağa.
Milləti qaldırar hər an ayağa,
Gur avazlı, kəskin sözlü Naxçıvan.
Ər oğul tanınar eldə hər zaman,
Xalqın adı düşməz dilindən bir an,
Həqiqət boy atar arzularından,
Sinəsi alovlu, közlü Naxçıvan.
Müstəqil ölkəmə, azad ölkəmə,
Veribsən möhkəm qol-qanad ölkəmə.
Dahi yetiribsən azad ölkəmə,
Ay Oruc, alovlu közlü Naxçıvan!
Üfüqləri günəş üzlü Naxçıvan.
13.02.2000
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GƏDƏBƏYĠM
Yurdum, tanrım, fələyim,
Bol süfrəm, bol çörəyim.
Dar günümdə gərəyim,
Vətənim, həm ürəyim,
Ay mənim Gədəbəyim.
Yaşıl meşəm, dağlarım,
Bol bəhrəli bağlarım,
Sərin gur bulaqlarım,
Arxam, yiyəm, köməyim
Ay mənim Gədəbəyim.
Kığ baldırğan dərəli,
Kəklik, cüyür bərəli,
Bal, qaymalı, kərəli,
Ciyər param, ürəyim,
Ay mənim Gədəbəyim.
Dağları el-obalı,
Bağlı; alma-gavalı,
Çayları qızıl xallı,
Qibləm, Kəbəm, diləyim,
Ay mənim Gədəbəyim.
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Oruc qoynunda gəzib,
Çəmənindən gül üzüb,
Nəğməni sənə yazıb,
Canım, qanım, ürəyim,
Ay mənim Gədəbəyim.
Gəncə, 10.05. 1999
GƏDƏBƏYĠMƏ
Ürək açan gözəl nəğmə qoşaram,
Şaxtalı, boranlı Gədəbəyimə.
Nəğməli könlümdən elə coşaram,
O dağlı, aranlı Gədəbəyimə.
Könlüm quşu qonar budaqlarına,
Quzeydə saxlanan o ağ qarına.
Heyranam elimin həm gen-darına,
Vurğunam dumanlı Gədəbəyimə.
Naxışlı, bəzəkli sözlər biçərəm,
Şəlaləli çaylarından keçərəm.
Qanadlanıb bil ki, hər vaxt uçaram,
O sazlı, kamanlı Gədəbəyimə.
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Mənə xoşdu dərəsi də, dağı da
Çiçəklənən bağçası da, bağı da.
Bata bilməz ona heç vaxt yağı da,
Arxalı, gümanlı Gədəbəyimə.
Canımı verərəm yad ayaq alsa,
Qanımı verərəm qanı azalsa.
Orucun şən könlü eşqə dolarsa
Mehmandı imanlı Gədəbəyimə.
TOVUZUM
Başın Şahdağıdı, ayağındı Kür,
Dörd yana söykənib dizin Tovuzum.
Yaşıl ovalıqlar yaşıl köksündür,
Çox şənliklər görüb gözün Tovuzum.
Ağuşunda neçə ustad ucalıb,
Əsəd təbli adam səndən güc alıb...
Azaflı da qucağında qocalıb
Tarixdə yaşayır izin Tovuzum.
Olub aşıqların həmişə dərin,
Çoxdur alimlərin, həm şairlərin.
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Hünər meydanında çoxdu zəfərin,
Həmişə ağ olub üzün Tovuzum.
Dülgər Oruc əziz tutub adını,
Həmişə xoş görüb toy-büsatını.
Əzizlərsən yaxınını, yadını,
Bitib tükənməzdi sözün Tovuzum.
Tarixdə yaşayır izin Tovuzum!
18.11.2000
DAġKƏSƏN
Dağların dəmirdi, daşların zərdi,
Vətənimin Uralısan Daşkəsən.
Yataqların zəydi, həm də mərmərdi,
Sən xalqımın vüqarısan Daşkəsən.
Yurdumuza sən bir sönməz mayaksan,
El-obanın dar günündə dayaqsan,
Ürəklərdə əzəmətli bir dağsan,
Təbiətin baharısan Daşkəsən.
