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Başlıq                      

Mən qələmim ana dilində yazmaq istəyirəm, 

 

 

 

 

                    özgə dilində yox… 

 

Hər bir xalqı ayırmaq istəyirsən vətənindən, 

Yetər xalqın ana dilin1 kəsəsən məktəbindən, 

Bu düşüncə yürütülür “İRAN” fars dövlətindən.2  

        Qələmi al əlindən, ayrılar xalq mənliyindən, 

        Ümmətçi3 tərbiyə et, çıxar o xalq kimliyindən. 

 
                         (Kitabın 48-ci səhvə 4-cü Bənd)  

                         ("Vətən Havasi" Eldar Güneyli) 

 

                                 

"Əyər bir millətin öz tarixini, keçmişini, mədəniyyətini, kimliyini və öz 

görkəmli elmi, dini, siyasi və mədəni şəxsiyyətlərindən ayırıb və 

unutdursalar, eyni zamanda onun dilini, əlifbasını və kitabını ondan alıb və 

yaxud zamanla yaranmış kültürünü ondan aldıqda, bu millət başına 

gətiriləcək hər nəyə hazır olacaq. Bu millət daha canlanıb yaşaya bilməsi 

imkansızdır, yalnız öz içindən görkəmli şəxsiyyətlərin ortaya çıxması şərti 

ilə. Bu faciəni bir çox ölkələrin başına gətirmişlər." 

 

Qaynaq: 

Ayətollah Əli Xamneyinin 1379-cu ilin aban ayında İranın Mərkəzi 

əyalətindəki danışığından qısa bir parça olaraq 1391-ci ildə İranın 

"Həmşəhri" qəzetəsində yazılmışdır. 

                 

Hər millətin varlığının təməlində dil olsada, onun müstəqil bir dövlətinin 

olmamasına rəğmən bir millət kimi dünya millətləri içində yer alıb və 

tanınmasına səbəb olan əsas amil, o millətin öz milli varlığına, tarixinə, 

mədəniyyətinə və kimliyinə sahib çıxmasıyla yanaşı öz milli-tarixi, elmi və 

ədəbi şəxsiyyətlərinə sahib çıxıb və bütün bunlarla qürur etməsi ilə 

mümkündür. 

 
1 Bir xalqın dilini əlindən aldıqda o xalqın bütün Ayətollah Xaməneyi dediyi varlıqlar əlindən alınar. 
2 Ayətollah Əli Xaməneyi kişi tüpürdüyünü yalamaz. (bu atalar sözüdür) 35 ildir ölkənin rəhbəriyyətində 

olaraq icazə verməyir hətta öz yazdıqları anayasa icra olunsun. Ayətollah Xaməneyinin danışdığı və 

nitqi ilə əməlini özünüz oxucu olaraq dəyər veriniz. 
3 Müqəlled[iradəsiz, özünə güvəni(etimadı) olmayan, təslim olan insan]. 

 

http://www.eldar-guneyli.com/id/388-5.html
http://www.eldar-guneyli.com/arxiv/364-18.html
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Bu önəmli faktorlar bir millətin yaşayıb, var olmasında olduqca böyük və 

əsasi rol oynayıb və onu tarix boyu yad elli işğalçılar və mahacim 

millətlərin istilası qarşısında qoruyaraq sonsuza qədər yaşamasını sağlayıb 

və hətta qarantı etmişdir.   

Bu gün dünyanın bəzi çox millətli ölkələrində hakim olan millətlər irqçılığa 

dayanaraq, ölkədə yaşayan başqa millətlər, milli azlıqlar və etnik qruplara 

qarşı yürütdükləri müstəmləkəçi siyasətləri ilə onları hakim millətin içində 

əridib yox etməyə çalışmaqdadırlar. Buda ancaq, bir milləti öz milli 

varlığından, kökündən, mədəniyyətindən uzaqlaşdırıb, dilini yox edib, 

tarixini unuddurub saxtalaşdırmaqla mümkündür. Əlbəttə bu məsələ, uzun 

bir tarixi sürəcin nəticəsində baş verir və yalnız o millətin satqın və 

manqurtlaşmış sözdə aydınlarının xəyanəti və düşmənə hər tərəfli 

yardımıyla mümkün olur. 

Bu gün çox millətli İran adlanan ölkədə hakim olan fars faşizmi 

Azərbaycan Türk milləti başda olmaq üzrə qeyri-fars millətlərə qarşı öz 

qatı irqçılıq və müstəmləkəçilik siyasətinə dayanaraq, yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi bu millətlıəri öz keçmişindən, kimliyindən və bütün milli 

varlığından uzaqlaşdıraraq var gücü ilə fars milləti içində əridib yox 

etməyə çalışır. 

Maraqlıdır ki, İran İslam rejiminin dini və siyasi öndəri olan Ayətollah Əli 

Xamneyi, bu danılmaz gərçəkləri dilə gətirib fars millətini çox ciddi şəkildə 

belə bir təhlükəli durumla qarşı-qarşıya gəlməməsi üçün dönə-dönə 

uyarmasına rəğmən, sözdə islam rejiminin başında duran şəxs aydıncasına 

açıqladığı belə bir faciəni fars millətinə rəva görmədiyi halda, onu başqa 

qeyri-fars millətlərə rəva görərək belə bir qeyri-insani siyasəti onlara 

uyqulayır və bütün gücü ilə onları yox etməyə cəhd göstərməkdədir.   

Ayətollah Əli Xamneyinin bu danışığıyla bağlı yazdığım "Vətən Havası" 

adlı şeir kitabımı böyük Azəerbaycan Türk millətimizə sunuram. 

 

                                                                            05.04.2016   Eldar Güneyli             

http://bit.ly/2gHFodG
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Ey Azərbaycan 

Ey Azərbaycan,4 

Sənə olsun canım qurban, 

Sən mənim Vətənim, yurdum yuvam! 

Necə ayrılsın səndən el oban? 

 

Səndə mən doğuldum, göz açdım bu dünyaya, 

Səndə mən dil açdım, böyüdüm bu dünyada. 

 

Ey Azərbaycanım,  

  E……hey Azərbaycan, 

Sənə olsun canım qurban. 

Sən mənim Vətənim, yurdum yuvam, 

Necə ayrılsın səndən el oban? 

 

Sənin var qoca tarixin, 

             Odlar yurdu adlanır adın, 

Alovlanır yanır  hər yanın! 

             Sən Babəklər yurdusan,  

Ulu Xəlil, Məmməd Arazlar, 

             Qurdular quyezində istiqlalnı, 

Yaratdı gülüstan payemasın Ulu Bəxtiyar, 

             Aşıladı güneyində xalqına,  

Bu ideyanı Baltacı Araz5: 

             Otay ilə butay vahid bir candır, 

             Adı odlar yurdu Azərbaycandır. 

 

Ey Azərbaycan,  

  E……hey Azərbaycan, 

Sənə olsun canım qurban. 

Sən mənim Vətənim, yurdum yuvam, 

Necə ayrılsın səndən el oban? 

 
4 2014 _cü ilin fevral ayının 7-də iş yerimdə Azər Zeynalovun ifasında Azərbaycan mahnısını ıçimdə 

zümzümə edirdim. Birdən diqqətimi çəkdi ki, oxuduğum sözlər mahnının sözləri deyil, mənim 

ürəyimdən keçən musiqiyə uyqun sözlərdi. Zümzümə bitdikdə qələmi əlimə alıb sözləri qeyd etdim, 

ki burada oxuduğunuz “Azərbaycan” adlı yazım oldu. 
5 Güney Azərbaycanın milli istiqlal şairi. otay-butay-vetendir.com/ 

 

http://www.otay-butay-vetendir.com/
http://www.otay-butay-vetendir.com/
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Sən alovlar yurdusan, 

Sönməyəcək közün, yaxacak düşmanların, 

Alacaq torpaqlaın, Erməni daşnaklarından, 

Harayların güneyində, göyə qalxacaq, 

Quzeyinə yan qalacaq, 

                     Otay Butay olmayacaq, 

Bütöv Azerbaycan yaranacaq, 

       Xalqımız birləşib, bir yaşayacaq. 

 

Ey Azərbaycanım,  

  E……hey Azərbaycan, 

Sənə olsun canım qurban. 

Sən mənim Vətənim, yurdum yuvam, 

Necə ayrılsın səndən el oban? 

 

Ey Azərbaycanım, 

  E……hey Azərbaycan. 

07.02.2014
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Baltacı Araz şairin xatirəsinə. 

Azərbaycan sevgisiylə böy başa çatdın sən,  

Xalqını sevə sevə, özgə dilin atdın sən, 

Böyük böyük amaclar ürəyində tutdun sən. 

     Vətənin əsarətdən azad olmaq amacın, 

      Fars rasizmin Vətəndən kökün yolmaq amacın… 

 

Oxulda özgə dilin yüklədilər belinə, 

Dedilər bundan belə düşmən ol öz elinə, 

Vətən oğlu, qeyrəti burda gərək bilinə… 

 Sən dözmədin bu zülmə, şovonizmi danladın, 

 Vətəni qurtarmağa, milli bir yol başladın. 

 

Ana dili güciylə, çatdı elmin zirvəyə, 

Sınmayıb baş əymədin, pula, zora, kötəyə, 

Toplumdan nədənləri, söküb tökdün ətəyə. 

 Fars dilini öyrəndin farsca ifşa edəsən, 

 Şovonizmin zülmünü fars xalqına deyəsən… 

 

Oxutdular fars sevən amaca yol olasan, 

Fars rasizmin planın çizməyə qul olasan, 

Xalqı asimilə etməyə, nədənsiz… rol olasan. 

 Sən azadlıq nəğməsin ritmə çəkən tar oldun, 

 Yurdunu tikmək üçün bir gözəl memar oldun. 

 

Əlli səkkiz6 ölçüdə bitdi ömür yolların, 

Sən getdin…, günəş kimi nur yaydı əsərlərin, 

Yazıların diriltdi el sazının təllərin. 

 Milli qurtuluş bu gün xalqımıza hədəfdir, 

 Vətənin azadlığı hürriyyətdir, şərəfdir. 

 

Babəkə bənzər igid, Vətən səni haraylar, 

Bu tay Baltacı səslər, Araz çağırar o taylar, 

Kitabların, əl bə əl xalqın içində yayılar. 

 Sənin geniş düşüncən özgürlüyə yönəldər, 

     Yayılsa bu düşüncə, elin başın ucaldar. 

 
6 Şair əlli səggiz yaşında ürək infaktı geçirərək dünyasını dəyişdi 
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Bütöv Ayerbaycana7 gedən yolu başladın, 

Xalqımıza özgürlüyün ab-havasın aşladın, 

Yazınla, anlayışın şəkilini naqqaşladın. 

 Dedin: o tayla bu tay ayrılmayan bir candır, 

 Ləqəbi odlar yurdu, adı Azərbaycandır. 

 

Qarabağın işğalını gətirdin sən gündəmə, 

Bir milyon insan yanır bu həsrətə qəmə, 

İnsafdımı hakimlər baş əyə8 bu zülmə9.                            

     Oxunub anlanacaq yazıların himlərin, 

 Tərbiz ilə Qarabağı10 qurtaracaq Kimlərin? 
 

Uyqarlaş11ın ay ustad, gördü ışıq üzünü, 

Günəş oldu bu xalqa, ağartdı gündüzünü, 

Haq nə dir? Haqlı kimdir?  Sən tanitdın düzünü. 

 İnsanları çağırdın çağdaş aydın olmağa,  

 Öz haqların tanıyıb, zülmün kökün yolmağa. 

 

Getdin…, qoçaq igidlər davam verər yolunu, 

Türkçülüyün tanitdın, sən sağını solunu, 

 Göstərdin…, el bağına ziyan vuran dolunu. 

 Analar birdə doğar sən tək el nacısın? 

 Vətən hələ çağırır öz oğlu Baltacısın. 

 

Oxulunu bitirdin Vətənə çalışasan, 

Elin qəm- kədəriylə ömürlük alışasan,  

Yazıb yaratmaqınla dedin Vətən yaşa sən. 

 Dedin: məndən yadgar qaldı sizə12 üç-əsər,  

 Oxuyub, tanıtmasaz, hankı xalq edər zərər? 

 

27.01.2014

 
7 Şairin yazdığı Otay Butay Vətəndir  adlı büküsü (kitabı): http://bit.ly/2fAnniJ 
8 Göz yuma… 
9 İşğala 
10 Şairin yazdığı kitabın adı. http://bit.ly/2gakC57 
11 Şairin yazdığı bükünün adı. http://bit.ly/2gDgvDH 
12 1- Uyqarlaş, 2- O tay, bu tay Vətəndir, 3- Təbriz ilə Qarabağımızı kim qurtaracaq? 

http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/3_La_Terbiz_ile_Qarabagh.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://bit.ly/2fAnniJ
http://bit.ly/2gakC57
http://bit.ly/2gDgvDH
http://www.eldar-guneyli.com/pdf/1_La_Uyqarlash.pdf
http://www.eldar-guneyli.com/pdf/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.eldar-guneyli.com/pdf/3_La_Tebriz_ile_Qarabagh.pdf
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Ayağa dur nə yatıbsan Azərbaycan igidi. 

 

İranın rasisti dövləti alçaldırTürk xalqını, 

Urmu gölün qurudur bağladır axar çayını, 

Vətənimi duzladır çıxardır xalqın ahını, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Yerimin adların pozur yazdırır yad adını, 

Ev eşiyin satdırır çökdürür Türk xalqını, 

Vətınindən ayırır azdırır yurtdan alını, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Dilimizi yuasaqlıb əridir yad dilində, 

Xalqı asimiləşdirib əriyir fars elində, 

Kültürünü unutdurur əzir öz mənliyində, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Xalq asimilə olur irəlləyir fars dilində, 

Varlığını unudur gəlişir özgə elində, 

Uşaqları manqut olur olmayır heç fərqində, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Türk dilini inkar edir qoyur adın azəri, 

Oxulda eyitimlədir yetişdirir fazəri, 

Xalqı sapdırır deyir budur “gəlişmə” çarəsi, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Novruzda Türk böcək olur təbrik edırlər farsları, 

Qeyri farsı inkar edir bu farsın alçaqları, 

Bizi yada quyruq edir fars ali cənabları, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Türk dilini yasaqlayır öyrədilsin "tat" dili,13 

Vergilərlə çalışırlar çox yayılsın "yas" dili, 
(Nə yazıq onlara ki ləhcəsizdə öyrənirlər)  

Məmləkətdə, Məktəblərdə rəsmiləşsin "fars" dili, 
(Israil millətinin yaşadığı xəritəsin 

  Silməklə yox eyləsin! ha ha ha ha, səndə bir gül!) 
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 
13 20- illik dövlət programı 
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Hər olanaq yaradır fars dilini yaymasına, 

Mediya14da (TV) açdırır vergilərlə başqasına, 

İnsan haqın pozdurur çıxır xalqın qarsısına, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi 

 

 

Torpağım param-parça oturdurlar özgəsini, 

Xalqımz işsizlikdən tərk edirlər Vətənini, 

Sürgündə həm manqut edib silirlər kimliyini, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

İş yerimi bağladır açılır fars bölgəsində, 

Yer alt-üstü sərvətimi yatırır fars ölkəsində, 

Azərbaycan çapılır qalır farsın kölgəsində, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Asimilə olmuş aydın xalqım manqutlaşır, 

Uşağilə fars dilində danışıb həm yazışır, 

Yazıqlar olsun xalqa öz soyundan uzaqlaşır, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Xalqım yad mahnısın duyub şadlanır toy-şənlikdə! 

Musiqisin unudubdur hallanır özgələrdə! 

Zaman içrə maqutlaşır əriyir kökündə, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Fars asisizmi harlaşıb qeyri farsa xor yanaşır, 

Irqıçı fikir yayır Türk xalqına tərs sataşır, 

İnsan haqqın pozub həmdə haqlardan danışır! 
(Belə də iş olarmı? üz deyil dəllək qayişı, 

                Bunlara hər nə desən, inanın gerçək yaraşır) 
Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

 

Rasizm15 tarix təhrif edir çaşdırır xalqı inan, 

Geri qalmış kuruşların düşüncə fikrin yayan, 

Utanmayıb özlərini göstərir “çağdaş” insan, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 
14 Tacik, Əfğan xalqına. 
15 Pəhləvi sulaləsindən başlayaraq bu günü qədər davam edir. 
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Firdovsi sevər farslar ayılıb həm bilməlidir, 

Fikirdən çağdaş olub iləriyə gəlməlidir, 

Çağın insan haqlarını bəyənib sevməlidir, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Xaxamlar dövlət qurub gör necə tarix yaratdı? 

Firuteşin burnun kəsib qulağından asdırdı, 

Cinayətə utanmayıb daş üstündə yazdırdı, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Irqıçılar16 cinayətə çoxlu qurur duyurlar, 

Cinayət edən hakim Ənuşirvan, Kuruşlar, 

Bugün farslar adil deyib onlar kəbir17 olurlar 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Qondarma tarix yazıb təhrif edir bu illətə, 

Farsa tarix yaradıb yem verələr bu millətə, 

İngilis damad edib qalıblar bugün zillətə, 

Ayağa dur nə yatıbsan Azərbaycan igidi. 

 

Tarixində var Tomris kimi döyüşçü qadınların, 

Qan içdirən kuruşlara cəsurlu qoçaqların,  

İstiqlalını18 almağa sarsılmax igidlərin, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Tarixində tanınmış sənin böyük aydınların, 

Baltacı Araz kimi istiqlalçı şairlərin, 

Qurtuluşa varındır yazılmış çox əsərlərin, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Yazılmış “Azərbaycan hamilədir istiqlala,19” 

Bu kitablar: “Otay butay vətindir”, “Uyqarlaş”la 

Yadigar qoyub Araz, üç “əsərdir” istiqlala, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 
16 İrqiçi 
17 Ulu, böyük 
18 Güney Azərbaycandan Söhbət gedir. 
19 Şairin yazdığı fars dilində büküsünün adıdır.  

    http://bit.ly/2fyTVXS 

http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/4_Azerbaycan_hameleye_istiqlal_ast.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/1_La_Uyqarlash.pdf
http://bit.ly/2fyTVXS
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Xalqıma milli bilinç20 verməyinə dalmalıyıq, 

Ölkəmizin əzilmiş milli haqqın almalıyıq, 

Vətəni qurtarmağa bacarıqlı olmalıyıq,  

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Yazılmış Azərbaycan hamilədir istiqlala, 

Göstərir xalqım necə sömürgədə qalmasına, 

Vətənin çıxış yolun tutsaqlıqdan çıxmasına, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Uyqarlaş oxuyanlar yetişərlər bugün çağa, 

Haqlarına tanış olub yad onu qoymaz lağa, 

Öz ayağı üstə durar qoymaz özgələr sağa, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Otay Butay vətəndir kitab adından bəllidir, 

Param-parça olmuş xalqın21 Vətənimin dərdidir, 

Yurdun özgür olmasına fikirsəl bir əsərdır, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

Milli bilinç silahına, xalq varması lazimdir, 

Özgürlüyün manifestin, oxumamsı lazimdir, 

Baltacını tanıyıb həm, tanıtması lazimdir, 

Ayağa dur nə yatıbsan, Azərbaycan igidi. 

 

 

16.01.2014 

 

 
20 Şüur, ərəb sözü 
21 Xalqımızın və vətənimizin 

http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/farsi.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/otay-butay.html
http://www.eldar-guneyli.com/pdf/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
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21 Azər xatirəsi 

 

İrmi bir azər şərəfli gündür, 

Şanlı bir gün həm kədərli gündür, 

 Vətənə sayılan zəfərli gündür. 

