
Qara yanvar 
 

(poema) 
 

 

19 yanvar. 
Gecə yarı idi 
Şəhər yatır. 
Ay işığı 
buludlardan 

işıq saçır. 
Soyuq, qarlı yanvar, 
Hər tərəfdə topa-topa qar, 

 

Gedib bahar. 
 
 

Xəzər dalğalanır, 
 

sahilə tək, 
Dəli kimi səs salır, 

gülərək. 
Gözündən axır yaş, 

nəsə pıçıldayır 
Qışqıraraq, Qardaş! Qardaş! 

Yoldaş! 



Sızıldayır. 
 

Gecə yarı idi 
 

Yatır Bakı, 
Şirin yuxudadır, 

beşikdəki körpələr 
İnsan oğlu yuxusunda 

nələr görürlər 
İnsanlar yuxu qatır, 
dəniz kimi, çay kimi, 

axır, axır. 
Hər tərəfdə qala-qala, 

buzlu qar, 
 

Bu il bəlkə acıqlanıb 
 

bizə ruzigar 
Göy üzünü bulud tutub, 

qaralıb. 
 

Ağaclarda göy yarpaqlar 
 

saralıb . 
 

Yaza az qalıb. 



Qız qalası mələk kimi, 
 

bəzənib bu gün, 
Nigarandır nəsə yenə, 

dəyişib libası. 
 

Elə bil ki təzə gəlin 
 

baxır mənə 
Qaşlarını qaldıraraq, 

nəsə anır, 
Xəyalları axır, axır. 

 

 
Sükuta getmiş şah sarayı, 
Qəlbi qara, 
Neçə ildir qulluq edir, 

 

o xalqlara, 
Bu gün о da fikirdədir, 

döyünür ürək 
 

О yas tutur 
 

sanki bu gün 
 

qəlbi kövrək. 
 

Bakı yatır, 
 

küçələr boş, 



Gedən, gələn yox, səssiz. 
Guruldayır, dalğalanır, 

bizim dəniz 
Doğma Bakı, mavi Xəzər, 
Hamıdan gözəl, 

Aya bənzər. 
 

Soyuq yanvar gecəsidir, 
 

Bakı yatır, 
 

Qəlbi qara, könlü qara 
 

yuxu qatır. 
Belə yanvar gəlməmişdir 

Bakıya. 
Qara bulud qərq olubdur 
Vətənimizə, səmaya. 

 
Gəzişir zibillikdə 

 

pişiklər 
Mırıldayır bir-birinə , 

İtlər. 
Küçələr boş, hər yan duman, 



sakitlk 
 

Ötür keçir dəqiqələr, 
Hara gedirik 

bilmirik. 
Bakı nəfəs alır, 

Qulağı səsdə, 
Bakı gecəsidir, 

qışdır, əibəttə, 
Hər evdə uşaq, böyük, 

narahatdır, 
Saat vurur, vurur ürək, 

bu həyatdır, 
qorxu vardır. 

Əsir külək, 
Vıyıldayır, 

soyuq hava. 
 

Evlər qızmır 
 

yanmır soba 
Qoca, cavan 
Körpə qucağında, 

analar, 



layla çalırlar. 
 
 

 

Gecə yarı, 
 

Göy üzündə qara bulud, 
 

gedir hara 
Burğulanır fırlanaraq 

ora-bura. 
 

Könülləri, ürəkləri 
 

sızıldadır, 
 

Xəncər kimi 
 

xəyalları yara-yara. 
Bakı yatır, 
Bu gecənin 

 

səbəbi var, 
Dünən dolub 
meydanlara 

saqqallılar, 
Kəsilməyib bütün 
günü, sözsüz, yersiz, 
çıxışlar. 
Qorxu var. 



Bakının dərdi var, 
Gəlib gedən çoxdur, 
Səsdən-küydən, 
Bakı bu gün 

 

yorulubdur. 
Fırıldaqlar, hiyləgərlər, 
Neçə gündür onlar 

 

meydanlarda 
Nəsə güdür, 

axtarırlar. 
 