Xəzinədir sənin hər bir qarışın,
Dahilər yurdudu hər qayan, hər daşın,
113

Çox bəlalar görüb dünyada başın,
Sən igidlər diyarısan Daşkəsən.
Çiçəklərin xəstə üçün dərmandı,
Çən almasın yol-izini amandı!
Qayaların bir gərilmiş kamandı,
Duyğuların axarısan Daşkəsən.
Sənlə bağlı Orucun çox sözü var,
Allı-güllü çəmnində gözü var.
Hər daşında keçmişimin izi var,
Tariximin açarısan, Daşkəsən.
GÖZƏL SAMUX
Torpağın bərəkət, insanların mərd,
Hər yerin yamyaşıl ay gözəl Samux!
Qeyrətli insanlar qoymaz səndə dərd,
Çox ucadır başın, ay gözəl Samux!
O müdrik başçındı başının tacı,
Xalqın çörəklidi yox ehtiyacı.
Burda zəhmətkeşdi hər qardaş bacı,
Şərəflə qeyd olur yaşın ay Samux!
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Kür qolunu dolayıbdı boynuna,
Meşələr heyrandır hər cür oynuna.
Qarpız, yemiş, üzüm dolub qoynuna,
Nümunədi işin ay gözəl Samux!
Mal – qoyunun ağ eyləyir üzünü,
Sayı çoxdur buzov, dana, quzunun.
Yağ - pendirin var ömrünün uzunu,
Varı aşan – daşan ay gözəl Samux!
Bağ- bostanın naxış olub çöllərə,
Xoşbəxt səsin yayılıbdı ellərə,
Sədan çoxdan düşüb şirin dillərə,
Ləldi torpaq, daşın, ay gözəl Samux!
Bir yanın Gürcüstan, bir yanın Xanlar,
Varına baş əyir xanlar, xaqanlar.
Dahilərin ilə səni ananlar,
Brilyant daş-qaşlı, ay gözəl Samux!
Mərkəzdə çəkilir şərəfli adın,
Sevinir ellərin, qohumun, yadın.
Başbilənin özü olub imdadın,
Gəncədir sirdaşın, ay gözəl Samux!
Gəncə 25.11.2004
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XANLARIM
Krım,Yalta, Soçi yadımdan çıxır,
Qoynunda olanda yayda, Xanlarım.
Sərin bulaqların köksündən axır,
Yaradan veribdi pay da, Xanlarım.
Göy-gölün billurtək əks edir dağı,
Maral göl bəzəyir yalı, yaylağı.
Cüyürlər məskəni, maral oylağı
Saxlayır həmişə sayda, Xanlarım.
Sənə tərif yazmaq sığmaz varağa,
Bağ-bağçan tanışdır arana, dağa.
Tarix arayanlar düşür sorağa,
Qoşasan xalqımla soyda, Xanlarım.
Nə qədər danışsam, çox sözüm qalır,
Hər cürə nemətin səndən ad alır.
Şənliyin, məclisin el yola salır,
El yaşadır səni toyda, Xanlarım.
Oruc vurğun olur hər bir çağına,
Məhsuldar qoynuna, üzüm bağına.
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Düşərəm həvəslə mən sorağına,
Həftədə Xanlarım, ayda Xanlarım!
24.01.2001
ġƏMKĠRĠM
Dağlar ətəyində gözəl havan var,Mil,
Muğan heyrandı sənə, Şəmkirim.
Gözəl təbiətin, gözəl səfan var,
Ceyrançöl heyrandı sənə, Şəmkirim.
Yasamal dağıdır ömrünə sirdaş,
Ayağından keçir Kür yavaş – yavaş,
Düzlərin məhsuldar, el – oban qardaş,
Hər ötən mehmandı sənə Şəmkirim.
Min könül oxşayır gül – çiçəyin də,
Sənin özündədir nur mənbəyin də.
Yenikənd SES ilə çox diləyin də,
Sonsuz bir ümmandı sənə Şəmkirim.
Burda silinməzdi Hüseynin izi,
Hey dildə-ağızda gəzir hər sözü,
Dostun dost yanında ağ olur üzü,
Bu bir ərməğandır sənə Şəmkirim.