     Vətəni zülmüdən qutardı bu gün, 

     Xalqın yaddaşınd hək oldi bu gün. 

 

İrmi bir azəri dün basdırdılar, 

Otuz min xalqımızı asdırlılar, 

Nə qədr ana bacın qaçdırdılar?  

     Dəftərin kitabların yaxdırdılar, 

     Odda gənc bir öyrətmən yandırlılar. 

 

Türk xalqın alovlda yanan günüdür, 

Faşizmi yandırb yaxan günüdür, 

Yağı22nı vətəndən qovan günüdür. 

  Sinəmizdə yanıxların közüdür, 

 Xalqımızı özgür edən günüdür. 

 

Dirildək yenə o gözəl dövranı, 

Firqə demokrat olan havanı,  

Yağını çaş-baş qoyduran zamanı.  

 Milli hqların aldıran çağını,  

 Azəbaycandan qovduran çağını. 

 

Sən doğulmusan alovlar yurdunda, 

Alovla yandır zalimi yurdumda, 

Alov qoymaz qala zülüm yurdumda. 

 Koroğlu sazı, misri qılıncila, 

 Baltacı Arazın haraylarila. 

 

Araz qan ağlar23 yaratdı şairin, 

Vətənin qurtulsun dedi sizlərin, 

İrmi bir azərdə ölən şəhidin.  

 Tökülmüş qanları yerdə qalmasın,  

 Xalqa bu qədər zülm bizdə olmasın. 

 
22 Düşman, ərəb sözü 
23 http://bit.ly/2gpOIlp 

http://www.otay-butay-vetendir.com/
http://www.otay-butay-vetendir.com/otay-butay/210-5.html
http://bit.ly/2gpOIlp
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Xalqımız ayağa dumalıdırlar, 

Nə qədər zülmə göz yummalıdırlar? 

Yad elin Vətəndən qovmalıdırlar. 

 Vətənə qayğı durmaq namusumdur,  

 Vətənə yiyə çixmaq borcumuzdur. 

 

 

22.10.2013
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Deyirəm ki: şair Araz girsə xalqın rəfinə, 

                       Xəyalçı düşüncəsi gedər tarix səfinə. 

 

Bəzləri24 mənəviyyat, həm əxlaqdan yapışır, 

İnsanlarla xəyalçılıq,25 düşüncəsin yazışır, 

Xalqımın yaşamla dərdlər, üzərində çalışır. 

 Deyirəm ki, niyə bunlar nədənlərin buraxıb, 

 Xalqımıza sonucların, incələyib danışır. 

 

1400 il mənəviyyat, əxlaqdan danışıblar, 

Haqlar adı gələn zaman, “Allahdan” danışırlar, 

Xalqımızın aydınları, nədənin arayırlar. 

 Nə üçün yazarların düşüncəsin yaymayırlar? 

 Onları xalqımıza“əxlaqsız da”26 tanıdırlar? 

 

Deyir:27 geçmiş tarix xalqa, kütləvi bir varlıqıdır, 

Kütlə düşüncəsinə, tərs baxış yoldan azmaqdır,  

Xəyalçını ələşdirmək, topluma toxunmaqdır. 

 1400 il onlar bizi, bu duruma saldılar, 

 Xəyalçını tanıdanlar, “kafir” adı aldılar. 

 

1400 il yetmədi, yenəde biz sınayırıq, 

Dərdlərimiz üstünə yenədə dərd qalayırıq, 

Şeyxlərdən qurtulmamış, “aydın”28lara raslanırıq. 

 Hara gedir görəsən, yeni gələn sabahımız? 

 Kravatlı “aydınlar” tək, topluma baxışımız? 

 

Deyir: geçmiş yazarlar, həm şairlər anıdılır, 

Niyə çağın milli yazar, şairi anıdılmır? 

Adı sanı, düşüncəsi, yazısı tanıdılmır? 

 Deyirəm ki: şair Araz,29 girsə xalqın rəfinə, 

 Xəyalçılıq düşüncəsi, gedər tarix sefinə. 

 
24 Cavad İsmayılbəyli (10.07.2013 GünAzTV-də biz müsəlmanıq, müsəlmanda xalacağız) 
25 “İç dünya” xəyaldı, dış dünya gərçək 

Gərçəklərə düşün, xəyaldan əl çək!”  

Baltacı Araz, 43-cü bənd şeir Uyqarlaş kitabı səhifə 17 
26 Cavad  bəy İsmayılbəyli (08.07.2013 GünAz TV) 
27 Cavad İsmayılbəyli (10.07.2013 GünAz TV-də) 
28 Bu günki kravatlı şeyxlər. 
29 http://bit.ly/2fAnniJ 

http://otay-butay-vetendir.com/
http://www.eldar-guneyli.com/pdf/1_La_Uyqarlash.pdf
http://bit.ly/2fAnniJ
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Deyirlər ki: dinə inam, mənəvi düşüncədir, 

Dinə qarşı düşüncə, xalqımızın düşmənidir,30 

Millətimiz 1400 il, geriyə dönməlidir.  

     Bu baxışlar səbəbdir ki, bizim toplum pisləşir, 

     Vətənimiz, aydınım, zaman içrə geriləşir. 

 
**** Bu günün yarını var 
Araz xalqın ışıq saçan, dəşəncə ocağıdır,31 

Sanma bulut arxasında, gümülüb qalacaqdır, 

Öz yerini xalqımızın, içində alacaqdır.  

 Yazıları, düşüncəsi, çatacaqdır xalqına, 

 Boykotçular üzü qara, olacaqdır alına. 

 

      14.07.2013 

 
30 Düşman 
31 bugünün yarını var! 

http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/239-371.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/243-358.html
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GünAz tivi tanıdır xalqımıza ziyalını. 

 

Popolisti diktatorlar, tənqidçini gömərlər, 

Bəzən yerə vurub sərər, gah həbs edib söylərlər,  

Biri32 “fitnə”, o, birləri,33 bir “büzğalə” ad verər, 

Biri34 “xain” o birləri,35 “xəso xaşak”36 deyərlər. 

  Diktatorluq ürünü, xalqı geri saxlamaqdır, 

     İnkişafşın önündə, toplumu geri salmaqdır. 

 

GünAZ diktatorları, tənqid edib səsləyir, 

Diktatorun zalim-qatil, olduğunu söyləyir, 

Onların düşmən sifətin, xalqa gərçək pisləyir. 

     Özümüzə gələn zaman, tərsinə yumurtladır? 

     Sevmədiyi tənqidçini, “əxlaqsız” tanıddırır? 

 

Diktatorlar ürün, toplum geridə qalmaqdır, 

Azadlıq yox, ümməçini, dolayıb ovlamaqdır, 

Ovladıqğın peşində, daha sağıb tovlamaqdır. 

    Gəlin bizdə anlayıb, çağ toplumda çağlaşalım, 

    Tənqidçini “əxlaqsız”, göstərib pis sanmayalım. 

 

GünAz Tivi37 yayımında, söz tənqidə yetəndə, 

Dar görüşlü dinçi kəsim, danışığı bitəndə, 

Nala mıxa vururb deyir, təngidçinin peşində. 

    Sorumlu kəsim mediya da, oxuyub bilməlidir, 

    Çağın insan haqlarını, bəyənib sevməlidir. 

 

Aydınımda pislətir bu tənqidçi fikirləri, 

Öyrəndiyi feodali, sistimin bilimləri, 

Uluşdurub bu cürə, dargörüşlü zehinləri. 

    Deyirəm ki, 1400 -il, ovlandıq həm dinlədik, 

    Çağımızda geri qalıb, nəyi biz mənimsədik? 

 
32 Ayətollah Əli Xaməneyi (İran məmləkətinin dini Lideri) 
33 Mulla Ehməd Xatəmi (Büzğalə = Geçı) (Tehran şəhərinin imam cüməsi) 
34 Hüsein Şəriyətmədari (Keyhan qazetəsinin başçısı) 
35 Mahmıd Əhmədinəjad (İran prezidenti) 
36 Zir-Zibil (İran prezidenti Mahmıd Əhmədinəjadın deyişi) 
37 08.07.2013 GünAzTV-də 
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Deyirlər ki: GünAZ da, aparıcı çox danışır, 

Yayımların sonunda, müsəlmanla sağollaşır, 

Başqaların “zir-zibil ”,38 tənqidçiyə pis dolaşır.39 

 Deyirəm dargörüşlü, zehinli yolundan cayar, 

    Ziyalı bir türkçünü, tənqidçini "yağı" sayar. 

 

GünAZ çalışır xalqıma, yiyalıdan danışa, 

Beş yüz il geçmişdə qalmış, şairlərdən yapışa, 

Demkrası ilə bugün geçmişdən tartışa. 

 Çağın milli yazarını40 xalqıma boykot edir, 

 Yayımlarda cin ilə, bismillahdan söhbət edir. 

 

GünAZ çalışır geçmişin, ziyalısın tanıtsın,41 

Ölüləri diriltməkdə, fikirləri yayılsın, 

Sayı gəldi ondoquza, (19) qoymadılar 42tanınsın. 

 Deyirəm ki, Obalı43 izin versə arıyarlar, 

 Işçiləri çalışıb, saylarını artırarlar.   

 

Güneydə xalq hazırlanır düşmən ilə çatışa 

Xalqın haqı var toplumda, fikirlərlə yarışa, 

Baltacı tanıtılmır, düşüncəsin xalq tartışa. 

    Çağdan geri qalmışlar, ziyalını "papaq" sayar, 

    Başqa fikir yazarı, xalqımıza “alçaq” sayar. 

 

popolist44 düşünən, çıxışında xalqı tovlar, 

Düşündüyü ölçüdə, xalqı axtarışa yollar, 

Kütlənin güvünini, alıb haqqın çöpə tullar. 

    Adını düşüncəsin, tanıdırsa pisi çıxar, 

    Bəlkədə tanıtmaqda, yalnışların izi çıxar 

 
38 Preziden Mahmıd Əhmədinəjadın deyişi (zir-zibil) 
39 Güaz TiVi 08.07.2013 

40   http://bit.ly/2gfjwGk 

41 GünAz TV-də 

42 Rədd səlahiyyət olurlar 

Müqayisə edin İran İslam Respublikasının şuraye nigəban organi ilə.  Azərbaycana istiqlal istəyənlər 

(Əhməd bəy Obalı və onun ümmətçiləridən söhbət gedir). Böylə bir hakimiyyət quracaqlarmı? böylə 

getsə Ayətollah Cənəti və Əli Xamənei kimi ləriyndən nə fərqniz var? 
43 GünAz TV nin qurucusu  
44 Əhmədinəjad(iran prezidenti) iran tivisində danışanda(özünü popolist göstərmək üçün) hər zaman 300 

kişinin ad olmasını söylərdi. 

http://bit.ly/2gfjwGk
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/252-330.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/243-358.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/301-146.html
http://bit.ly/2gfjwGk
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Hörmətli GünAz Tivi aparıcıları lütfən GünAz TV-də sorumluluq hissi 

daşiyıb və bir türkçü ziyalını tənqid etdiyi bir başqa şairi heç bir sənəd 

ortaya qoymadan, əxlaqsız və şürsuz adlandırmayın. Bu işlər prezident 

mahmıd əhmədinəjad lara yaraşsada, biz türklərə yaraşmaz. 

09.07.2013
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Türkcə yazmaq farsa hədə deyırlər. 

 

Ruhanı gəldi yeni dövran oldu, 

Sözünə tüpürüb xalqıma güldü, 

Verdiyi qerara sözündən döndü. 

      Birinci qərarı urmuun gölü, 

      Açmadı pər-pər oldu gölün gülü. 

 

Vədələrlə xalqa çoxlu konuşdu45 ؟ 

Yalanları bugün daha görüşdü, 

Xalqı aldatdıqca zaman ötüşdü. 

     Demədi ki qərarları boş sözdü 

     Biz Türklərə o hançı bir iş gördü? 

 

Urmu gölün həlli buza qoyulsun, 

   (Demək urmu gölü qurutulsun) 

Dilimizə məmur təyin olunsun, 

Qeyri farslar ana dili oxusun. 

     Həddad Adil lərdə qərar qoyuldu, 

     Qeyri farsa ana dili gömüldü. 

 

Bizim vergilərlə bükü46 yazırlar, 

Tacik, Əfğan üçün oxul açırlar, 

Fars dilini ağızlara salırlar. 

    Özlərini çağda “insan” sanırlar, 

 Biz türkləri demək böcək47 sayırlar. 

 

Türkcə yazmaq farsa hədə deyirlər, 

Farsca48 oxul türkə qanun edirlər, 

Türkü tutsaq etmək haqlı görürlər. 

     Qeyri farsın burda kökün kəsirlər 

     Tək farsrın milli haqqın seçirlər. 

 
45 Istanbul şivəsi 
46 Kitab ərəb sözü 
47 İran rəsmi Prezident qazetəsində (12.05.2006) uşaqlqr bölümündə Azərbaycan türklərini böcək 

adlandırırlar. Bu haqda biri xordad olaylarını izləmək olar:  http://bit.ly/2fzC5qp və 

http://bit.ly/2gpQHd8 

 
48 Qeyri fars xalqlarina yabancı bir dildir.   

http://www.eldar-guneyli.com/ir/id/419-5.html
http://bit.ly/2gfeA4F
http://www.eldar-guneyli.com/ir/id/419-5.html
https://www.youtube.com/watch?v=tclIljYKJNE
http://bit.ly/2fzC5qp
http://bit.ly/2gpQHd8
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O, zamankı fars dövləti49 quruldu, 

Rasizmin təmli o gün qoyuldu, 

Türk dilinə dövlət düşmən olundu. 

     İfşa etməliyik gizi rasizmi, 

     Xalqa verməliyik milli bilinçi. 

 

 

Geyindilər “istiqlal”ın tumanın, 

Ovladılar xalqımızın imanın, 

Yürütdülər ingilisin50 planın51 

     Min il yatdıq sınadıq biz şahların, 

     Yetər artıq sınandıq biz şeyxlərin. 

 

 

Hakimiyyət Türklərə haqq verməyir, 

Ədalət adına bir iş görməyir, 

Xalaqa verir boş söz cənnət gözləyir 

     Haqq verilməz haqqımızı almağa 

     Türk milləti durmalıdı ayağa.52  

       

28.01.2014 

 

 

Fars dili Akademiyasının ana dilində tədrislə müxalifəti 

Birinci gün, 27yanvarın, 2014 

Qaynaq: 

http://bit.ly/2j5cdVR 

Fars dili Akademiyasının əksər üzvləri, son zamanlar hökumət tərəfindən açıqlanmış 

olan əyalətlərdəki təlim tərbiyə idarəsi vasitəsilə ana dilində tədris mövzusuyla 

müxalifətlərini bildirərək, məsələni fars dilinə ciddi bir təhlükə və həmin dilin 

zəyifləməi üçün sui-qəsd kimi qeydə alıblar. 

Mehr xəbər aqentinin məlumatına görə, Höccət əl-İslam Məhiəddin Bəhram 

Məhəmmədyan Ölkənin Tədqiqat və Planlaşdırma Təşkilatının rəyisi bu gün birinci 

 
49 Pəhləvi sulaləsindən başlıyaraq bu günə qədər davam edir.   
50 Pələvi sulaləsinin başçısı, ki ingilislər tərəfidən dərbə gücü ilə İranda şah adlandırıldı. 
51 Irqıçı fars şairi Firdovsinin rasisti və anti türk düşüncəsi. 
52 Vətənimizin güney bölümü(Güney Azərbaycanın qurtuluş savaşına(istiqlalına) 

http://bit.ly/2j5cdVR
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gün, günorta vaxtı 2014-cü ilin yanvar ayının 27-si, Təhsil nazirinin Fars dil və 

ədəbiyyatı akademiyasının sədri və üzvləri ilə görüşündə məktəblərdə dərs 

proqramlarında rəsmi saatlarda danışıq, kitab oxuma və yazı mövzusunu vurğulamaqla 

deyib: əvvəllər məktəblərdə 4 saat olaraq fars dili və ədəbiyyatı adında bir dərs keçirmiş 

ki, yazı mövzusu da onların tərkibində tədris edilirmiş. Lakin Təhsil Ali Şurasının 

razılığını gözləyən yeni layihədə yazı və kitab oxuma mövzusu müstəqil şəkildə 

müşahidə olunur. 

  

Yalnız ana dilimizdə tədqiq edirik 

Höccət əl-İslam Məhəmmədian fars dilində orfoqrafiya məsələsinə də toxunaraq dedi: 

biz akademiyada orfoqrafiyasını riayət etməyə söz veririk və mən də bu mövzuya 

təəssüblə yanaşıram. Əlbəttə bəzi istisnalar da mövcuddur ki, bu zəmində əvvəllər 

akademiyadan lisenziyalar əldə etmişik. Bundan başqa fars dilinin yayılması üçün 

dərsliklərdə xüsusilə əsas elmlərə aid kitablardan 800 xarici termini toplayıb 

akademiyaya göndərmişik ki, bu tezlikdə həmin orqanın araşdırıb, fars variantını bizə 

göndərmələrinə ümid edirik. Baxmayaraq ki, bəzi yazıçılarımız ehtiyaclarına görə 

dərsliklərin yazılmasında bəzi seçimlərə məcbur qalmışlar. 

O redaktə mövzusuna da toxunaraq qeyd etdi: bütün dərslik kitablarının öz redaktə 

forması vardır. Bəzən işin çoxluğu bizim bu mövzuya diqqətimizi azaldır. Bununla belə 

dərsliklərdə həqiqətin əksinə bir mövzu redaktə baxımından diqqətdən qaçarsa, redaktor 

cərimə edilir. Əlbəttə mənim fikrimcə bəzi redaktə mövzuları redaktorun zövqündən 

asılıdır. 

 Ölkənin Tədqiqat və Planlaşdırma Təşkilatının rəisi dedi: 1150 ünvanda dərslik 

kitabının tam problemsiz olduğunu da demirəm. Ama yeni kitabların düzəlişini ön 

planda qoymalıyıq ki bu sahədə sizin yardımınızı tələb edirik. O, söhbətinin davamında 

Fars dili və ədəbiyyatı Akademiyasından bəzi tələbləri barədə belə deyir: Biz istəyirik 

ki, akademiya fars dilinin elmi tədris metodları barədə etdiyi araşdırmalarını açıqlasın. 

Biz son illərdə Əfqanistan üçün dərslik kitablar yazmışıq. Bu mövzuda Əfqan 

dostlarımızla aramızda mübahisələrin olduğuna baxmayaraq, ümumiyyətdə bu nəticəyə 

gəlmişik ki, fars dilinin tədris mövzusu üçün etibarlı mətn yoxdur. 

 Höccət əl-İslam Məhəmmədian eləcə də Tacikistanda əsas dərs kitablarının dərc 

edilməsi mövzusuna toxunaraq, dedi: Hal-hazırda Tacikistan ibtidai məktəb kiblarının 

yazılmasını bizdən xahiş etmişdir. Məndə belə bir sual yaranır ki, bu zəmində bizim 

hansı yardımımız olacaqdır? İslam Mədəniyyəti və Əlaqələr Təşkilatı ilə də müzakirə 

etmişik, lakin nəticəsiz qalıb. Akademiyanın bizə yardım edəcəyinə ümid edirik. 

Xüsusilə də təhsil nazirinin müxtəlif ölkələr və orqanlarla razılaşmalarının çoxunda fars 

dilinin təlimi mövzusu qoyulmuşdur. Lakin bunun üçün əlimizdə yazılı metod mövcud 

deyil. 