 

 

О günləri Bakıda 
 

küçələrdə, 
Saqqalı gədələr, 

əllərində barıt, 
 

Qəlblərində izdiham küçə-
küçə gedirlər. 

İmperiyanın adına, 
 

«həyasızlar», «vəhşilər» 



deyə söyürlər. 
Qalmaqaldan yorulub Bakı, 
Qəlbi qara, 
Baxın, yaxşı baxın, 
Güllə dələn divarlara, 

Nemətlər, 
 

Pənahlar, 
Siz də deyin oxucum, 

Vətəni aparır hara, 
Böhtan atıb iqtidara. 

 

 
Bakının dərdi var, 

 

Bakı qəmlidir, 
Yorğun-arğın, 

yuxu içindədir. 
Aylar dolanır, 

artır qalmaqal, 
Beləmidir məqsəd, 
siz deyin, 

istiqbal. 



О günlərki qalmaqaldan, 
 

çıxışlardan 
Sanki yorulub Bakı. 
Çarpışaraq zamanından, 
Bizim doğma Azərbaycan, 
Baxın görün, 

siz ey bəşər 
Ayılanda görəcəkdir, 

bulud gəiib 
 

şimaldan. 
Odur 20 Yanvar gecəsi, 

səhərə yaxın 
Tökülərək canavarlar, 
axın-axın 
Bakıya üç tərəfdən, 

 

Şimaldan, 
 

Qərbdən, Şərqdən 
həmin səhər 
mühasirəyə alındı vətən. 



Həmin gecə, yadda saxla 
 

onları sən. 
Həmin gündən 

Odlar yurdu, 
Bağlandı hər tərəfdən, 
Dənizdən, qurudan, 

sudan 
Zülmətə qərq oldu 

Azərbaycan. 
 
 

 

Oyandı Bakı yuxudan, 
 

gözü yaşlı. 
Uşaq, böyük, körpələr, 
qoca, yaşlı, 
Toplar, tanklar səsindən 

 

ağır günə, zülmətə qaldıq, 
 

Ölümə uğradı doğma vətən 
о gündən 

düşmən əlindən. 
Küçələrə qərq oldu, 



qadınlar, gəlinlər, 
 

İmperiyanın rəhbərləri 
 

baxıb buna 
 

harın-harın güldülər 
Moskvadan, Leninqraddan 

dəstə-dəstə, 
 

Çinovniklər gəldilər 
 

o günlər. 
 
 

 

Kəsilmişdir əlaqələr, 
Yox oldu qəzet, rabitə 
Qarışmışdır rəhbərlər, 

sözə-söhbətə. 
Partlamışdır qəsd ilə, 

generator 
Telestudiyada о gecə, 

guya yanmış motor. 
Belə deyirdi, 
Moskvadan gələn quldur. 



Başlandı Bakıda 
ərazilərdə terrorlar, 

tutuldu imperiya ilə 
 

fabriklər, zavodlar, 
Hər evə, hər binaya, 

əsgər qoyuldu. 
 

Qaçanlar, tərpənənlər, 
topla, tüfənglə 

vurulurdu. 
Qulaqlar batırdı, 

səsdən küydən, 
 

Yağış kimi yağan 
 

güllə səsindən. 
Barıt qoxusundan, 

ölürdü insan , 
Bakı darda qaldı, 
Boğulurdu Azərbaycan 

 

bu an. 
Bakıya töküldü bu an 



minlərlə nümayəndələr, 
 

MK-dan, QK-dan, DTK-dan 
 

saqqallılar, gədə-güdələr. 
Əllərində şüarlar, 

 

 
Guya köməyə gəliblər 

sənədlər, 
 
 

 

onlar 
 

imperiyadan həriflər. 
 
 

 

Söz-söhbətə başladılar, 
 

onlar 
Moskvadan, Leninqraddan, 

Bakıya gələn qonaqlar, 
Nə üzlə, nə sifətlə, 

ermənilərə dost olan, 
 

О vəhşilər 
 

genasidlər 
 

o zaman. 
 