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Söz yoxdur başçının etibarına,
Çatır ağır gündə elin karına.
Baxdıqca çöllərə bəhər-barına,
Hisslər qanadlandı sənə Şəmkirim.
Oruc Göyçəlinin tükənmir sözü,
Qalıb çəmənində, çölündə gözü.
Qoynunda tarixin az deyil izi,
Hər daşın fərmandı sənə Şəmkirim.
Gəncə, 15.11.2000
QARABAĞIM
Ayırmaq olarmı könülü candan,
Düşünmək də olmaz bunu bircə an.
Bir çöp əskilməsin Azərbaycandan,
Qanımla coşaram bil, Qarabağım,
Gün o gün olsun ki, gül Qarabağım.
Nə vaxtdan yatmıram rahat bir yuxu,
Xəcalət çəkəcək axırda coxu.
Nə hədə bilərəm, nə də ki, qorxu,
Qanımla coşaram bil, Qarabağım,
Gün o gün olsun ki, gül Qarabağım.
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Qoynunda yasayib Vaqif, Natəvan,
Vaxt gələr düşmənə vermərəm aman.
Bir də Qarabağı anmaz hec zaman,
Qanımla cosaram bil, Qarabağım,
Gün o gun olsun ki, gül Qarabağım.
Bir təhər qaytardıq Gəncə adını,
Bilməyənlər bilsin bunun "dadını".
Qıraram yağının mən əcdadını,
Qanımla coşaram bil, Qarabağım,
Gün o gün olsun ki, gül Qarabağım.
Qəflətdə yatmısdım, indi qalxmışam,
Ozümü yandırıb oda yaxmışam.
Vətən deyə-deyə təbdən çıxmışam,
Oruc candan kecər bil, Qarabağım,
Gün o gün olsun ki, gül Qarabağım.
21.01.1990
DOĞMA VƏTƏNĠMDĠ,
YURDU MƏSKƏNĠ
Göyçə qanım, Azərbaycan canımdı,
Vətənim, torpağım, din-imanımdı,
Dilimin əzbəri, xanimanımdı,
Ana Vətənimin çölü, çəməni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni.
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Dağları, düzləri, yalı, yaylağı,
O Mili, Muğanı qartal oylağı,
Elimin, obamın mərdi saymağı,
Adəti, şənliyi gözləyir məni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni.
Nefti ad qazanıb, dərindi kanı,
Bəzəkdi dünyaya şöhrəti-şanı,
Hər eldə ucalır indi ad-sanı,
Var gülü-çiçəyi, deyir dər məni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni.
Sərin bulaqları canın dərmanı,
Ceyranı, cüyürü gəzir hər yanı,
Turacı, kəkliyi qoruq məskəni,
Fərəhdi, ölkəmi gəzdirir məni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni.
Şənliyi, mahnısı dillər əzbəri,
Qələbə qazanıb on ildən bəri,
Radio, televizor yenilikləri,
Bəzəyir evləri, dindirir məni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni.
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Millətim gözəldi, istidi qanı,
Yaraşır onlara hər canhacanı,
Oruc çox dolanır eli, cahanı,
Yoxdur belə Novruz, belə səməni,
Doğma vətənimdir yurdu, məskəni.
AZƏRBAYCANIM
Qoy telli sazımı basım bağrıma,
Sənə nəğmə qoşum Azərbaycanım.
Müstəqil olubsan, azad olubsan,
Bol neftintək coşum Azərbaycanım.
Alimlər, şairlər ölkəsisən sən,
Nizami, Füzuli, Məhsətisən sən,
Vurğunun Mil-Muğan bölgəsisən sən,
Sənsən əqlim, hüşum Azərbaycanım.
Hər qarış torpağın qızıldır sənin,
Bütün xəzinədir çölün, çəmənin,
Aləmə səs salıb Novruz, Səmənin,
Yaz selitək daşım Azərbaycanım.
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Oruc nəğmə qoşur cavan yaşına,
İgid övladına, can qardaşına,
Xainlərin əli çatmaz başına,
Çox ucadır başın Azərbaycanım.
Gəncə, 04.01 1990
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