O sözünün davamında dedi: İranda fars dilində tədrisin təkamül yolu mövzusu da diqqət 

mərkəzimizdədir və onun haqqında heç bir araşdırmanın olmamasının səbəbi bizə də 

aydın deyil. 
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Fars dilinin təlim meyarı; farsca meyar dildir. Bu iclasda fars dili və ədəbiyyatı 

Akademiyasının rəisi Hədad Adil də Məhəmmədianın söhbətlərinin təsdiqində ölkədə 

elmlərin təlim mövzusuna ciddi yanaşılamsının olduğunu vurğulayaraq, dedi: Fars 

dilinin qeyri-fars dillilərə təlim mövzusu Sədi fondunun əsas proqramlarından sayılır. 

İslam Mədəniyyəti və Əlaqələr Təşkilatının bütün üzvləri keçmiş illərdə 11 nəfərdən 

ibarət olmuşdur ki, biz Sədi fondunda bu sahə üçün 200 nəfər, eləcə də Təhsil və 

Araşdırma üzrə bir müavin nəzərdə tutumuşduq. Ümid edirik bu sizin işinizə yararlı 

olacaqdır. 

O qeyd etdi: Cənab Məhəmmədianın cavabında qeyd etməliyəm ki, fars dili hövzəsində 

təhsil meyarı, meyar dil farscadır. Əlbəttə başqa dillər də mövcuddur ki, onların öz yeri 

məlumdur. Lakin fars dili təlim edilməlidir. 

Yerli dillərin təlim mövzusuna dil akademiyasının üzvlərinin reaksiyası mənfidir. 

İclasın davamında fars dil və ədəbiyyatı akademiyasının üzvü olan Məhəmməd Əli 

Movəhhid də iclasda qeyd edilən mövzulara dair qısaca danışıb, hökumət tərəfindən 

yerli dillərin təlimi mövzusuna toxunaraq, dedi: hökumət yerli dillərin tədrisində birbaşa 

müdaxilədən çəkinməlidir. Bizim meyar dilimiz vardır və rəsmi dilimiz sayılır. 

Hökumət bu dili unudub yerli dillərin məsələlərinə diqqət yetirərsə bizim işimiz çətin 

olacaqdır. 

Moradi Kermaninin təhsil nazirliyi vasitəsilə önəmsiz kitabların alınması barədə nitqi 

Fars dil və ədəbiyyatı akademiyasının digər üzvü Huşmənd Moradi Kermani də bu 

iclasda məktəblərdə mütaliə məsələsini vurğulayıb dedi: Mən çox az eşitdim ki, 

məktəblərimizdə şagirdlər kitab oxumağa meyilsiz olmasınlar. Səbəbi də kitabxanalarda 

təqdim olunan xidmətlər və kitabların cazibədar olmamasıdır və xüsusi zövqlər əsasında 

toplanıb oxuculara verilməsidir. 

O dedi: yazıçıların çoxu bizə dəfələrlə deyiblər ki, təhsil şöbələri lazımsız və yazıçısı 

bəlli olmayan kitabları alır. Bu məsələ təəssüf doğurur. 

 Universitetə giriş imtahanlarına tənqidi baxış: 

Akademiyanın bir başqa üzvü Hüseyn Məsumi Həmədani isə belə danışır: İllərdir bizim 

təhsil sistemimizdə uğuru ancaq universitet sınaqlarını qazanmaqda göstəriblər. Bu gün 

məktəblilər kitab oxumaq üçün vaxt ayıra bilməyirlər və bütün günü sınaqlar üçün 

hazırlaşırlar. Belə vəziyyətdə yazıdan söhbət gedəndə tələbə soruşur: yazı sınaqlara 

hansı yardımı edə bilər? Və ətrafındakılardan belə cəvab alır: Heç bir 

O söhbətlərinin davamında dedi: belə təhsil və təlim sistemi quvvədə olub, yaxşı yazıb 

yaxşı danışmağa mükafat verilmədiyi zamana qədər vəziyyət belə qalacaq. Bunu demək 

istəyirəm ki bütün ixtisaslarda tələbəni yazmağa məcbur etmək lazımdır. 

Yalnız ana dilimizdə tədqiq edək 

Fars dil və ədəbiyyatı akademiyasının üzvü Məhəmməd Dəbir Moqəddəm bu iclasda 

yerli dillərin təlim mövzusuna toxunub dedi: bu dillərin üzərində elmi tədqiq və 
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araşdırmalar aparmaq böyük önəm daşıyır. Onların çoxu çeşidli deyimlər və dialektlərə 

malikdir və birini təhsil üçün nəzərdə aldığımızda şübhəsiz çoxlu problemlərlə üz- üzə 

gələcəyik. 

Ana dilinin təhsil həddi təyin edilsin. 

Akademiyanın bir başqa üzvü Bəhaeddin Xorrəmşahi də Dəbir Moqəddəmin söhbət 

etdiyi mövzuya toxunaraq dedi: hökumət ana dilinin həddini təsdiq etməlidir və bunun 

nə miqdarda və hansı şəkildə təlim edilməsini deməlidir. 

O, dərsliklərin orfoqrafiyası barədə dedi: Təhsil şöbəsinin dərsliklərdə istifadə etdiyi 

orfoqrafik metod yaxşıdır, ancaq dasha artıq imkanlar vermək lazımdır. 

Bəzilərinin fikrincə bir etnikə maraq göstərmək onun dilində təhsil almaq 

mənasınadır. 

Fars dili və ədəbiyyatı akademiyasının digər üzvü Səlim Nisari iclasda dedi: Bəzilərinin 

fikrincə bir etniki bəyənib onunla maraqlanmaq onun dilində təhsil almaq mənasındadır. 

Halbuki, bu mövzu çox təhlükəlidir. Biz İranda çox şanslı olmuşuq ki, bir böyük 

Firdovsi fars dilinə möhkəm əsas yaradıb və bu gün islam dininin kənarında belə bir 

dilin varlığına qurur duyuruq. 

Neysari vurğuladı: Ana dilinin tədrisi mövzusunda elə etməliyik ki, gələcəkdə çeşidli 

problemlərlə üzləşməyək. 

Ana dilində təhsil məsələsindən düşmənçilik qoxusu gəlir 

Həmin iclasda Fars dili və Ədəbiyyatı Akademiyasının bir başqa üzvü Fətullah 

Müctəbai, ölkədə ana dilinin təhsili mövzusunu, daxil olma bir məsələ adlandırıb dedi: 

şübhəsiz bu mövzu xaricdən İrana gəlibdir. Əvvəllər Hindistanda da bu məsələ İngiltərə 

vasitəsilə təcrübə olunmuşdur. Bu gün isə həmin məsələ İngiltərə və şimali ölkələr 

vasitəsilə İrana daxil olub. 

O belə davam etdi: Hər hansı bir milləti geridə saxlamaq üçün onun dilinə diqqətsiz 

yanaşmaq lazımdır. Ana dillərini elmi və təlim dili olaraq istifadə etməklə mütləq 

keçmişə qayıtmalıyıq. Bu isə təhlükəlidir və ondan düşmənçilik qoxusu gəlir. 

Bu iclasın sonunda Qulaməli Hədad Adil isə vurğuladı: Çox diqqətli olmalıyıq ki, Fars 

dili kimi milli varlıqlarımızın büdcəsindən ötəri və mənfəəti olmayan fraksiyaların uğur 

qazanması üçün istifadə edilməsin. 

Qaynaq: www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=72517   

  [ 72517  :بلطم کد ]  [ ۲۰۱۴برابر با بيست و هفتم ژانويه  ۱۳۹۲تاريخ انتشار: هفتم بهمن  ]  

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=72517
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Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi, Maarif Nazirliyi 
 

Xarici İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Maarif Nazirliyinin 1922-1924-cü illərə aid rəsmi sənədlərində İran 

dövləti rəsmi şəkildə elan edir:  

Türk dili Azərbaycanda ortadan qaldırılmalıdır. Fars dili tədricən yayılıb bu ərazinin həqiqi dilinə çevrilməlidir.  

Mənbə: Siyasi Araşdırmalar və Tədqiqatlar Müəssisəsi, s. 1302, s. 1160, 1303, p 2 s. 230, v.p. 121, s. 125-5 

İran dövləti bu sənədlərdə türk dilini Azərbaycanda ortadan qaldırmaq üçün lazımi tədbirləri görüb, fars dilini bu 

ərazinin həqiqi dilinə çevirmək üçün lazımi tövsiyyələri edir: 

1. Azərbaycanın bütün yerlərində fars dilinin yayılması və inkişafı  

2. Azərbaycanda Fars Dili Dövlət Məktəblərinin genişləndirilməsi 

3. Bütün Azərbaycanda fars dilinin təlim-tərbiyəsinin diqqət mərkəzində saxlanılması 

4. Azərbaycanda bütün müəllimlər və təhsil işçiləri fars dilli olmalıdır və müəllimlərin fars dilini bilməsi kifayət 

deyil. 

5. Azərbaycanda tədris edən müəllimlər dəyişdirilməli və onların yerinə Tehrandan fars dilli müəllimlər 

Azərbaycanın bütün yerlərinə göndərilməlidir.  

6. Fars dilinin təlim-tərbiyəsi Azərbaycanda icbari olmalıdır. 

7. Müəllimlər dərsləri türk dilinə tərcümə edərək, təqdim etməməlidirlər. 

8. Uşaqlara fars dilinin yazıb, oxumasını öyrədən ibtidai məktəblərin təsis edilməsi. Bu vilayətdə orta məktəblərdən 

çox fars dili genişləndirən ibtidai məktəblərin olması əhəmiyyət kəsb edir. 

9. İlk vaxtarından fars dilini öyrənən uşaqlara qadın müəllimələrin təyin edilməsi.  

10. Azərbaycanda bütün işçi və məmurlar fars dilli və ya fars olmalıdır. Onların fars dilini bilməməsi 

qəbuledilməzdir. 

11. Türk dilində kitabların çap və yayılmasının qarşısı alınmalıdır.   

12. Qeyri-fars ədəbiyyatın daxilnolmasına (Türkiyədən türkcə ədəbiyyat) mane olmaq 

13. Türk müəllim, məmur və təbliğatçıların (Türkiyədən) girişinə mane olmaq 

14. Azərbaycan şəhərlərində fəaliyyət göstərən hər hansı məktəbin və ya heyətin tədrisinə mane olmaq 

15. Azərbaycanda fars dilli məktəblərin təsis edilməsi və təkmilləşdirilməsin, eləcə də həmin vilayətdə müarif 

idarəsinin fəaliyyətini genişləndirmək və fars dilində məmur və müəllimlərin göndərimləsi üçün büdcənin ayrılması 

16. Azərbaycanda Türkiyə dövlətinin rəsmilərinin, mədəniyyət və təlim məmurlarının fəaliyyətinin qarşısı 

alınmalıdır. Çünki, əhali özünü onlarla dildaş, eyni mədəniyyətli və soydaş hesab edirlər. 

17. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində fars dilli kitabxana və oxu zallarının təsis edilməsi. 

 

Orginan sənədlər: 
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İran İslam Respublikası 

№ 570/14-7 

Tarix .... 

Əlavə: yoxdur 

Sinifləşdirmə 

Allahın adı ilə 

Məxfi 

Rəhbərlik fondunun beynəlxalq məsələlər üzrə nümayəndəliyinə- ş.s. et 

Şərqi Azərbaycanın Müqavimət Mərkəzi Sepahının Bəsic Müqavimət Qüvvələrinə 

Salaməleykim 

İran İslam Respublikasında, o cümlədən azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrdə pantürkist 

separatçıların oyanış hərəkatı yüksəldiyi üçün ölkənin şimal-qərbində separatçı hərəkətlərin 

qarşısını almaq məqsədilə tədbir görülməsi zəruridir. Belə ki, din və məzhəbin hakim olması 

prinsipindən istifadə etməklə Azərbaycanın adi və inqilabçı əhalisinin onlara qoşulması və meyl 

etməsinə mane olmaq lazımdır. Əhali kütlələri arasında separatçılığı geniş miqyasda 

yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə milli şəxsləri xaricilərə bağlı və dinsiz kimi təqdim edək 

ki, Məşrutə İnqilabı və İran İslam İnqilabında da gördüyümüz kimi çox sayda dini təəssübü olan 

əhali onların qarşısında dayansın. Bu işi Azərbayan Respublikasında və Naxçıvanda təşkil 

etmək lazımdır. Ən yaxşı taktika məsum imamlara, o cümlədən islam peyğəmbərinə (s) 

təhqirdir. Çalışın bu planın icrası üçün istifadə etdiyiniz şəxslərin həyatını mümkün olan hər 

vasitə ilə qoruyasınız. Adı bilinməyən sizin imam zaman və rəhbərin əsgərlərinin mükafatı 

Allah tərəfindən veriləcək. 

Təcili icra edilsin 

İslam İnqilabı Mühafizə Korpusunun armı 

Şərqi Azərbaycan Bəsic Müqavimət Məntəqəsinin komandanı general Məhəmməd Yusif Şakiri 

Surəti: 

- Ali dini liderin ofisi 

- Məlumat və xəbərdarlıq üçün Təhlükəsizlik nazirinə 

- Azərbaycan Respublikasında İran İslam Respublikasının səfirliyinə xəbərdarlıq  

- Şərqi Azərbaycan vilayətində dini lideri Ayətullah Müctehid Şəbüstəri. 

 

 

Allahın adı ilə 

Buşehr vilayətinin bütün sinfi vahidlərinin diqqətinə 

Fars dili və ədəbiyyatını mühafizəsi, eləcə də mədəni hücumun qarşısının alınması 

məqsədilə xarici ad və terminlərin istifadəsinin qadağan olması qanununun icra 

qaydalarının birinci maddəsinə istinadən sinfi vahidləin tablolarında və ya qapılarında 

qeyri-iran, qeyri-fars və qeyri-yerli (lorca, kürdcə, türkcə və s.) dillərdən (Beynəlxalq 

şirkətlərin icazəli nümayəndəlikləri istisna olmaqla) adların verilməsində istifadə 

edildikdə, maksimum 1392 isfənd ayının sonunadək (20 mart 2014-cü il) həmin adlar 

ləğv edilməlidir. Buşehr vilayətinin Baş Mədəniyyət və İslami İrşad İdarəsindən yeni 

adların seçilməsi və yeni adlar üçün icazənin alınmasına çalışılmalıdır.  

Nəzərdə tutulan cəza əmtəə istehsalı və paylanılması və məşğulluq mərkəzlərinin 

sahiblərinə dair qanunun 12 və 14-cü maddəsinin 8-ci qeydinə əsasən aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

a) Buşehr vilayəti Baş Mədəniyyət və İslami İrşad İdarəsi vasitəsilə yazılı 

xəbərdarlıq; 
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b) Baş Mədəniyyət və İslami İrşad İdarəsinin bildirişindən sonra işarələrin, 

nişanları, adların müxtəlif xərclərlə dəyişdirilməsi. 

c) İş yerlərinin müvəqqəti tətil edilməsi 

d) İş lisenziyasının ləğvi. 

Buşehr vilayəti Baş Mədəniyyət və İslami İrşad İdarəsi 

Təbliğat və informasiya bölməsi 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sənədlərin qaynağı: www.eldar-guneyli.com/ir/id/419-5.html 
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Millətimiz düşünür tutsaqlıq da yaşamına. 

      Möhsun Ibrahimiyə yanit (1) 

 

Deyirlər, [iran işçi, “komunisti” cəbhələri],53 

Söz verir qurtaracaq, tutsaqlıqdan “işçiləri”! 

İşinə gəlməz qeyri, fars xalqının istəkləri. 

     Siz hələ əsdirirsiz, iran işçi bayraqları, 

     Önəmli deyil sizə, xalqın milli maraqları. 

 

Özlərin adlandırır, işçilərə böyük “öndər”, 

“Komunist” qılıflı tək, ibrahimi54kimi “türklər”, 

Çalırlar şovonisti, fars xalqına böyük dəflər. 

     Vururlar çoxlu töhmət, bu irançı “komonistlər“, 

     Rasizmə qarşı xalqım, mubarizə ətməsinlər. 

 

Çarıx geyən millətə, söyləyir o, fars dilində, 

Çapılır sərvətimiz, heç deməyir vətənində, 

Xalqımız iş arayır, şiraz ilə yəzd şəhrində. 

     Sökülür süngün misi, tikantəpə qızılıları, 

     Qurulur fabrikalar, fars xalqının ölkəsində. 

 

Xalqımdan alır dövlət, iran adına vergni, 

Tikir fars ölkəsində, fars dilində məktəbini, (Unuversitə) 

Vergilə gəlişdirir, fars dilində millətini. 

     Ürünü olur bu gün, möhsün kimi manqutlrı, 

     Rasizmə qulluq etsin, Azərbaycan satqınları. 

 

Haqlarını almasına, xalq ayağa durubdur, 

Fars xalqının rasistləri, bu gün çaş-baş olubdur, 

Manqutları, satqınlari, əl-ayağa düşübdür. 

     Xalqımızı “Komunisti,” markasila caydırır, 

     Fars xalqına kölə olub, millətimi sapdırır!? 

 

Bir millət özümüzü, farslar kimi saymamışiq, 

Farslar tək xalq olaraq, milli haqlar almamışıq, 

 
53 [İran işçi “komonist“ partiyası]( Hizbe „komonist“e kargəri İran) 
54 Möhsün İbrahimi, iran işçi komonist partiyasının üyəsi 
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İlk addım köləlikdən, çıxmamıza atmamışıq. 

     Xalqımız milli haqqın, istəyəndə “xər”55 söylürlər 

     “Pantürkist”56 adı quyub, zindanlara sürüyürlər. 

 

 

İlk öncə Vətənimin, istiqlalın almalıyıq, 

Vətəndə ki sərvətə, həmdə yiyə durmalıyıq, 

İşçilər, Qadın haqın, yasasını yazmalıyıq. 

     Bağımsız yaşamağa, milli şüur olmalıdır, 

     Müstəqil yaşamağa, dövlətini qurmalıdır. 

 

 

İrançı ibrahimi, işçilərin lideridir, 

Rasizmin işinədə, farsistanda gəlməlidir, 

İşçiyə farsistanda, düşüncəsin verməlidir. 

     Xalqımız özü qalxıb, istiqlalın alacaqdır, 

     Haqqına yiyə durub, köləlikdən çıxacaqdır. 

 

 

Millətimiz Vətəndə, partiyasın qurmalıdır, 

Fars rasizmin yurdumdan, farsistana qovmalıdır. 

İran-baycan düşüncəsi, beynindən çıxmalıdır, 

    Daha öncə Vətənə, istiqlalın almalıdır, 

    Başqa xalqa yardımcı, bütün zaman olmalıdır. 

 

 

Millətimiz düşünür, tutsaq57lıqda yaşamına, 

Yurdunda son versinlər, sömürgə də qalmasına, 

Öz milli haqlarını, alıb özgür olmasına. 

     Vətəndə son qoysunlar, sərvətinin çapmasına, 

     Dövlətini yaraldıb, istiqlalın almasına. 

 

 03.02.2014 

 

 
55 Eşşək. 
56 Və ya nasyonalist. 
57 Əsir, əsarət Ərəb sözüdür. 

http://www.eldar-guneyli.com/pdf/3_La_Tebriz_ile_Qarabagh.pdf
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Nasyonalizm ölkədə milli haqq ölçüsüdür.   

                                Möhsun ibrahimiyə yanit (2)    

 

Bu günlərdə [işçilər “komunisti” partısı],58 

Əl ayağa düşübdür manqut olmuş carçısı, 

Xalqımıza biganə olmuş bu möhsün səsi, 

Farslara qulluq edir rasisti  düşüncəsi. 

 

Millətimin dirçəlir Vətənə milli səsi, 

Öz milli haqlarını mənimsəyib səvməsi,  

Millətləşmək gəlişin iranda səviyyəsi, 

Rahatsız edib manqut olunmuş Möhsün bəyi.59 

 

Buraxıblar ırqıçı farsın anti Türklərin, 

Ortaya atırlar gör nə biçim fikirlərin. 

Millətimiz milli haqq istəməsin gözləsin, 

Rasizmə qarşı xalqım dirəniş yürütməsın. 

 

Heç deməyir xalqımın yaşayan xəritəsi, 

Ölkədir farsistanın bölgəsi farsın deyil. 

Millətinə aitdir Azərbaycan ölkəsi, 

Sərvəti xalqımızın özgəyə ait deyil. 

 

Müstəmləkə durumda millətimiz bu anda, 

Fasa kölə olmuşuq yaşayırıq iranda. 

Doxsan ildir çıxıbdır əlimizdən Vətənin, 

Bağımsız olmağına yoxdur səndə həvəsin. 

 

Görünür vardır sizdə irançı bay-canlığı! 

Bu ölkədə yaşayır çoxlu xalq azınlığı. 

Sizdə yoxdur Vətənə Azerbaycan marağı! 

Sizdə vardır "İrana" əsən yelin sazağı? 

 

Nasyonalizm ölkədə milli haqq ölçüsüdür, 

Vətənimdə xalqımız bu istək yolcusudur, 

Haqları ibtal edən rasizmin sözcüsüdür, 

Bu yolu təhmil edən möhsünün öz sözüdür. 

 
58 İran işçi “komonist” Partiyası(Hizbe “komoniste” kargəri İran) 
59 Manqurt olmuş özünü Azərbaycanlı tanıdan İran işçi “komunist” partiyasının üyəsi 
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“Dil fərhəngistanın oluşma düşüncəsi, 

Qeyri fars xalqlarına qərarlar60 verilməsi,  

Möhsün bəy cənabların düşüncə səviyyəsi, 

Rasisizmə qulluq edir fikirsəl gəlişməsi. 

 

Yatırılır özgəyə Vətənimin sərvəti,  

Şovonistlər çapırlar bizim doğma vətəni, 

Xalqımız işsiz qalır çəkir hər gün zillətə, 

Modernizə edirlər farslara lüt ölkəni. 

 

Neçə miqdar Sərvəti İRAN ildə ayırır? 

Vətənimdə nə miqdar neçəsin fars aparır? 

İran xalqın neçəsi qeyri farslar sayılır? 

Neçə say Türk etniki61?neçəsi fars adlanır? 

 

{Yetmiş faiz alınır məktəbə62 fars dillini, 

Otuz faiz alırlar qeyr fars millətini, 

Yetmiş faiz büdcədən fars xalqına xərclənir, 

Neçə faiz qeyri fars, ölkələrə ələnir?63 

 

Ən önəmlisi: 

[Neçə faiz Üniversitəlrdə fars dillilər alınır? 

Onun neçədə... biri Azərbaycanlı alınır? 

Neçə faiz Xəstəxanalar farsistanda tikilir? 

Neçədə...... biri Azərbaycanda tikilir? 

Neçə faiz Fabrikalar farsistanda tikilir? 

Neçədə biri Azərbaycanda tikilir? 

Neçə faiz Avtubanlar farsistanda tikilir? 

Neçədə ……biri Azərbaycanda tikilir? ]} 

                               (Axtaran tapar!) 

 

Bu “Komunist” qılıflı ibrahimi lab azır, 

Rasizmin avazila xalqına quyu qazır, 

Azerbaycan milləti oyanışa göz açır, 

Öz milli haqlarını qorumağa söz açır.   12.02.20

 
60 bu gün, 27.01.2014    http://bit.ly/2j5cdVR və ya http://bit.ly/2CudjVq  
61 Azərbaycan Türkü, Türkmən türkü, Əfşar türkləri xorasan Rayonunda, Qaşqay 

türkləri fars Rayonunda və Xələc türkləri Həmədan Rayonunda. 
62 Ali Məktə(Universitəyə) 
63 (Azərbaycan, kürdistan, loristan, Ərəbistan, Bəluçistan və Türkmənisatn...) 

http://chaparak.ir/detail/News/482634
http://www.eldar-guneyli.com/Videos/Güney_Azerbaycan_Hayqırları.mp4
http://www.eldar-guneyli.com/Videos/Bakıda-anım.mp4
http://bit.ly/2j5cdVR
http://bit.ly/2CudjVq
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Ana dili nədir? 

 

Uşaq eşidər ilk ana dilində, 

Sonra öyrənər o duyuş elində, 

Başlar danışar öz dili telində. 

     Dilimiz yaranıb gözəl səslərdən, 

     Zamanla gəlişib özəl hislərdən. 

 

Dil uşağın ana lay lay səsidir, 

Ananın bətnində duyuş hissidir, 

Hislərdən yaranan düşüncəsidir. 

     Kimsədən düşüncəni almaq olmaz, 

     Başqa bir düşüncəyə qatmaq olmaz. 

 

Uşaq öz içində fikir yetirər, 

Yetirən fikirini səsə gətirər, 

Səslər formalaşıb dili bitirər. 

     Yaranan dil düşüncə təsiridir, 

     Düşüncə tərzin duyş şəkilidir. 

 

Hər xalqı dil yaşamda gəlişdirər, 

Heyvani səviyyədən enişdirər, 

İnsanlıq yetənəyi yetişdirər. 

     Yazıya geçən dillər məktəbləşər, 

      Toplumda gəlişməyə səbəbləşər. 

 

Qələmsiz səs hayvanlardan bəklənər, 

Çünkü yalnız ormanlarda səslənər, 

Yaşam formu bir toplumda əklənər. 

     İnsanlar toplanıb birlik qurubdur, 

     Birlik dili qurub dirlik olubdur. 

 

İnsanların doğma ana dili var, 

Danışmağa onu doğal haqqı var, 

Yazmağada yaratmış bir xətti var. 

     Bir dili yasaq etmək mümkün deyil, 

     Dillərə yasaq qoyan insan deyil. 
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Bu dünyada yaşayan hər ölkədə, 

Xalq yaratmış dili özəl ölçüdə, 

Danışır ev-eşikdə həm məktəbdə. 

     Hər kəsin xoşdur öz dili özünə, 

     Öyrəndiyi ana dili sözünə. 

 

Ana dili iki formda gəlişər, 

Yazı ilə danışıqda gəlişər, 

Dil gəlişsə toplumda gəlişər. 

     Yazılmayan dil indiki zamanda, 

     Itib gedər xalq bir iki quşaq64da 

      

 

İnsanın ana dili kimliyidir, 

Kimlik hər insanım öz mənliyidır, 

Mənlik hər insanın öz yerliyidır 

 Bir xalqın65 əlindən dilin alırsan, 

     Toplumda o xalqın kökün silirsən. 

 

Ana dili xalqa böyük sərvətdir, 

Hüveyyətin tanıtdıran izzətdir, 

Babalardan bizə qalmış şovkətdir. 

    Dilini qorumaq milli görəvdir, 

    Xalqına Vətənə milli şərəfdır. 

 

 

19.02.2014   

 
64 Nəsil, generasion 
65 Ulusun, ulus=türkcə amma xalq ərəbcə sözüdür 
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Görəsən bu irançılar kimlərdir. 

 

Görəsən irançı66 bəs nə istəyir? 

Milli fəalları niyə pisləyir? 

Milli dirəniş öz yolun izləyir. 

 Xalqımı öz varliğına yönəldir, 

     İrançını batlağına göməldir. 

 

Haqqını almağa xalqım durubdur, 

İrançılar qorxuya, xofa düşübdür, 

İranistan təhlükəyə gömübdür. 

 İrançılar hirslənməsin, neyləsin? 

     Şovonizmə qulluq etsin, etməsin? 

 

Bu gün milli partiyalar birləşir, 

Xalq yolunda sal qayalar birləşir, 

Ev qurmağa qapi, divar birləşir. 

 Ölkəmizin milli haqqı tanınır, 

 İrançının məzarları yönülür. 

 

Deyirlər: “Bay bak”67 bizim yanlıdır! 

Yaydığı veb sitə 68 pan irançıdır! 

Təbrizli deyil o`, boş yalançıdır. 

     Görünür rasizmin kölə goludur? 

     Getdiyi yol isə rasizm yoludur! 

 

Vətənə yabancı tək baxışı var! 

Xalqına irançı tək naxışı var! 

Bəlkədə sitədə fars axışı var? 

     Heç kimsə „Bay bakı“ təhqir etməyir, 

     Kölədir o`, xalq yolunu getməyir, 

 

Fars rasizmi öz içindən çürüyür, 

Manqutları arxasınca sürüyür, 

Çamır atmaq fikirilə yürüyür. 

     Manqut irançılar satır kimliyin 

     Pan iranist onun pozur mənliyin. 

 
66 Özünü sözdə Azərbaycanlı sayıb, farslara kölə olanlar 
67 Özünü "Azərbaycanlı" göstərən, amma Azərbaycan milli hərəkətin qarşısında "Bay bak"adlı  web 

sitəsinin qurucusu. 
68 “Baybak” adlı  internet web sitəsi 
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Görəsən kimlərdir bu irançılar? 

Nələr etmişlər bu satqın carçılar? 

 Faşizm minib bu atları qamçılar? 

 Çamır atmaq olub işi bunların, 

 Milli hərəkətdə bu satqınların. 

 

Kimlər addım atıb özgür olmağa? 

Çalışmışlar milli haqqın almağa? 

"Bay bak" bəy çalışır zırna çalmağa? 

     Ar olsun belə bir çamır atana,  

     Öz yurdun- yuvasın xalqın satana. 

 

Tənqidçi göstərər xalqa səhvləri, 

Təklif edər doğru düzgün sözləri, 

Alt-üst olar düşmələrin izlərə. 

     Tənqidçi deyil bu "Bay bak" Təbrizli, 

     Saxlayıb irrançı olduğun gizi, 

 

Xalqımız hər kəsi öyrənməlidir, 

Vətənə görəvin ödəməlidir, 

Milli dirənişə güc verməlidir. 

    Yüksəldər milli şüur millətini, 

    Qurdurar Vətənə öz dövlətini. 

 

    Milli şüur ilə yüksələr millət,   

    Qurar həm azadlıq, həm mədəniyyət. 
 

 

23.04.2014

http://www.otay-butay-vetendir.com/pdf/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
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Azərbaycan Vətənimdir, sahib çıxaq adına. 

 

Çox saylı xalq yaşıyır, bu gün iran ölkəsində, 

Hər şəyə "pars" adı verir, adlanır "fars" adına, 

Milli futbol takımı, olur  "parslar şahzadəsi ", 

Milli takımda farslaşır, tanıdır  "fars" adına, 

 

Qeyri farsla birləşib, qazanır fars, iran adın, 

Uğurlarda farslaşır, yazdırırlar, farsın adın, 

Fabrikalar, küçələr, alırlar, fars xalqın adın, 

İran adlı ölkəsini, tanıdır "fars" adına. 

 

İran, İraq cəbhəsində, türk yaradır zəfəri, 

İranlını ğalib edir, deməyir bu sözləri, 

Türkə deyir iranlısan, adın qoyur azəri, 

Zəfərlərdə olur farsın, deyilsin  "fars" adına. 

 

Türk uğur qazananda, deyir türkün var qeyrəti, 

Türklər haqqın istəyəndə, fars göstərir nifrəti, 

Farsa xərcləyir büdcəni, türkə qalır zilləti, 

İran bütün xalqlarını, tanıdır "fars" adına. 

 

Qeyri farsa deyirlər, alacağam qadasını,   

Öyrənirsə dilini, ağladaram anasını, 

Kölə tək yaşadaram, Türk, lor, ərəb hamısını, 

Qeyri farslar farslaşsın, tanınsın "fars" adına. 

 

Ərəbin neftin satır, qazanır pul şöhrətini, 

Dilini yasaqlayıb, xalqı çəkir zillətini, 

Beləcə vətəndaşa, çəkdirirlər nikbətini, 

Ərəb olur iranlı, tanıtdırır "fars" adina. 

 

Milli takım uluşmayır, fars kökənli xalqından, 

Uğurlarda bitişməyir, iranda tək bir xalqdan, 

İran diyə uluşubdur, Türk, ərəb, kürd bəluçdan, 

Milli şərəf bu ölkədə, yazılır "fars" adına. 
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Qeyri farslar canla-malın, verəndə vətəninə, 

Farslar deyir görəvindir, dodaq büzür elinə, 

Milli haqqın istəyəndə, tüpürür sifətinə, 

"İran" adlı ölkəsini, tanıdır "fars" adına. 

 

Vətənimdə yetişibdir, depotatın satqını, 

Təmsil edir fars xalqını, satır türkün haqqını, 

Məclisdə də utanırlar, çəkələr Türk adını, 

"İran" adlı ölkəsini, tanıdır fars adına. 

 

Xalqımızda milli şüur, yaradması lazimdir, 

Milli şüur Manifestini tanıtması lazimdir  

Vətənimi tutsaqlıqdan, qurtarması lazimdir, 

Azərbaycan Vətənimdir, sahib çıxaq adına. 

 

  16.05.2014 

 

 

   

 
 

“İran“adlanan ölkədə  fars ırqıçılığının rasisti 

mahiyyətini bu xarıyudakı Özbəkistan milli 

futbal takımının yazılarila muqaisədə açıq, 

aydın görmək olur. 
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Utanmaq artıq biyə yaxşı şeydir!  

 

Birinci bölüm (1): 

 

Prezident seçimləri ötüşdü, 

Ruhani qəlarların tam unutdu, 

Urmu gölün suyunuda qurutdu. 

    Haqqın istəyənə “haqdan” danışır, 

     Gecə gündüz xalqa yalan danışır. 
 

"Haqqa" yetişməyə çəkirlər zülüm, 

Haqqın istəyənə deyirlər ölüm, 

Allah qununilə verirlər höküm. 

     Təslim olmayanlar çəkilir bəndə, 

     Öldürüb meyidi[1] verməyir kəndə. 

 

Qeyri farsa niyə zülüm edirlər? 

Ağzı dolu haqlarından deyirlər, 

Milli haqlarını tələb edənlər. 

     Kafır olub yabancı ad alırlar, 

     Kölə olsa "iranlı" ad yazırlar. 

 

Vətənin uğrunda canın verəndə, 

Sənə "iran  "Vətəndaşı deyirlər, 

Türklər milli haqqın tələb edəndə. 

     Seperatist ilə yağı görürlər, 

     Üstəlik “Türk xər”69 də adı verirlər.  

 

Özlərini daha üstün görürlər, 

Qeyr farsları asimilə edirlər, 

 Qururunu öldqrüb "kölə" deyirlər. 

     Xalqım niyə fars dilini sevirlər!? 

     Fars rasizmin çizdiyini gedirlər! 

 
69 Farslar biz türtklərinən davranışlarında annaşmayan durumda öz anlaşmamazlıqlarını türklərdə görüb, 

alçadmağa üz çevirərlər. Türk xər demək yanı “Türk eşşəyi”. 

http://www.eldar-guneyli.com/arxiv/355-13.html#_ftn1
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İkinci bölüm (2): 

 

Xalqım biliksizlikdən bu gün məliyir, 

Yabanc kültürdə millət əriyir, 

Medyada fəallar özün səriyir. 

     Xalqa özümüzü papaq saymışıq,  

     Bilinçləndirməkdən zuaq qalmışıq. 

 

İnternetde, Facebookdakı fəalıq, 

İt-at, pişik şəkillərin yayanıq, 

Xalqıma tərs baxıb uzaq qalanıq. 

     Özümüzü vətən pərvər saymışıq, 

     Həmdə belə millət sevər qalmışıq. 

 

Bu gün türk xalqına yalan satanıq, 

Özünə istiqlalçı ad qoyanıq, 

Milli bilinçə biganə olnıq. 

     Xalqın cəbhəsində haray salanıq, 

     Gələcəyə Hamid Karzay yapırıq. 

 

Biz Azərbaycanlı aydın ağayıq, 

Xalqının dərdindən uzaq duranıq, 

Boykotçu larla həm avaz olanıq. 

     Xalqını biliksiz qoyan papağıq, 

     Ümmətçi70 tərbiyə edən qoçağıq. 

 

Bugün medya dolandıran fəalıq, 

Xalq adına çox danşan qaçanıq, 

Vətənə yabancı kimi baxanıq. 

     Yazarları boykot edən qoçağıq, 

     Berloskoni tək yetən simvoluq. 

 

 

    Nə üçün belə matah yaranmışıq, 

     Utanmaq artıq bizə yaxşı şeydir 

05.06.2014 

 
70 Yüzlərcə insan dustaqlarda işkəncə altında öldürülür amma meyidləri ayilələrinə 

verməyirlər. Örnək olaraq: Səttar Behişti kimilər, Kərəc bölgəsində hakimiyyətə 

qarşı gənc bir işçi, bir yazıya görə polis tərəfindən tutuqlanıb, yeddi günün işində 

işkəncə altında öldürüldü və meyididə ayiləsinə verilmədi.                                             

http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/239-371.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/uygarlash/243-358.html
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Türk xalqı nə zaman oyanacaqdır? 

 

Niyə Ərdoğan Türkə üz çevirir? 

Türk xalqı onu zirvəyə yetirir, 

Verdiyi qərarı xalqa ödüyür? 

     Türk xalqını başqasına suçladır! 

     Xalqımızı öz gününə ağladır! 

 

Nədən içimizdən satqınlıq çıxır? 

Öz əlilə özün71 kökündən yıxır! 

Xocalı yanqını ürəklər sıxır. 

     Sənədsiz soyqırımı72 gözə çəkir! 

     Cilovluq73 faciəni gizə çəkir!? 

 

Azərbaycan param-parça olubdur, 

Güneyinə iran iyə durubdur, 

Ərdogan bu işlərə göz yumubdur. 

     Türklərin birliyi düşməni boğur, 

     Türkə yağıçılıq ətraflı doğur! 

 

Iraqda türkmanları dağıdırlar, 

kərkük dan Türkmanları ayırırlar, 

Kürdləri yerləşdirib oturdurlar. 

 Ərdoğanı Türkü ucuz neftə satır,74 

 Kərkukdan Türk xalqın eşiyə atır. 

 

Ədalət giyimilə hakim oldu, 

Ölkənin sərmayəsin satdı sovdu, 

Türkiyyə xalqını pis günə qoydu. 

     İrticanın yurdda təməlin gurdu! 

     Sekular dövlətinin başn qömdü. 

 
71 Türk xalqını 
72 2009-cu il Ermənistanla anlaşma olayları ki millətin basqqısı səbəbinə hayata keçirilmədi. 
73 Cilovluq faciəsi, 1918-ci ilin qanlı mart günlərində Urmu, Xoy və Salmasda minlərlə soydaşımız 

vəhşicəsinə qətlə yetirilib. 
74-Satın alırlar 

https://az.wikipedia.org/wiki/Cilovluq
https://az.wikipedia.org/wiki/Cilovluq
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Aldığı rüşvət xalqa məlum idi, 

Yapdığı xəyanəti bəs bilmirdi? 

Abırı xalqının içində getdi. 

     Nə üçün twitteri filter etdi? 

     Yapdığı işlərə filter geçiddi. 

 

 

Türk xalqı nə zaman oyanacaqdır? 

Varlığın yağıdan qoruyacaqdır? 

Özlərin qoruyub savunacaqdır? 

Yurdun param-parça doğranacaqdır?!  

Fars, Erməni, Rusa satılacaqdır?! 

     Yetər Türk igidi ayıl yuxudan, 

     Yurda satqın çıxar cahil insandan. 

 

 

01.05.2014   
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Oxul açın biz Türklərə ana dilində! 

 

22 mayda75 xalq hayqırıb, rasizmə bildirdilər, 

Dilim yasaq, farsca sərbəst, olub viran ölkədə, 

Türk dilini tanıtın, dövlət rəsmi səviyyədə, 

Allah adı hakim olan, bugün “iran” ölkədə. 

 

Millətimiz harayladı, dövlət duysun bəlkədə, 

Haqsızlıq harayını, anlatdı milli ölçüdə, 

Hayqırlar duyulmadı, arsız, kamalsız dövlətdə, 

Özbaşına buraxılmış, bugün “iran” ölkədə. 

 

Milləti azad qoyun, ana dilini istəsə, 

Doğal haqqıdır xalqım, ana dilində səsləsə, 

Balasını oxudub, ana dilində bəsləsə, 

Ədatəlin olmadığı, bugün “iran” ölkədə. 

 

Xalqımız haray çəkib, öz ana dilin sevəndə, 

Dustaqlarda yatırlar, gənclərim sözün deyəndə, 

Allaha düşmən sayır, haqlarını istəyəndə! 

Edam sayı çıxıb göyə, bugün viran ölkədə. 

 

Oxul açıın insanlara, öz ana dillərində, 

İnsana tanınmış haqdır, yaranmış yerlərində, 

Türk xalqına günahdır, türk oxulu istəyəndə? 

İnsan dəyəri olmayan, bugün viran ölkədə. 

 

Xalq küçəyə çıxmalıdır, hər gün haray çəkməyə, 

Allahdan76 soruşub həm, haqların tələb etrməyə, 

Özünə qanun yazdırıb, dövlətini tikməyə, 

Haqqına sahib olmayan, bugün viran ölkədə. 

 

Vergimiz gedir farslara, xalqım ölür acından, 

Kimsə məhrum ola bilməz, öz milli varlığından, 

Yoxsa danışa bilməzlər, bunlar insan haqqından, 

İslam adı hakim olan, bugün "iran" ölkədə. 

 

 
75  Günüy Azərbancaın rasisti İran hakimiyyətinə hayqırları (22 May 2006): 

     http://bit.ly/2fzC5qp və http://bit.ly/2gpQHd8 
76 Haq, huquq və ədalətdən danışanlara ki (bugün iranda insan haqların pozub, özlərini yer üzündə allahın 

və "ədalətin" təmsilçiləri göstərirlər). 

http://bit.ly/2gpQHd8
http://bit.ly/2fzC5qp
http://bit.ly/2fzC5qp
http://bit.ly/2gpQHd8
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Allahdan danışıb həm, haqqımızdan söz açırlar, 

Dini qanun yazdırıb, insan haqların danırlar, 

Haq istəyən insanları, dustaqlarda asırlar, 

Cəllad təkin hakim olan, bugün "iran" ölkədə. 

 

Türk dilində oxulları, açmalıyıq ölkədə, 

Ana dilində eyitim, almalıyıq ölkədə, 

Millət-Dövlət bayrağını, asmalıyıq ölkədə, 

Vətənə Sahib duraq, bu viran ölkədə. 

 

 

09.06.2014 
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Azərbaycan nələr geçir başından? 

 

Azərbaycan nələr geçir başından? 

Borçalıya ad verirlər Gürcistan, 

Qürvə, bicar adlanırlar Kürdistan.  

     Arşınla bölünür torpağın oban, 

 Astara, Ənzəli77 adlansın Gilan.78 

       

 

Qarabağ çıxmayıb bugün işqaldan, 

Minlərlə insanın olub sərgərdan, 

Ağdamla Xocalın olub biyaban. 

     İşqalçı deyir ora ermənistan, 

     Yurdumuz param-parça Azərbaycan. 

 

 

Bizə yad xor baxır sönüb ocağın, 

Bölürlər sağ-solda sənin torpağın, 

Haralarda qalıb igid qoçağın. 

    Güneydə bölür qoyur adın ustan, 

    Silinsin ölkə adın Azərbaycan. 

 
 

Həmədan şəhərin farsa qatıblar, 

Ərdəbil şəhərin rayon qurublar, 

Torpaqların param-parça doğrublar. 

    Qəzvin ilə zəngan rayon olublar, 

    Axərbaycan adın ordan pozublar. 
  

Yabancı bir dili rəsmi sayıblar,  

Xalqımın qeyrətin bunlar burublar, 79 

Vətənin80 adını “İran” qoyublar.  

     “İran” adı ilə farslaşdırırlar, 

     Özün İtirənlər manqutlaşırlar. 

 
77 Güney Azərbaycan şəhərləri, bugün Gilan rayonuna qarışdırmışdırlar 
78 Gilək və Talış bölgəsi 
79 Asimiləşdirib və hər gündə asimiləşdirirlər 
80 Günüy Azərbaycanın 
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Uşaqın oxudub farslaşırlar, 

Kəndi kültüründən uzaqlaşırlar, 

Yabancı81 költürdə formalaşırlar. 

 Vətənə yabancı gözlə baxırlar, 

     Özlərin "iran "lı tanıtdırırlar. 

 

Milli mənliyimi farslar danırlar, 

Qeyri farsa 82 alçaq gözlə baxırlar! 

Bugünki yüz ildə geri 83 qalıblar. 

     İnsan vicdanını bular bozurlar!  

     İnsan haqlarını farslar pozurlar,  

 

Azərbaycan nələr geçir başından? 

 

 
24.10.2014  

 

 

 

 

 
81 Fars 
82 Qeyri fars uluslarına iran adlanan ölkəsində  
83 Rasisisti fars hakimiyyəti 
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Bütün analara sayqı və hörmət. 

 

Bu gün anamın dünyasını dəyişməsi munasibəti ilə qürbətdə 

ürəyimi boşaltmağa qələmimdən başqa bir çarə bulmadım. 

 

                                                                  27.10.2014 

 

 

Ana! nə deyim, indi duydum qara xəbəri! 

Tərk edib gedibsən, bu dünyanı, şəhəri, 

Görmüyəcək övladın, artıq ana gözləri? 

     Əlqəni övladında, həmişəlik kəsibsən, 

     83-il bizlərin başı üstə əsibsən. 

 

Gecələr sən yatmayıb, bizə lay lay demisən, 

Səsimizə sən səs verib, bizə sən hay veribisən, 

Bizim ağrılarla ilə, illər ağrı çəkbisən. 

     Gecələri yuxusuz anam, sabah etmisən, 

     İndi bizi tək qoyub anam, hara gedibsən? 

 

Ana insan başının, yaraşıqlı tacıdır, 

Övlad ölənə qədər, ananın möhtacıdır, 

Anasız hayat, anam, doğurdan çox acıdır. 

    Ana dediyin toplum, həmdə insan dadıdır, 

    Ana dediyin toplum, insanları yaşadır. 

 

Xalqa borcunu vermiş, sevimli anamızsan, 

İgidlərin anası, sən ərlər anasısan, 

Ürəklərdə alışan alovlar məkanısan. 

     Sən Vətəninə igit, bar verən ağacısan, 

     Övlad doğub böyütmüş, toplumun ocağısan. 

 

Övlad doğdun yaşadın, bir ömür çətinliklə 

Böyütdün ozaq qaldın, yaşadın sən həsrətlə, 

Sən heç yaşam görmədin, üzüldün beləliklə. 

     Dolu ürək sevgini, verdin sən övladına, 

     Bizlərdə verməliyik, vətənə ilə alına. 

http://www.otay-butay-vetendir.com/
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Hakimiyyət ayırdı, xalqın öz ölkəsindən, 

Qürbətə sürgün etdi, öz ana vətənindən, 

Ayilə ayrı düşdü, biri- o birlərindən. 

    Analar göz yaşnı, tökdülər ayrılıqdan, 

    Qəm-kədərlər bezdirdi, çökdülər acılıqdan. 

 

Məhəmməd84 in verdin sən, əldən əlli səggizdə85 

Nisgililə yaşadın, son qalmış ömründə, 

Məzarını görmədin, onun, qaldı gözündə. 

     Dedin: görüm qəbrini, nəfəs qalsın içimdə, 

     Ölməyib yaşayır o, hələ xalqın içində. 

 

Qürbət yerdə gedirlər, insanlar bu gün göyə! 

Vətən gələnmirlər, bircə ana görməyə! 

Dözərmi ana qəmə, belə həsrət qüssəyə? 

     Ana kimi istədin, səndə uşaq görəsən, 

     Gözlərin həsrət çəkdı, bir gün işıq görəsən. 

 

Beləcə qatılıram, məndə kədərinizə,  

Sizin başız sağ olsun, deyim ailəmizə,   

Ana insan sevgisin, bəslər ürəyinizə. 

     Hörmət qoyun hayatda, kəndi valideynizə, 

     Sevgi, sayqı görərsiz, kəndi nəsilinizdə. 

 

 

          27.10.2014 
 

 
84 Şair Baltacı Araz(Məhəmməd Məhəmməd əli oğlu), 
85 Şair 58-yaşında ürəkinfaktı geçirərək dünyasın dəyişdi. 

http://www.otay-butay-vetendir.com/
http://www.otay-butay-vetendir.com/
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Ayrılıq. 

 

Hər ayrılıq insanlara ürəyinin dağıdır, 

Bacı qardaş ayrılığı hər şeydəndə acıdır, 

Bölmüş bir xalq ikiyə o Az ər bay canıdır. 

     Güneydə
86

 rasisti bir dövlətindən asılıdır, 

     Milləti varləğını təməlindən atmaqdadır. 

 

 

Bir ölkənin insanların ikiyə parçalıblar, 

Günüyində türk adını qoymağa yasaqlıblar, 

Xalqını öz adlarına həsrətdə yaşadıblar. 

     Xalqı biri-birlərindən uzağa salıbdırlar, 

     Ürəyində böyük nisgil xalqına yaradıblar. 

 

 

Fars dilini oxuddurur, ayırır öz dilindən, 

Yaşam üçün sürgün edir, ayırır öz elindən, 

Asimilə edir xalqı ayırır öz kültüründən. 

     Manqut olur əriyir fars mədəni kimliyində, 

     Millətimiz uzaqlaşır öz milli mənliyindən. 

 

 

Hər bir xalqı ayırmaq istəyirsən vətənindən, 

Yetər xalqın ana dilin87 kəsəsən məktəbindən, 

Bu düşüncə yürütülür “İRAN” fars dövləindən.88 

  Qələmi al əlindən, ayrılar xaq mənliyindən, 

     Ümmətçi89 tərbiyə et, çıxar o xalq kimliyindən, 

   

 

Xalq özünü tanıyıb kimliyini bilməlidir, 

Öz soyunu qoruyub tarixini bilməlidir, 

Kültürünə sahib çıxıb yerini bilməlidir, 

     Uşağına türk adları verilməsi lazimdir, 

     Uşağila evdə türkcə danışması lazimdir. 

 
86 Güney Azərbaycanda 
87 Bir xalqın dilini əlindən aldıqda o xalqın bütün Ayətollah Xaməneyi dediyi varlıqlar əlindən alınar. 
88 Ayətollah Əli Xaməneyi kişi tüpürdüyünü yalamaz. (bu Atalar sözüdür) 37 ildir ölkənin 

rəhbəriyyətində olaraq icazə verməyir hətta öz yazdıqları anayasa icra olunsun. Ayətollah 

Xaməneyinin danışdığı və nitqi ilə əməlini özünüz oxucu olaraq dəyər veriniz. 
89 Müqəlled[iradəsiz, özünə güvəni(etimadı) olmayan,  təslim olan insan]. 
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Xalq hörmətin qoruyub, hörmətə layiq bəslənir 

Suç vardırsa özlərində araması səslənir, 

Suçu başqa insınlarda görmək yersiz əkslənir. 

     Öz hörmətin saxlamayan insanları minərlər 

     Türk “xər”
90

 deyib tarixindən həyatını silərlər. 

  

 

Xalqımız oyanıb özünə gəlməsi lazimdir, 

Haqlqrın taniyib, qoruyub bilməsi lazimdir, 

Haqqın pozanın gözünü oyması lazimdir. 

     Ana dilin öyrənməsi zərəridir kimlərin? 

     Başqa soylu insanlarla fərqi nədir bizlərin? 

 

 

Millətimiz varliğını qoruması lazimdir, 

Kölə insan olduğuna düşenməsi lazimdir, 

Kölə tək bir yaşamağa son qoyması lazimdir. 

     Şərafətlə yaşamağa dizə çökməz bir insan, 

     Dağlar dəlib buzlar qırıb yaşamağa ər insan. 

   

10.01.2015 

 
90 Eşşək 
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Vətən bəslər belə vətən sevər insanlar. 

 

Bir işğala məruz qalan Vətən yetirər, 

Yabancı bir kültürndə təhsil alanlar, 

Kimliyini həm dilini satan alçaqlar. 

    Yabancı tək təhsil almış mangutlar,  

      Hüveyyətin tanımayan alçaq insanlar . 

      

 

İşğalçılar özlərini üstün tutarlar, 

Başqa xalqı "zir-zibil"91 həm alçaq sayarlar, 

Xalqı milli bilinçidən geri saxlarlar. 

    Vətən sevər kişiyə yad adın qoyarlar, 

     Milli şüur olmayanın satın alarlar. 

 

       

Manqut olmuş insanlar öz varını satar, 

Dilini həm geçmişini özündən atar, 

Kölə kimi yaşayıb öz varlığı batar. 

     İşğalçılar varlığını danar kökündən  

     Hüveyyətin adın silip atar yerindən. 

 

Vətən bəslər belə Vətən sevər insanlar, 

Xalqla-Vətən uğrunda öz canın qoyanlar, 

Vətəninə öz xalqına yiyə duranlar,  

     Xalqın, dilin, kültürün göz tək qorusunlar, 

     Varlığını goruyub dağ tək saxlasınlar. 

 

Vətən bəslər öz xalqına çox ziyalılar, 

Vətənimə lazimdir göz açıq aydınlar,92 

Yurdu yaddan qoruyan baş uca insanlar. 

     Kültürlə dil gəlişdirən gözəl ustadlar, 

     Toplumunu gəliçdirən özəl uzmanlar. 

     

     

 
91 Prezident Əhmədinəjadın deyişi 
92 Milli bilinçli (şüurlu, şuür ərəb sözüdür), vətənsevər 
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Bəslənsə sən kimi qoçaq igid oxurlar? 

Vətənimin dərdlərini gündəm saysalar! 

Millətimiz fikirlər üst-üstə qoysalar! 

Əl bir olub birləşib bir hədəf olsalar, 

     Azərbaycan istiqlalın, tam alacaqdır, 

     Vətənimi işğalından, qurtaracaqdır. 

 

Mən  "Eldar"am, Vətənimin bir el oğluyam, 

Tutsaq93 lıqda qalmış Vətən el vurğunuyam, 

Vətənimin haqqın deyən söz bülbülüyəm. 

     Millətimi özgürlüyə94 düz yönəldənəm, 

     Qurtuluşun saz simini söz köklüyənəm. 

 

 

 

10.02.2015 

 
93 Əsarət, ərəb sözü 
94 Bağımsızlığa, istiqlla 

http://www.eldar-guneyli.com/
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Müsəlman ərkəklərimizin qadına dünya baxışı. 

 

Nə çağ nə zəmanə sənin yaşamın? 

İnsanı yaradıb nələr edirsən? 

Uşaq doğub ağrısını çəkisən. 

     Gündüzlər bələyib verirsən yemək,  

     Gecələr yatmayıb verirsən dilək.  

 

Evlənən zamani ərə gedirsən,95 

Yataqda kişinə istin verirsən,96 

Uşağı ataya təslim edirsən.97 

     Qadın olduğuna olursan alçaq,98  

     Boşanan zamanı alırsan talaq. 99 

   

   

Evləndikdə bakirə100qız sevirsən, 

Savaşda sən ana-bacı söyürsən, 

Kişiyə101 həer şeyi102 sərbəst görürsən. 

 Soy-ad103 gələndə öz adın verirsən, 

 Talaqda qadınıın haqqın verirsən!? 

 

 

İrs104 böləndə ikisini105 yeyirsən, 

İkidə birini qıza verirsən, 

Amma  özünü 106 çox üstün görürsən. 

     Bərabər bir yaşamda sən dilərsən!? 

     Kişilikdən nə söhbəti edirsən? 

 
 

 

 

 
95 Seçim haqqı yoxundur 
96 Qarşılıqlı sevgidın xəbər yoxdur 
97 İslam qanunlarına görə boşandıqdan sonra uşaqlara Atası yiyələnər 
98 Mənfi annamda (müsbət karakterlər her zaman kişiyə oran verilər) 
99 Islam qanunlarına görə qadının talag haqqı yoxdur 
100 Öz geçmişini gizlədirsən 
101 Ərkəklərə 
102 Hər peşədən çıxmağı 
103 Uşaqlara 
104 Qalıt (Miras ərəb sözüdür) 
105 İslam yasalarına görə irsdən (mirasdan) 2- pay oğul, 1- pay qıza yetişər 
106 Ərkəkləri 
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İstəyəndə öz qadının döyürsən, 

Dörd arvadlıq həmdə həlal görürsən, 

Sevməyən də talağını verirsən. 

     Əlindən də uşağını alırsan, 

     Kişilikdən nə söhbəti açırsən? 
 

 

İnsan aranışın nəslidir qadın, 

Toplum107 quruluşun vəslidir qadın, 

Yaşam mənasının əslidir qadın. 

    Qadınla birliyi aldın həyatda, 

    Qadınsız heç yoxdur adın həyatda.  
 

 

Kişi-qadın yaranır bir cisimdən, 

Heç üstün deyildir biri-birindən, 

Bir hayat uluşur hər iksindən. 

     Dünya baxışıdır yoldaş qadına, 

     Gözəl sevgi həyat baş yoldaşına. 

 
                      12.03.2015 

 
107 Yaşamın, ayilənin, toplumun və dünyanın 
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Bahar gəlir yeni iliz mubarək olsun. 

 

Şaxta gedir gəlir yazın güzəl günləri, 

Doğa108 fəsli dəyişilir açsın gülləri, 

Ağacların çiçəkləri ağ sünbülləri, 

Novruz gəlir bayramınız mubarək olsun. 

 

Evləriniz, bağ baxcanız çox çiçəklənsin, 

Xalqımızın zövq-muralı bəs həvəslənsin, 

Mənimsəsin güli ilə həm bənövşəsin, 

Sizin uğuz bayramınız mubarək olsun 

 

Yeni ildə arzularam gözəlik olsun, 

Azərbaycan millətində bir mənlik olsun, 

Özgürlüyə sarı xalqda sağ dirlik olsun, 

Bahar gəlir bayramınız mubarək olsun. 

 

Arzum budur Qarabağda tez azad olsun, 

Qaçqınları sərbəst həmən yurduna dönsün, 

Yaz bayramın bugün təkrar yurdunda tutsun, 

Bahar gəlir bayramınız mubarək olsun. 

 

Aryum budur Azərbaycan xalqı bir olsun, 

Fars rasizmi Vətənimdən çölə qovulsun, 

Güneyimdə yaz bayram doğru109 tutulsun, 

Sizin gözəl bayramınız mubarək olsun. 

 

Ən ənədir bu gün aşıq çalar sazını, 

Şənlik edib bütün aləm çəkər nazını, 

Oxuyarlar mahnısila həm avazını, 

Sizin uğuz bayramıniz mubarək olsun.  

 

 

18.03.2015      

 
108 Təbiət, ərəb sözü 
109 Səksan ildir türk şənlikləri və ənənələri unudulur, yerinə fars şənlikləri və ənənələri yerləşdirilir 
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Rasisti bir düşüncəni yayanlar. 

 

Halu, mohamməd rza alipeyam,110
 (lar) 

Rasisti bir düşüncəni yayanlar, 

Iran xalqın farskökənli sayanlar! 

     Tariximi təhrif edib yazırlar, 

 Özlərin “fərhixtə”111 xalqa satırlar. 

 

Ərəblərə“ərəbdilli” deyənlər, 

Türklərə “türkdilli” adı verənlər, 

Bəluçları “bəluçdilli” görənlər. 

    Xalqları "iranlı" diyə sayırlar, 

     İran diyə farsa “iyə” çıxırlar. 

 

Deyir muğul xalqı bizi türk edib! 

Bəluçlar qonşsu dil öyrədib! 

Ərəblərdə qonşuda dil öyrənib! 

     Türk, bəluç, ərəblər "fars" kökənlidir, 

     İran diyə bu gün "fars" ölkəsidir!!! 

 

Gah deyir iranda tək bir xalq var, 

İanda millətim farsca danışar, 

Yazıb oxumağa, farsca yazışar. 

     İrqıçı bir düşüncəsin yayırlar! 

     Çağdaş yaşam bir havasın çalırlar! 

 

Gah deyir İranda çox xalq yaşıyır, 

Bu xalqlar dilini deyib danışır, 

Birlikdə bir dildə yazıb alışır. 

    Deyirəm hər güldə özəl ətir var,  

    Hər xalqda yetərli dözüm səbir var. 

 

Fars xalqına yüksək gözlə baxırlar! 

Özlərini “zəngin“ bir xalq sayırlar! 

Yerə göyə sahib diyə çıxırlar! 

     Silahla xalqları farslaşdırırlar! 

     Qeyri fars xalqları alçaqladırlar! 

 
110 Irqıçı, rasisti düşüncəli fars şairi (Halu adı ilə tanınan Mohamməd Rza Ali peyam) 
111 Ziyali!? 
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Deməyir bu parslar dilin itirib, 

Türkcədən ərəbcədən dil bitirib, 

Deyir firdovsi belə bildirib. 

     Farscanı biganı dildən arıdıb!? 

     Bu dili yenidən kökdən112 yaradıb!? 

      

 

Hindular113bölgəyə gəlmədən öncə, 

Türk oturaq idi farslar gəlincə, 

Adından bəllidir yerli əlincə. 

     Səksan ildir təhrif olur tarixlər, 

     Fars rasizmi bugün sürür hökümlər. 

 

 

Səksan il öncədə dərbə yapanlar,114  

Dərbəylə qudrətə gəlib çatanlar, 

Savadsız rzanı115 şaha qatanlatr, 

     Türkün sulaləsin yıxdı yurdunda, 

  Rasizmin təməlin116 tikdi iranda. 

 

 

Ingilis gücilə damad olanlar, 

Gerici bir düşüncədə qalanlar, 

Ürünü olub bu ali peyamlar. 

     Firdovsi117 sayaxla fikir yayırlar, 

     Gəlişməyib alçaq fikir qaırlar. 

 

18.05.2015   

 
112 Bugünki fars dilinin %70 faizi ərəb dilindın uluşubdur və yunesko da ərəb dilinin bir ləhcəsi sayılır. 

Türk dili yunesko da dünya üzərində rəsmi(beynəlxalq) sayılan yeddi dillərdən bri sayılır. 
113 Bu günki „“iran“ ərazısında yaşayan fars xalqı 
114 İngilislər 
115 Pəhləvi sulaləsinin başçısı(ingilis səfirliyində atçı) 
116 Binövrə 
117 Irqıçı fars şairi Firdovsi 



Vətənim Azərbaycan. 

57 

Vətənim Azərbaycan. 

 

Vətənim şerəfimdir, 

Varlığı izzətimdir, 

Izzəti şövkətimdir, 

Adı Azərbaycandır. 

 

Vetenim kimliyimdir, 

Kimliyim bayrağımdır, 

bayrağı varlığımdır, 

Varlığı yaşamımdır. 

 

Vətənim varlığımdır, 

Varlığı həyatımdır, 

Məskənim baş tacımdır, 

Xalqı qardaş, bacımdır. 

 

Vətən xalqa namusdur, 

Varlığı qururumdur, 

Doğma ana yurdumdur, 

Qoruması borcumdur. 

 

Vətənim118 duzla yanır, 

Yağı suyun bağlayır,119  

Urmu gölü ağlayır, 

Ürəkləri dağlayır. 

 

Daşnaklar120 yurdu alır, 

Xocalı odda yanır,121 

Erməni adam yaxır, 

Dövlətlər yalnız baxır. 

 
118 Güney Azərbaycan (Urmu gölü) 
119 Rasisti Fars hakimiyyəti urmu gölünü qurtmaq məqsədilə gölüə axan çayların hamısını bağlayıb və 

bağlayırlar. 
120 Xocalı şəhri(Rusların və Farsların himayəsi ilə Naşnak ermənilər tərəfindən Qarabağ işğal olur və 

Xocalı şəhərində böylə bir soyqırım faciəsi öz verir. 
121 Xocalı şəhərində (Soyqırım deyilmi?) 
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Vətətim122 işqaldadır, 

Vətəndaşım123 qaçqındır, 

Erməni işqalçıdır, 

Fars, rus ona dayaqdır. 

 

Vətənim qarabağdır, 

Ona canım qurbandır,  

Dünyaya tanıdandır, 

Adı Azərbaycandır. 

 

 

Vətən124 işğaldadır, 

Dili yasaqlanıbdır, 

Xalqı yuxlamaqdadır! 

Ürək ağrımaqdadır. 

 

Vətənim Mərəndirddim,125   

Bakı, Xoy, Təbrizimdir, 

Urmu Qarabağımdır, 

Adı Azərbaycandır. 

  30.07.2015   

 
122 Qarabağımız 
123 Bir milyondan artıq qarabağ qaçqınları 
124 Güney Azərbaycandan söhbət gedir 
125 Doğulduğu yurdumdur 

http://www.eldar-guneyli.com/Videos/Azeriler_Turkleri.mp4
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Vətənim özgür olsa! 

 

Xalqımız oyanmasa, 

Haqların alanmasa, 

Dövlətin quranmasa, 

Vətənimiz
126

yox olar. 

 

Kültürün qorumasa, 

Dilini danışmasa, 

Oxulda yazılmasa, 

Vətənimiz yox olar. 

 

Varlığına Varmasa, 

Sömürgədə yaşasa, 

Köləlikdən çıxmasa, 

Vətənimiz yox olar. 

 

Vətənin tanıtmasa,  

Özünü savınmasa, 

Vətənde qalanmasa,
127

 

Vətənimiz yox olar. 

 

Kökünü
128

tanımasa, 

Geçmişini oxumasa, 

Vətənin qorumasa, 

Azərbaycan
129

yox olar. 

 

Xalqımız ayağa dursa, 

Faşizmi130yurtdan qovsa, 

Vətənim özgür olsa, 

Xalqımız azad olar. 

 
126 Güney Azərbaycan dan söhbət gedir 
127 Işsizlikdən xalqımız farsistana çökür. 
128 Tarixini, (tarix ərəb sözüdür), soyunu 
129 Güney Azərbaycan dan söhbət gedir 
130 Fars faşizmini 
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Türk dili azad olsa,  

Özünə oxul açsa, 

Bağımsız dövlət qursa, 

Özü bir ölkə olar. 

 

Vətəndə dövlət olsa, 

Sərvəti yurdda qalsa, 

Fabrika yurdda qursa, 

Vətənim abad olar. 

 

Dövlətimiz qurulsa, 

Otay bu tay bir olsa, 

Xalqım birlikdə qalsa, 

Vətənim
131

güclü olar.   

  

   05.08.2015 

 
131 Bütöv Azerbaycan 
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Kim olduğumu mən tanıdım sizə. 

 

Deyirlər danışım deyim siz elə, 

Kiməm, halalıyam tanıdım belə? 

Yumuru təpə*132ni gətirim dilə. 

    Hümmətli baba*133 nın adını sizə, 

     NƏRƏND-liyəm kəndim adlanır Dizə 
 

Mişov*la Eyvansara*134 baş üstündə, 

İstikeş* Qəleysağ *ın135 sol üzündə, 

Suyunu içmişəm mən Bəy* gözündə. 

     Dizə136 di Azərbaycan bir bölgəsi 

     Güneydə MƏRƏNdin bir məhəlləsi. 

 

Mişova gedərdik uşqun dərməyə, 

Dərib gətirərdik evdə yeməyə, 

Həmdə gözəl göyçək dağı gəzməy. 

     Mişovda içərdik, sərin buzlu su, 

     Dad verər pəniri, uşqun soğzusu. 

 

 

Mərənd bölgəsində var çoxlu təpə, 

Mişovdan aşağı yumuru təpə, 

Eyvansara birdə hümmətlu təpə. 

     Mərənd yerləşir dörd dağ dərəsində, 

     Meyvə-ət yeyesən bağ zəmisində. 

 

 

Getdim Bakıya dölənəm ölkədə, 

Baxdım iranlı ləhcəsi ölçüdə! 

Türkcə söylürəm vətəndaş önündə! 

     Dedi harlardan gəldin bu dildə? 

  Güneydə137 doğulmusam bu ləhcədə? 

 
132 Dizə kəndinin yuxarısında yerləşən, mişov dağına sarı bir böyük təpədir. 
133 Dizə kəndinin yuxarısında yerləşən Təbriz yolu üstündə bir təpədir ki indi onun üstündə böyük bir 

Hotel düzətilmişdir. 
134 Mişov* dağı, Hümmətli baba*, Yumurutəpə* və Eyvansara* Dizə kəndinin və Mərənd bölgəsinin 

yuxarısında yerləşən dağ və böyük təpələrdirlər. 
135 Qəliesax*, İstikeş* və Bəygözü* hümmətli baba təpəsinin sağında və solunda Dizə kəndinə axan 

çeşmə sularıdırlar. 
136 Mərənd bölgəsinin yuxarı tərəfində, Təbriz yolu üstə yerləşən „Dizəc olya“ adlanan Dizə kəndi, ki 

bugün Mərən bəlgəsinin Azad Üniversitəsi bu kənddə yerləşir və Mərən şəhərinin bir məhləsi tanınır. 
137 Danışıq şivəmiz farslaşıb, türk sözlərin yerinə fars sözləri qullanılır və …… 
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Sordular fars dilində dil açmısam? 

Eyitimin fars dilində almısan? 

Türk dilinə fars ləhcəsin qatmısam! 

     Deyirlər yeni ləhcə yaranıbdır! 

     Fazəri adlı ləhcə adlanıbdır. 

 

Çalışdım ana dilin mənimsəyəm, 

Yazımı fars dilindən təmizləyəm,138 

Fars sözün mən beynimdən bəlkə siləm. 

     Xalqımı Türk dilinə meyilədəm, 

     Yazımı Türk dilində genişlədəm. 

 

Neçə il bundan önce mən qələmi, 

Ələ aldım yazam kədər- qussəmi, 

Ürünü oldu Vətən dərdi-qəmi. 

     Xalqıma tanıdam milli hqların, 

     Tuxumun əkəm milli amacların. 

 

Orta gənc yaşımda qürbətə139 qaçdım, 

Vətəni görməyə özləmdə qaldım, 

Qürbətdə Vətənin qəminə yandım. 

     Qurtuluş yolunun sazını çaldım, 

     "Eldar"am düşüncə payımı yazdım. 

 

"Güneyli Eldar" xalqa tanınmışam, 

MƏRƏNdin "dizə"sində doğulmuşam, 

Bir qız iki oğlan ayilə başam. 

    Türk eli Azərbaycan bir oğluyam, 

     Vətənin mən vurğun bir balasıyam 

            

        30.09.201 

 
138 Olanaq  içində, bacardığım qədər 
139 1959- cu il iyul ayının dördündə güney Azərbaycanın Mərənd bölgəsində yerləşən “Dizəc ülya” 

adlanan yuxarı Dizə kəndində dünyaya gəlmişəm. 1986- cı ildə siyasi təzyiqlərə məruz qaldığıma görə 

vətəni tərk etmək məcburiyyətində qaldım və Almaniyada mühacir həyatı yaşadım. Amanyada İT- 

Networking Administrator üzərində eyitim almışam. 
. 

http://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Az%C9%99rbaycan
http://en.wikipedia.org/wiki/Marand_County
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Babəklər bugün zəfər marşı çalar. 

 

Medyada şairlər hər gün yazışır, 

Biri birləriylə gözəl yarışır,140 

O biri tar ilə sazla çalışır. 

     Vətənin durumu hər gün qarışır, 

     Bəziləri mutlu eşgdən danışır. 

  

 

Savədə, Salmasda farsca söyləşir, 

Batıda, Urmu, Xoy Makın kürdləşir, 

Xalqımız necə tez fazəriləşir! 

     Şairlər medyada bax sərgilənir! 

     Gənclərin məktəbdə farsca öyrənir! 

 

Farslar bizi asimilə ediblər, 

Türk xlqın iranda inkar edirlər, 

Xalqımız yuxlayıb hüşə gediblər. 

     Vətənə lazımdır milli şairlər, 

     Xalqımı ayıldıb bilinç versinlər. 

 

Səksən ildidir geçmişimiz 141 silinir, 

Vətən ilə varlığımız itilir, 

Xalqımız fars içində kiçilir. 

(Çünkü xalqım fars içində əriyir) 

     Aydın, yatmış xalqın gözünü açar, 

     Gözü açılan xalq yolunu açar. 

 

Milləti yuxladan şair əlləşir, 

Varlığını kəhlik təkin gizlədir, 

İki-üç quşaq da farsa bənzədir.  

  Türk xalqı yerində142 azəriləşir, 

     Xalqımız məktəbdə fazəriləşir.  

 
140 Medyalarda(Telegram qruplarında) 
141 M. Montecuccoli austeryanin jenarali deyir: Türklər şucaətlə ölümü öyrənib, bacarıbdırlar və mənimdə 

o qədər təcrübəm vardır diyəmki bu millət heç bir zaman təslim olmağa qərar verməz. Mən çoxlu 

ordu təşkil edib cəbhələrə göndərmək olanaqımda var, amma türklərin qaşısında acizəm. Türklər 

geçmiş fəxrlərinə görə heç bir zaman məğlub olmazlar. Türkləri məğlubiyyətə sürükləmək üçün 

yalnız və yalnız geçmişlərini(tirixlərini) itirməmiz lazımdir 
142  Öz vətənində, günüy Azərbaycan torpaqlarında 
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Babəklər bugün zəfər marşı çalar, 

Xalqına Vətəninə fikir qılar, 

Aydın olan xalq haqqını alar. 

     Baltacı Araz143 tək yapıtın144 yazar, 

  Xalqımın paslanmış qafasın qazar. 

     (Paslanılmış qafa açılsa qanar)        

   

   

13.10.2015 

 
143 Günüzy Azərbaycanın milli və istiqlalçı şairi 
144 Otay-Bu tay-Vətəndir, Uyqarlaş və Təbriz ilə qarabağımızı kim qurtaracaq. 

http://www.otay-butay-vetendir.com/
http://www.otay-butay-vetendir.com/pdf/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/otay-butay.html
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/1_La_Uyqarlash.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/3_La_Tebriz_ile_Qarabagh.pdf
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Milli hərəkətə sədəf lazimdir. 

 

Baltacı145 dünyasını dəyişdikdə, 

Milli borc düşdü mənim görəvimə, 

Yazısın146 yetirəm mən millətimə. 

  Millətin dərdləri147 çoxdur bürünür 

  Nəzəriyyəçimiz yoxdur sürünür. 

 

Millətim öz milli haqın istədi, 

Ərəkə yüz ildən bəri yetmədi, 

Çünkü Vəten ideoloq vermədi. 

     İdeoloq dirənişə yön verər, 

     Ərəkə yetməyə düzgün son verər. 

 

Hədəfsiz liderin başı səliər, 

Milli dirənişin yoluda əyilər, 

Hərəkətə yiyə durar dəlilər. 

     Milli hərəkətə sədəf lazimdir, 

     Sədəfə düşüncə hədəf lazimdir. 

 

Vətən ideoloq yetirdi bizə, 

Baltacı Arazı millətimizə, 

Özündən yadigar 148 quybdur sizə. 

  Milli hərəkətin manifestini,  

  Ərəkə149 yetirsin məmləkətini. 

 

Vətənin sonucu150 azad olmaqdır, 

İşğalçını151 yurddan çölə atmaqdır, 

Sərvətlərimizə yiyə durmaqdır. 

  Araz qurtuluşun yolun çizibdir, 

  İstiqlalın yolun xalqa152 sunubdur. 

 
145 Güney Azərbaycanın milli və istiqlalçı şairi Baltacı Araz 
146 Yazdığı əsərlərini 
147 Milli və sinfi çətinliklər, sorunlar 
148 Yazdığı bükülər(Əsərlər): Otay-Butay-Vətəndir, Uyqarlaş, Azərbaycan abəstəne inqelab əst və 

Azərbaycanı istiqlal qurtaracaqdır 
149 Hədəfə(Istiqlala) 
150 Qurtuluşu, bağımsızlığı, 
151 Fars əsarətindən 
152 Milli demokratik inqilabın manifestini(İdeolojusunu) 

http://www.otay-butay-vetendir.com/
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/
http://www.otay-butay-vetendir.com/pdf/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/pdf/1_La_Uyqarlash.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/4_Azerbaycan_hameleye_istiqlal_ast.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/pdf/3_La_Tebriz_ile_Qarabagh.pdf
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“Uyqarlaşla”, “Otay-Butay-Vətəndir”, 

“Vətənlə xalq inqilaba hazırdır”,  

İstiqlqlın təməl düşüncəsidir. 

     Vətənin qurtuluşa gedən yoludur, 

     Oxuyub yaymasaq kimin suçudur? 

 

 

24.10.2015 

 

http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/1_La_Uyqarlash.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/PDF/2_La_Otay_Butay_Vetendir.pdf
http://www.otay-butay-vetendir.com/ir/PDF/4_Azerbaycan_abestene_esteqlal_ast.pdf
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Hər şəxs özünü bir insan saydırır. 

Görünür: 

Kiçik ədədlərin çox maraqlı fuksionları vardır, bəlkə onları dargörüşlü insanlarla 

tutuşduraq.  

Örnək: (0,2)!!!! 

 

Deyirlər ədəd153 birdən aşağısı,154 

İnsan tək özündən aşağısı, 

Onların çox funksion başarısı. 

  Azaldır bir ədəd vurulanda ona,  

  Özündən azır155 qovuşanda ona. 

 
Istəsən onlara vurulub iş qovuşub aparasan, sənidə kiçildər. 

3 × 0,2 => 0,6 

 

Bölüşəndə sayı daha artırır, 

O deməkdir səni vardan cadırır, 

Hər xalqında milli haqqın saydırır. 

  Bu nədəndən ədəd özün, var sayır, 

  Vətənində insan özün, haq sayır. 

 
İstəsən onlarla bölüşəsən və ya çətinliklərin bölüşdürəsən, 

çətinliklərin daha çoxalar. 

3 ÷ 0,2 => 15 

 

Özlüyündə demək ədəd adladır, 

Dargörüşlü insanları alçaldır, 

Farslar təkin qeyr farsı azdırır.156 

    Farsla birləşəndə nəyin artırir? 

     Türkün157 varlığın həm kimlyin sapdırır. 

 

İstəsən onlarla birləşəsən və onların yanında olasan, sənin 

durumuva heç nə əlavə olmayacaq və heç bir şeydə öyrənmiyəcəksən. 

3 + 0,2 => 3,2 

 
153 Ədəd örnək olaraq burada 3 (var olmaq) insandan bir xalqdan söhbət gedir 
154 Kiçik ədəd örnək olaraq 0,2 alçaq insan  özündən  başqasını alçaq görüb, onu alçaldar. 
155 Farsın içində əriyib asimilə olmuş 
156 Qeyri farsları iranda bir xalq olaraq tanımayırlar 
157 Bugün fars xalqı ilə(İran adlanan ölkəsində) bir toplumda yaşadığımız halda hankı varlığımızı 

mənimsiyə bilmişik? Eşəyim ölmə arpa bitincə! Arpa bitib çuval tikincə? Yetər artıq özümüzə 

gəlməliyik. 
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Türk+Fars=>(İran)=>Fars hakimiyyəti!? 

Türkün hankı varlığı yuxarıda uluşan  

 “Iran” adlı ölkədə haqlı və yasalı tanınır? 

 

Öz varlığını tanısan, özüvə inansan, özüvə dəyər versən,  

başıvı uca tutarsan, alçaqların təhqirinə məruz qalmasan. 

 

 

Farslarla birlikdə varın qalmayır,  

Onlardan ayrılsan heç nə olmayır, 

Kültürün varlığın heç talanmayır. 

  Hər şəxs özün bir insan saydırır, 

  Hər xalqda öz yurdun vətən tanıdır. 
 

Əgər onları öz yaşamından azaltsan, heç bir şey əldən vermiyəcəksən, 

çünkü özün olacaqsan. 

(3 + 0,2) - 0,2 => 3 

 

Özünə dəyər ver yerində sayıl, 

Farsa kölə olma gözün aç ayıl, 

Uşağan milli bilinç158 ver qal hayıl. 

  Kimliyinə öz soyuna düşünsün, 

  Geçmişinə öz xalqına qovuşsun.  

 

 

03.11.2015 

 

 
 

 

 
158 Şüur, ərəb sözü 
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Vətəndaşım igidim dur ayağa.  

 

Vaxtı deyil yatmağın bu havada, 

Sizi səslir Vətəndə el haraya, 

Vətəndaşım, igidim dur ayağa. 

     Səksan ildir işğaldadır vətənin, 

     Yurdun qurtarmağa yoxdur həvəsin. 

 

Mahmid əfşar159 çizdi Türkə planlar 

İranda yaysınlar farscanı alçaqlar, 

Oxulda oxusun, farsca uşaqlar. 

     Millətin alınsın, dili əlindən, 

     Silinsin öz ana dili kökündən. 

 

 

Dilini Unudan Türk vətəndaşlar, 

Yabancı kültüründə formalaşar, 

Kökündən geçmişindən uzaqlaşar. 

     Xalqına vətəninə xor yanaşar, 

     Vətəndə qoçaq bu cür manqutlaşar. 

 

Soyuna arxa çevirən manqutlar, 

Eyitim almış farsca vətəndaşlar, 

Özünə “iranlı” deyən soydaşlar. 

     Ana dillərindən uzaqlaşırsız, 

     Kölə olmağızdan utanmayırsız? 

 

Vətənim manqutlaşan səndən azır, 

Dilini unudub farsca yazır, 

Biganə olmuşlar kökünü qazır. 

     İtirir soyunu, öz mənliyini, 

     “Azəri” tanııdır, öz kimliyini. 

 

Türkləri iranda inkar etməsi!160 

Firdovsinin Türklərə ad verməsi, 

Şovonisti düşüncənin meyvəsi. 

     Asimilə fikrin təməli olub, 

     İranda rasisti dövləti qurub. 

 
159 İranda paniranizm məktəbinin qurucusu və aynı zamanda türk və ərəb düşmançılığının təməlin qoyan 

bir fars ırqıçısıdır. 
160 Firdovsinin insanlara rasisti dünya baxışı, nəzəriyyəsi 
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Fars medyada Türkü vəhşi161 tanıdır, 

Türk dilini kafir dilə yansıdır,162 

Bu nədəndən haqlarıda yandırır. 

     Xalqı alçaqlığa çaş - baş saldırır, 

     Haqq istəyən dustaqdan baş qaldırır. 

 

 

Fars xalqının yüksək, aydın olması? 

Türk ulusun alçadmağa varması! 

Qeyri farsa təhqir gözlə baxması! 
(Uşaqa tərbiyə metod yapması) 
 Tuvalet fırçası163 olub qələmi, 

     Ölkədə164 kültürün olub təməli. 

 

 

Fars rasizmin bi tip, yüksək olması! 

Böylə bir kültürə yetip çatmasi, 
(Tuvalet fərçasila söz yazması!) 

Türkləri özlərinə oxşadmasi! 

     Türkə yaraşmaz bu xalqı yaşatsın, 

     Dövlətin qurub bu xalqı boşasın. 

 

 

"Eldar"am, hayqırıram hər bir yana, 

Səsimi yay bütöv Azərbaycana, 

Vətən işğaldadır qoyma yubana. 

     Vətəndaşım igitim dur ayağ, 

     Milli dövlət165 haqqımızdır qurmağa. 

     (Vaxtı gəlib milli dövlət qurmağa) 

 

                                                    07.11.2015 

 

 
161 Azərbaycan xalqını 
162 Tanınmış islam dinini və Allahı tanıdan bir mulla məçiddə rəsmi danışığında. 
163 Bugün iran rəsmi Tivi kanalında “Fitilə adlı yayımda“ güney Azərbaycan milli dirənişinin 

hakimiyyətdən istədiyi milli haqlarını „tuvalet qoxusuna“ oxşadıb və Azərbaycan milləçilərinin 

ağızlarından böylə bir istək çıxmasın diyə, oxul (məktəb) uşaqlarına tuvalet fırçasını qələm olaraq 

əllərinə verib və tərbiyət verrirki Azərbaycan millətçilərini bu istəklərdən „tuvatlt qoxusundan“ 

uzaqlaşdırıb və təmizləsinlər. [O millətin ki qələmi tuvalet fırçası olacaq, o millətdən nə ummaq? O 

millətlə birlikdə və bir yerdə yaşamaq olarmı?  Bu millət hanki kültürü və mədəniyyəti 

mənimsəyibdir?] 
164 (İran fars mediyasında, TV, Məktəblərdə dərsi kitablarda, Sinema çəkiliş filmlərdə və ……..) 
165 Güney Azərbaycanın bağımsızlıqından söhbət gedir. 
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Mahmud Əfşarın məqaləsinin bir hissəsi, 

İranda panfarsist məktəbinin banilərindəndir (1983-cü ildə ömrünün sonunda) 

... mən demirəm ki, türk dilinin istifadə edilməsini (Azərbaycan əhalisi arasında danışıq 

səviyyəsində) qadağan edib, əhali üçün çətinlik yaradılsın. Lakin istəyirəm ki, fars 

dilində təhsili məcburi, pulsuz etməklə şərait yaradın ki, əhali 3 il və ya daha tez 

istisnasız olaraq hər iki dili bilsin. Bundan sonra tədricən fars sözləri türk dilində daxil 

olacaq və dilin yüzdə altmışı farsca olacaq. Bu nisbət gündən-günə dəyişəcək artıb 

yüzdə yetmişə çatacaq və iki dil bir dilə çevriləcək. 

Mənim şübhəm yoxdur ki, əgər bu mədəni siyasəti dövlət qəbul edib, xalq da 

dəstək versə, istər Azərbaycanda, istərsə də başqa rayonlarda kimsəyə heç bir 

başağrısı olmadan, heç yerdən heç bir qarşçıdurma olmadan biz məqsədimizə 

çatacağıq. Azərbaycanlılar hiss etmədən əlli il sonra öz bölgələrinin fars dilində, 

yəni yeni yaranacaq azəri ləhcəsində danışacaqlar! 

Azərbaycanda fars dili mənbə kitabı, Mahmud Əfşar Vəqfləri, toplayan İrəc Əfşar, s. 

290. Türk düşmənçiliyinin banilərindən birinin təqdim edilməsi! 

İranda inqilabdan öncə türk düşmənçiliyi siyasətinin müəyyənləşdirib icra edən 

şəxslərdən biri də Mahmud Əfşar Yəzdi idi. O antitürk və antiərəb siyasətçilərdən biri 

kimi bir tərəfdən Rza şah və digər tərəfdən İngiltərənin müstəmləkəçi dairələri ilə yaxın 

əlaqələrə malik idi. Həmin münasibətlər nəticəsində külli miqdarda sərvət toplayib, 

həmin sərvəti öz antitürk siyasəti istiqamətində xərclədi. Pəhləvi sarayının bu 

nəzəriyyəçisinin irqçi siyasəti ilə daha artıq tanış olmaq məqsədilə onun “Ayəndə” aylıq 

dərgisində dərc edlən “İranlıların birliyi və fars dili” (№ 2, dördüncü il, 1338 hicri 

şəmsi) adlı məqaləsini diqqətinizə çatdırıram: 

Türk dili Azərbaycan və Zəncandan əlavə, Həmədan və Qəzinə qədər nüfuz etmiş, hətta 

ölkənin daxilində Farsın qəlbində qaşqay elinin qara çadırlarına belə qorxunc kölgəsini 

sərmişdi. Hər an kəlbətin kimi İranın şimal və qərbində Qafqazdan Kiçik Asiyaya qədər 

gizlicə udmaq üçün ağzını açmışdır. Deməli nəyin bəhasına olursa olsun bu yad dili 

məhv emək lazımdır. 

Bəlkə deyəsiniz ki, türk dilindən başqa digər dillər və ləhcələr də İranda mövcuddur, o 

cümlədən ərəb, türkmən, bəluç, lor, gilək, mazəndərani və s. dillər. Deməli bu dilləri 

necə məhv etmək olar? Birincisi, bunların ilk dördündən başqa digərləri İran və 

qonşuları ilə ortaq dil və ya ləhcələr deyillər, ona görə də xarici təhlükə hər halda 

ortadan qalxmır. İlk ikisindəndən, yəni semit və türk dilindən başqa hamısı İranda 

mövcud olub və İran ləhcələri hesab edilir (hətta kürd dili)... onları heç biri isə türk dili 

qədər təhlükəli deyildir. Türk dilinə qarşı çıxmadan fars dilinin onun yerinə tutmasını 

gözləmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün farsca ürəyə yatan dildə minlərlə kitab və əsər 

yazılıb Azərbaycan və Xuzistanda nəşr edilməlidir. Fars dilli elatları yad dildə danışan 

(ərəb və türk dilli ərazidə) əhalinin ərazisinə göndərib, onların kəndlərində 

məskunlaşdırmaq, əvəzində isə yad dildə danışan elatları digər ərazilərə köçürüb 

məskunkaşdırmaq lazımdır. Çingiz və Teymurun hücumunun nəticəsində əmələ gələn 
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coğrafi adları fars dilinə dəyişmək lazımdır. Ölkəni yeni inzibatı ərazi bölgüsünü 

məqsədə uyğun idarə edib, Fars, Azərbaycan, Kürdüstan və Ərəbistan adını ləğv etmək 

lazımdır. 

Əgər Azərbaycan əhalisi rahat türkcə qəzet oxuyub, türkcə yaza bilsələr, şeir deyə 

bilsələr, daha farscaya nə ehtiyacları olacaq. Biz istəyirik fars dilində təhsili məcburi və 

pulsuz edərək ümumiləşdirək və bunun üçün tam şərait yaradaq. Mən şübhə etmirəm ki, 

kimsə üçün heç bir zəhmət və dərd-sər olmadan, heç yerdən qarşı çıxmalar olmadan 

məqsədə çatacağıq. 

Azərbaycanlılar hiss etmədən əlli il sonra farsca danışacaqlar. Bu iş 

azərbaycanlıların öz əlilə həyata keçirilməlidir. Bu məsələ iki haldan xaric deyil. 

Azərbaycanlı iranlıdır ya da yox. Əgər iranlıdırsa türk ola bilməz. Azərbaycanlılar 

özləri qabağa düşməli və milli dillərini yaymalıdırlar ki, tədricən yad dil olan türk dili 

sıradan çıxsın. 

Əgər Pəhləvi dövrünün yazıçı və şairlərinin irqçi əsərlərindən bir neçə nümunəyə 

toxunsaq, o zaman əslində mədəni soyqırım və şeytan konvensasiyasını canlandıran 

onların antiinsani və mədəniyyətə zidd hərəkətlərinin vüsətini dərk edəcəyik. 

  

Ədib Əlməmalik Fərahani: türklər arasında tapılması mümkün olmayan şey insanlıq 

və həqiqətdir. Bu əhalidə yalan və riyakarlıq mövcuddur. Arifin divanı s. 293 (türkdən 

başqa kimsə görmədi), Arifin divanı s. 29 (etiraf etdim və dedim haqqın lənəti türkə və 

türkün atasına kiçikdən böyüyə), Arifin divanı s. 384 (türkün dili üz çevirmək üçündür, 

bu dilin ayağının bu ölkədən kəsilməsi lazımdır). 

Əbdüləli Karəng: Səfəvi, Səlcuc və s. türklərin 1000 illik qətl, qarət və qan tökmələri 

azəri dilinin türk dilinə çevrilməsində rolu olmuşdur. 

Mustofi (Azərbaycanın keçmiş valisi): türk dilində danışan hər kəsin ağzından 

vurmaq lazımdır. Azərbaycanda insanların siyahıya alınmasını eşşəklərin siyahıya 

alınması adlandırmaq lazımdır. 

Dr. Ərsəncani: monqolların dili olan türk dilini məhv etmək üçün canfişanlıq etmək 

lazımdır. İş açmaqla türkcə qəzet, jurnal və s. nəşr etməyin və mədəni fəaliyyətin qarşısı 

alınmalıdır. 

Zəkaəlmülk kimi tanınan Məhəmmədəli Foruği: Türk dilinin məhvi iranlı olmaq 

üçün əsas lazımi şərtdir. Türk dilinin məhvi üçün ümumi siyasəti türklərdən gizli 

saxlamaq lazımdır. 

Mahmud Əfşar: mən 5 dəqiqə olsa belə türk dilində təhsilə qarşıyam. 

Məhəmmədəmin Ədib Tusi (“Mahtab” jurnalı 1317): mən təəccüblənirəm ki, necə 

azərbaycanlılar vəhşi qovm olan türkləri öz aralarına qəbul etdilər. 
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İrəc Əfşar Yəzdi: türk dili və türklər gərək radio-televiziya, jurnallar, kinoteatr və tarix 

kitablarında təhqir edilib lağa qoyulsunlar. Türk dili sürətlə elmi planlaşdırma əsasında 

əvvəlcə təhrif edilməli, sonra dağıdılıb və sonda məhv edilməlidir. Dərsliklərdə türkləri 

və türk sülalələrini vəhşi, yadelli, hücum edən və işğalçı adlandırmaq lazımdır. Hətta bu 

qovmə aid tarixi irs mümkün hır hansı yolla məhv edilməlidir (təəssüflə 17 sentyabr 

2006-cı ildə onu Tehranın Pakdəştində bir etnoloq kimi təqdir etdilər). 

Dr. Qulaməli Rədi (1968 dekabr): Azərbaycanda türk dilinin yayılıb rəvac verilməsi 

ayıb məsələdir. 

Abbas İqbal Aştiyani (“Yadigar” jurnalında 1965): türk dili axmaq və möhkəm 

dildir. Bu dilin dağıdılması onun təhrif edilərək azəriyə çevrilməsi ilə başlayın. Yer 

adlarını dəyişin və ya bəzən mənasını dəyişin. Uşaqlara türkcə ad qoyulmasının 

qarşısını almaqda davam edin. Azərbaycanlı fəallara seperatçı və Sovet amili, 

kommunist və pantürkist damğası vuraraq, onları təcrid edin. Azərbaycan musiqisi, 

sənətkarları və geyimini lağa qoyun ki, bu bölgənin mədəniyyət sahəsi həqarət hissi ilə 

yaşasın. 

Faruq Səfizadə: türklər qan içən və mədəniyyətsiz qovmlər olub və bir zaman İrana 

hücum etmişlər. 

Tağı Ərani (İranda kommunizm ideologiyasının banilərindən fəallarından): türk 

dilinin məhv edilməsi üçün canfişanlıq etmək lazımdır. 

Bütün bunlar Mahmud Əfşar Yəzdilərin və bir sıra digər paniranist irqçilərin zəhərli və 

iyrənc fikirlərinin bir hissəsi idi. 

Belə məzmunlu əsər və düşüncələri ilə bəzən iranşünas, tarixçi, mədəniyyət 

tədqiqatçısı, şair və ya tənqidçi adını da daşıyan bu irqçi dələduzların sırasından o 

cümlədən Məhəmmədtağı Bahar, İnayətulla Rza, Cəmaləddin Fəqih, Turəc 

Atabəki, Kavə Bayat, Qulamrza İnsaf, Xüsrov Mötəzid, Sergey Ağacanyan, 

Məhəmməd Məhəmmədi, Hüseyn Novin Rəngrəz, Seyid Cavad Təbatəbai, Həddad 

Adil, Pərviz Vərcavənd, Zəbihullah Behruz və Məhəmmədrza Alipeyamın (Halu) 

adını çəkmək mümkündür. 

Bu irqçilər haradadırlar, qoy görsünlər ki, 90 ildən çox müddət sonra da Azərbaycan 

nəinki farslaşmadı, hətta Azərbaycan millətinin yanında Azərbaycan türkcəsinin dəyəri 

və qiyməti daha da artmaqdadır və bu proseslə İranın rəsmi dillərindən birinə 

çevrilməyə doğru gedir. Proseslər ona doğru gedir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan 

müstəqil dövlət olsun, fars şovinizminin əsarətindən qurtarsın. 
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Cavadtabatabi 

@e30mir@alirza_samieinia  Düzdür dostlar. Lakin narahat olmayın. Mənim dostlarım 

və əməkdaşlarım  bu məsələni diqqətdə saxlayırlar. Əlbəttə Paniranist Partiyası da yaxşı 

idarə olunur. İcazə vermərik azərilər məktəbdə türk dilində təhsil alsınlar. Bu fars 

dilinin ölümü və türklərin təhlükəli olması deməkdir. Siz də gərək virtual aləmi ciddiyə 

alasınız. Çünki, türklər daha çox virtual aləmdə fəaldırlar və təxminən müvəffəqdirlər. 

Siz də gərək azəri layihəsini ciddiyə alıb və çalışasınız ki, türkləri vəhşi kimi təqdim 

etməklə İran əhalisi arasında bu sözə nifrət yaradasınız. Çalışmalısınız ki, türklər 

təhlükəli kimi görünsün və dövlət onlardan qorxaraq onların istəyini qəbul etməsin. 

Antitürklərin dövləti əhali ilə qarşı-qarşıya qoymağa cəhdi 

Cavadtabatabi 

@ doustdar_mohammad_asan@arsam1991   Yox əzizlərim. Bu yol deyildir. Gərək 

daha ayıq olaq irəli gedək, təhqir və alçaltma daha effektiv deyildir. Dr. Ərsəncani 

dediyi kimi gərək onlara iş açmaq və ittiham verməklə mədəni fəaliyyəti və eləcə də 

dərgi və qəzet çıxarmalarının qarşısı alınsın. Ya da İrəc Əfşarın dediyi kimi türkləri, 

dərgi, qəzet və teleradioda təhqir etməklə türk dilini dəyərsiz göstərib, beləliklə bu dili 

məhv edək. Siz əzizlər gərək türk sülalələlərini xain, vəhşi və yad göstərəsiniz. 

Beləliklə, gərək oxucu və dinləyicilərin zehninə təsir göstərəsiniz. Türkləri tarixi barədə 

məqalə yazanları və ya Əhəmənilər yaxud da II Kir barədə məqalə yazıb onları tənqid 

edənləri savadsız göstərin. 

Qaynaq: 
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Ürəyim dolub Araz ağlamağa. 

 

Ürəyim dolub Araz ağlamağa, 

Tükəndik son qoy uzun ayrılığa. 

 

Xalqını birləşdir bütöv yurdunda, 

Son qoy acılığa Azərbaycanda. 

 

Xəzərə axırsan uzun bir yolda, 

Böldün Vətənimi qaldın ortada. 

 

Ayrıb bölübsən xalqı yurdunda, 

Birləşdir milləti Azərbaycanda. 

 

Bir xalqa duvar çəkdin ortasında, 

Ağlatdın bacı- qardaşı arxasında. 

 

Yaşaddın xalqı uzun ayrılıqda, 

Bir ömür qaldı xalqın ağlamqda. 

 

Yarandı otayda bağımsız gülün, 

Uç rəngli bayrağın, ayla ulduzun. 

 

Yaratmış ulumuz məmməd əminin 

Üç rəngli bayrağı Azərbaycanın. 

 

Xalqım ayrı qalıb illər o tayda, 

Nisgilli qaldıq biz illər bu tayda. 

 

Bu tayda qaldılar basqı altında, 

Kimliyin tanıdır farsın adında. 

 

Burda dilim olub yasaq xalqıma, 

Xalqım olsun biganə öz alına. 

 

Millətimiz hayqırırlar yurdunda, 

Xalqım azad olmalıdır "İranda". 

 

haray-haray mən Türkəm öz yurdumda, 

Xalqım təslim olmaz heç bir durumda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iGesDy2vpZc


Ürəyim dolub Araz ağlamağa. 

77 

Millətimiz, torpağımız qovuşsun, 

İllər boyu ayrılığa son qoysun. 

 

Xalqım deyir Azərbaycan bir olsun, 

Baş kəndi Bakı yaxud Təbriz olsun, 

 

 

    06.03.2016   
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Qarabağ çağırır bizi haraya. 

 

*Bir Vətən boğulur məndə,* 

  Bir Mən darıxır bu Vətəndə. 

 

*Çoxdandır ki bir köhnə uçuq səs, 

  Məni səslər.....* 

Bu nə səsdir ki axı yanqını var? 

Çox böyük həsrəti var, qarqışı var 

Bu nə səsdir? Bu nə haydır? 

Görəsən başqa duyan var bu səsi? 

 

Ax... 

Necə sızlar ürəyim, 

                  Bu inilti....  

    Bu sızıltı... 

              Canıma düşdü gizilti 

Nə qaranlıqdı bu səs!!! 

                     Nə soyuqdur? 

                               Üşüdüm... 

“Əzizinəm Qarabağ, 

    Çəki Şirvan Qarabağ, 

Aləm cənnətə dönsə, 

     Yaddan çıxmaz Qarabağ.” 

 

Səni duydum, 

         Səni bildim... 

                 Bu səs... 

Ana Vətənin parçalanmış ürəyindən ucalır, 

Erməni tapdağı altında qalan Toprağımızdan güc alır, 

                                                   Sozalır... 

                                                   Dərd əlindən qocalır. 

Qarabağ sikəstəsin şənliyimizdə oxumaqla, 

Vətənin çağrışına hay- haray olmaz, 

             Xocalı soyqırımı... 

         Düşmənin etdigi basqın... 

 Tar- kamanla basılan torpaq alınmaz. 

 

 Düşmənə həddini bildirmək üçün, 

 Ildırım tək şaxacaqsan, 

                      Yağınin şum gözünə, 
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 Ox olub sancılacaqsan 

                      Qarabağ toprağını, 

 Qan verib qurtaracaqsan. 

 

Qarabağ unutmayıb, unutmayacaq, 

Gözünü yollardan asmış... 

Qulağını bir milyon didərgin düşən qoçaqların, 

                        Ayaq səsinə yatırtmış, 

Kəsin qayıdarlar diyə, 

Cənnət qoxulu havasını... 

Yam yaşıl meşələrini... 

Qutsal toprağını... 

Özgürlük buxcasında qoruyub saxlamış. 

 

Qarabağ bizi çağırır, 

E-hey… igidlərim, 

E-hey… qoçaqlarım, 

            Topraqdan pay olmaz, 

Rus, Fars, Erməni daşnakları, 

Bu diyarda bəxtiyar olmaz. 

 

 *Biz Vətənə sahib çıxmasaq eyər...* 

   Vətən bizə nasıl sahib çıxar? 

   Bu bizim tarixi topraxlarımız... 

   Bu bizim babalardan miras qalan sərvətimiz, 

 

*Biz Vətən naminə can verməliyik, 

  Qanımızdan ona hay verməliyik* 

 

*Qarabağ Vətənimdir, 

           Türkün yurdu qalacaqdır, 

*Üç rəngili bayrağımız, 

           Ağdamda asılacaqdır.* 

 

09.04.2016     
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Miili şüur nə deməkdir, 

                                          Çalış, düşün varlığına. 

 

Özün tanı sən yurdunda, 

Varlığını öz budunda, 

Geçmişinə bax soyunda. 

     Öz özünlə daha barış, 

     Öz özünə sən ol tanış. 

 

Qoyma vətən yaddan çıxa, 

Çalış yağı yurdan çıxa, 

Kölə fikri başdan çıxa. 

    Öz kökündən küsmə barış, 

    Öz kökünlə sən ol tanış. 

 

Köroğlular ünvanısan, 

Türk xalqının qoçağısan, 

Dədə qorqud ocağısan. 

     Öz xalqınla daha barış, 

     Öz xalqına sən ol tanış. 

 

Xalqın sevən xalqın danar? 

Milli adla xalq adlanar, 

Hər bir ad bir şam tək yanar. 

     Öz dilinlə daha barış, 

     Tarixinlə sən ol tanş. 

 

Çalış, düşün varlığına, 

Türk adı qoy öz alına, 

Qurur duy sən öz xalqına. 

     Öz xalqına daha qarış, 

     Ana yurdunla ol tanış. 

 

Ruslaşıb, rusca danışma, 

Farslaşıb, farsa qarışma, 

Manqut yaşama alışma. 

     Çalış ana dilin danış, 

     Türkcə yazıb, türkcə danış. 

 

12.07.2016  
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Babək qayıt tez qalaya. 

Babək qayıt tez qalaya, 

Xalqı çağır sən haraya, 

Yardımcı ol sən yaraya, 

Mulla xalqı lap taladı. 

Xalq ovlandı din yağına, 

Ərəb dini bayrağəna, 

Sərildi zülm ayağına, 

İran xalqın din caladı. 

Xalqım gəlir bəz qalaya, 

Zülüm çıxıb ərş əlaya, 

Millət düşüb düz çalaya, 

Xalqımızı qəm yaladı. 

Kölə olduq biz yadlara, 

Xalqım qalıb pis hallara, 

Qeyrət getdi haralara? 

Biz Türkləri yad doladı. 

Zülmün evi bər bad olsun, 

Yurdum gərək azad olsun, 

Vətən görüm abad olsun, 

Ürəklərdə dərd qaladı. 

Dilim olub tüm qadağa, 

Xalq basılır, dar dustağa! 

Nə yatıbsan dur ayağa, 

Ürəyimi dərd daladı. 

04.07.2018  
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Mənə söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Krona budur mənim səndən istəyim, 

Birlikdə oturaq sənə deyim mən, 

Başladın yasamın nəzmin pozmağa, 

Mənə söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Mən baxmıram şiə ya ki sünniyə, 

Kafir olsun bəlkə müsəlman diyə, 

Qırx il insanlığı atdım çöplüyə, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Allah deyib olam insana hakim, 

Qırx ildir olmuşuq Irana hakim, 

Suriyyə, Iraqa, livana hakim, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Allah, məhəmmədi təmsil edənəm, 

Doğru düz müsəlman yolu gedənəm, 

Allah əmri ilə söz diyənəm, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Hər yerdə tikərəm bir imamzada, 

Nəzir-niyaz pulu versin bu ada, 

Məhəmmədin nəsli gəlsin imdada, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Din, məzhəblə pozdum insan ağlını, 

İmamzada tikdim qoyam adını, 

Şəfaxana olsun soyam cibini, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Gör neçə yüz mədah yaratmışam mən? 

Cəhl ilə xorafat banısıyam mən, 

Ümətçi166 yetirən başçısıyam mən, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

 

 

 
166 Müqəlled[iradəsiz, özünə güvəni(etimadı) olmayan,  təslim olan insan]. 
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Xums-fitrə nəzr-zəkat yığıram malı, 

Altıma salıram bahalı xalı, 

Allahıma şükür olmuşuq varlı, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Olmaz bağlıyasan imamzadamı, 

Od vurub alasan hər bir zadımı, 

Allah verib mənə əba tacımı, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

İnsan nədir dəyər verə bilmirəm, 

İnsanlıq gözündə görə bilmirəm, 

İnsan məktəbilə deyə bilmirəm, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Hardan gəldin günüm dönübdür yasa, 

Nəzir-niyaz gəlmir boşalıb kasa, 

Nefdə satılmır dola tasa, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Dünyaya səpilip mən-mən deyirsən, 

Demokrat Virus adı seçibsən, 

İşimiz eynidir böyük deyilsən, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Qırx il boyu kəsdik insan haqqını, 

Bizə qarşı insan qoyan adını, 

Qoymadıq ala o insan dadını, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Nefti satıb cibə doldurmuşam mən, 

Suriyyə, İraqda xərcləmişəm mən, 

"Həşəd-əlşəəbi"167 yaradmışam mən, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Bəşar əsədləri saxlamışam mən, 

İnsanlar qırılsa utanmaram mən, 

Adam oldürmıkdə sonanmışam mən, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

 
167 Iraqda yaradılmış Iran islam cumhurusu tərəfindən teroristi bir örgüt. 
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Millət yosuldursa düşünmərəm mən, 

Yetim ac olsədə xərcləmərəm mən, 

Atom fabrikası tikdirənəm mən, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Allah yaradıbdır səni vuhanda, 

Çinlə, iran yaydı səni cahanda, 

Utanmırsan xalqın canın alanda, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Mənə müzür olub çıxdın qarşıma, 

Bənövşə yağını çəkdim altıma, 

Düzəlməyə getdim yeşil villama, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

İstixarə etdim silinəcəksən, 

Dava, dərma, sabın, alkolla vaksən, 

Yaşın bitib davam etmiyəcəksən, 

İndi söylə Virus sən-sən yoxsa mən? 

 

Ağıllı insan duy, cronadan sən, 

Alkol azad olub səbəbkaram mən, 

Məscid, məmbərləri bağlamışam mən, 

Cəhlin təməl virus kökü sən-sən sən. 

 

Ömrünüzə qoydum son çökəcəksən, 

Fırıldaqçılığa daha son qoy sən, 

Ya ki ağlınızı dəyişəcəksən, 

Aydın olmayacaq, sənin kimi, sən. 

 

13.03.2020   
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Dil və millət barədə. 

Stefan Nemanianın vəsiyyətnaməsinin bir hissəsi, 

Stefan Nemania (vəfat ili 1200 miladi) Serb Nemaniç krallığının banisi və serb 

pravaslav kilsəsinin təsisçisidir. Nemaniç ailəsi serb millətinin yaranıb möhkəmlənməsi 

üçün çox çalışmış, nəhayət XIX əsrdə serb milliyyətinin yaranması və serb pravaslav 

kilsəinin müstəqilliyinə şərait yaratmışlar.  Dil əmanəti kimi məşhur olan Stefan 

Nemanianın vəsiyyətnaməsi serb millətinin milli konvensiyasıdır. Bəzən Serbiyanın 

qəzet və jurnallarında çap edilən dil əmanətini bu ölkənin bütün təhsil və mədəniyyət 

müəssisələrinin divarlarında müşahidə etmək mümkündür. Nemania bu məktubunda dili 

millətin cövhəri hesab edir. 

Stefan Nemanianın vəsiyyətnaməsinin bir hissəsi 

Əziz uşağım! 

Öz vətənini mühafizə etdiyin kimi öz dilini mühafizə et. Şəhərləri, yurdu və həyatı 

itirmək kimi sözləri də itirmək olar. Lakin dilini, yurdunu və həyatını itirmiş bir 

millətdən nə qalar? (o daha millət deyildir). 

Oğlum! 

Heç bir yad söz dilinə gətirmə. Yad söz dilinə gətirəndə bil ki, sən ona qalib 

gəlməmisən, bəlkə daxildən özünlə biganələşmisən. Dilinin ən kiçik və zəif sözlərini 

itirməkdənsə ölkənin ən böyük və möhkəm şəhərlərini itirmək yaxşıdır. Əraziləri təkcə 

qılıncla yox, bəlkə dillə də fəth etmək olar. Agah ol ki, dilinin əsarətə düşmüş və 

unudulmuş sözləri sənin biganənin əsarətinə düşməyinin meyarıdır. Dilini başqalarına 

uduzan millətlərin həyatı da dayanır. 

Mənim sevimlim! 

Bədəni xəstələndirib əziyyət edən kimi, dili də xəstələndirib incidən xəstəlik var. Mən 

belə infeksion və yoluxucu xəstəlikləri xatırlayıram. Belə yoluxucu xəstəliklər bir 

xalqın kənar və sərhədlərinə təsir edir. Yəni bir millətin digər millətlə sərhəddinə və 

dillərin təmasda olduğu yerdə. Mən müharibələrdə dildən ən qorxunc silah kimi 

faydalanıram. Mən də bu yoluxucu və ölümcül xəstəlikdən düşmən arasında yayıb və 

ondan qalxan kimi öz qoşunuma istifadə edirəm. Qoşun və komandanları yarı tutulmuş 

ərazilərə göndərirəm və daha çox şəhərləri qılıncdan çox dillə tuturam. 

Mənim sevdam! 

İki xalq bir-biri ilə müharibə edib və ya barışa bilərlər. Lakin iki dil heç zaman bir-biri 

ilə barış bilməz. İki xalq sülh və harmoniyada yaşa bilərlər, lakin dilləri yalnız müharibə 

şəraitində olur. İki dil birlikdə təmas edib bir-birinə qarışdıqda sankı iki qoşun ölüm-

dirim müharibəsi aparır. Hər iki dil qulağa dəyirsə deməli heç biri müharibənin qalibi 

olmayub. Lakin bir dil başqasından çox eşidilirsə o dil qalib olmağa doğru gedir. 
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Müharibə sona çatır və digər dil oratadan qalxır. Bir dilin itməsi ilə bir millət də məhv 

olur. 

Oğlum! 

Bilməlisən ki, dillər arasında müharibə nə iki qoşun arasındakı müharibə kimi bir-iki 

gün, nə də iki xalq arasında müharibə kimi bir-iki il davam etmir, bəlkə yüz illər davam 

edər. Bu zaman kəsiyi, insan ömrünün bir-iki dəqiqəsi kimi dil üçün çox qısa zamandır. 

Oğlum! 

Dil üçün yoluxucu xəstəlik və ölüm ondan ibarətdir ki, xalq öz dilinə arxa çevirsin. O 

zaman istər-istəməz biganə dili qəbul edəcəklər. Deməli bütün müharibələrdə məğlub 

olmaq dili itirməkdən daha yaxşıdır. Çünki bir dil öləndən sonra həmin dili danışan 

millət də olmayacaq. Millət dili olduğu vaxta qədər diridir. İnsan bir ilə öz ana dilini 

öyrənir və ömrünün sonunadək onu unutmur. Xarici dili bir ilə öyrənə bilərsiniz, lakin 

bir ilə ana dilini unudub, xarici dili qəbul edə bilməzsiniz. 

Sevimli övladım! 

Başqa dildə danışanlarla diqqətli olun, onlar gizli gələr və siz bilməzsiniz necə gəldilər. 

Hər addımda sizə təzim edər və sizə yolu açarlar. İlk öncə dilinizi bilmədikləri üçün it 

kimi yaltaqlıq edib özlərini şirin göstərərlər. Biz heç zaman onların nə düşündüyünü 

bilmirik və heç zaman da bilmərik. Çünki, hər zaman sakitdirlər. Çünki, birinci gələnlər 

tanımaq üçün gəlirlər və sonra digərlərinə xəbər verirlər, daha sonra hamı gəlir. Gecə 

vaxtı saysız-hesabsız qruplar şəklində qəndə toplaşan qarışqalar kimi sakit gələrlər. 

Bir gün siz yuxudan oyanıb və özünüzü yad dilin çəngində görəcəksiniz. Sizin ətrafınızı 

başqa dildə danışanlar almışlar. O zaman başa düşərsiniz ki, artıq gecdir. Qəflətən başa 

düşəcəksiniz ki, onlar lal və kar deyillər. Öz dilləri, adət-ənənələri və rəqsləri vardır. 

Onların hay-küylülərinin səsləri qulaqları kar edir. İndi onlar artıq yaltaqlıq və xahiş 

etməyib, bəlkə oğurlayıb və zor ilə əldə edirlər. Belə olduğunda sən öz evində yad 

kimisən. Başqa çarə yolu qalmır. Ya onlarla döyüşüb çölə salmalısınız, yada öz ev 

eşiyinizi buraxıb getməlisiniz. Qeyri dildaşların qəsb etdiyi torpaqlara qoşun çəkməmək 

lazımdır; onların öz qoşunları gəlib dilin əldə etdiyini mənimsəyəcəklər. 

Övladım! 

Dil hər qaladan möhkəm olar. Düşmən qalaları dağıtdığı an ümidini itirmə. Diqqət elə 

gör dilinin başına nə gələcəkdir. Dilin ziyan görmədən ayaq üstə qaldıysa, qorxma. 

Casus və tacirləri şəhər və kəndlərin ortasına göndər və diqqətlə dinləmələrini istə. 

Bizim sözlərimizin izi qalan yerlər və terminlərimizin əski qızıl pul kimi dəbdə olduğu 

yerlər, hələ də bizimdir. Kimin o yerlərə hakim olduğu önəmli deyil. Şahlar gəlib 

gedərlər. Ölkələr və hakimiyyətlər darmadağın olarlar, lakin təkcə dil və millət sabit 

qalar. Ölkənin ayrılmış hissələri və qəsb olunmuş millət bir gün öz əslinə qayıdacaqdır. 
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Ey ürək meyvəsi! 

Bunu bil ki, ölkənin ayrılması milli kimliyə o qədər də təhlükəli deyil, ola bilsin ki 

ancaq bir nəsil üçün təhlükəli olsun, bundan artıq yox. Ürəyimin meyvəsi! Kimlik 

nəsillərdən və ölkələrdən və şəhərlərdən daha uzun və daha davamlıdır. Xaricilərin 

əsarətində olan millət, sədd arxasında olan suya bənzər, nəhayət bir gün sədd sınıb kiçik 

çaylar bir-birinə qovuşacaqdır. Dil həmin sudur. Su səddin arxasında və ya o tərəfində 

olursa-olsun həmişə sudur. Dil, həmin sakit və güclü su kimidir ki, yavaş-yavaş daşları 

yarıb, dağılmış milləti sərhədlərin, səddlərin və daşların arxasından gətirib, bir-birinə 

qovuşdurur. 

                                                       Stefan Nemania    

 



 



 

 

                          
                                 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Millətim düşünür öz istiqlalın almasına, 

 

Vətəndə son qoysunlar sərvətinin çapmasına, 

 

Vətəndə son versinlər sömürgədə qalmasına. 

 

        Xalqını qurtarsın bu günki tutsaq yaşamına, 

 

        Xalqımız haqlarını alıb özgür olmasına . 
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