Qoşuldular satqınlara 
 

içimizdən 



 

 
 

7 Siyasət aparırdı 

bəzi adamlar, 

 

Vəzifə axtaranlar, 
 

MK-dan, AXC-dən, MP-dan, 
 

çox idi onlar, 
Vətənə xainlik etdi, 

vətən qoyub qaçanlar.. 
 
 

 

Qəzetlər, jurnallar о gündən 
 

bağlandı, 
 

radio venrilişləri, 
 

çıxışlar, görüşlər, 
 

dayandı. 
 

Bu zaman vətən sevən, 
 

oğlanlar, qızlar 
 

Meydana axdı, 
 
 

 

millət oyandı. 
 

 
 

Kəsildi rayonlar, 
 

şəhərlər arası 



gediş-gəliş yolları, 
Нəг döngəyə, hər körpüyə, 
Lazımsız, yersiz 

 

piketlər qoydular, 
İmperiya - quldurlar, 

saqqallılar. 
Qadağanlar qoydular. 
15 yanvar  Şimaldan 

fövqaladə vəziyyət, 
Tətbiq olunur 

 

qərardan. 
Gəzmək, danışmaq, 

yemək, içmək 
 

qadağan oldu. 
Qaçan, danışan, 

Vurulurdu. 
 

 
 
 

19-dan 20-yə keçən gecə 
 

səhərə yaxın, 
Düşmən texnikası 



axın-axın, 
Töküldülər Bakıya bu an, 
Təhlükəyə məruz qaldı 

Odlar yurdu 
 

Azərbaycan 
 

qonşuluqdan. 
 
 

 

Pozuldu dostluq, qardaşlıq, 
 

qanun-qayda, 
 

Çıxışlar, görüşlər, 
 

müraciətlər 
vermədi fayda, 

Belə qərar verilmişdir 
 

Moskvadan. 
 

Atəşə tutulsun 
 
 

 

Azərbaycan. 
 

Bakıya dolmuş qoşunlar, 
Almışdır qərar, 
Əsgər, zabit 

 

əmr yerinə yetirirdi 



onlara nə var? 
Kimdir, nəçidir millət, 

uşaq, böyük 
kimdir onlar? 

Məcburdur atəş açsınlar. 
 
 

 

Əmr verdi о gün 
 

İmperiya , 
Töküldü Bakıya ordular, 
qonşudan saqqallılar, 
Pozuldu havalar, 
Azərbaycan 
Vəhşi ermənilərlə 

 

gəldik üz-üzə 
 

Qəsd oldu bizə… 
 
 

 

Qaynadı, coşdu meydanlar, 
küçələr, 

haray çəkdi qadınlar, 
 

qocalar, yaşlı kişilər, 



Qopdu qiyamət, haraylar, 
Pozuldu 70 ildə çəkilən əziyyət, 

o yayılmış həqiqət 
 

zəhmət, 
 

ədalət. 
Tutdular qol-budağın 

Azərbaycanın 
Bu zaman ermənilər, 

yaraqlı, yasaqlı, 
 

harın-harın, 
 

Küçələrə doldular, 
 

uşağa, qocaya, qadınlara 
atəş açdılar 
qarasaqqallılar. 

Kommunizm axtaranlar, 
 

70 ildir tikdi, qurdu. 
 

Dövlət quran 
 

imperiya siyasəti qururdu. 
 

О gün adi millət üçün oldu qəti, 
Tərtib oldu Moskvada 



Qorbaçovlar 
 

siyasəti. 
 
 

 

Bax, ondan yaz, şair, 
Yaz, 
Qələmini qoyma yerə 
Az, az, 
Sən fikir ver tarixlərə 
Həmin о keçmiş 
əsrlərə, 
Təkrar olur onlar, 

 

Azərbaycana qarşı 
 

oyunlar. 
 

Yaz bu gündən, 
 

qanlı yanvardan, 
Erməni tək vəhşilərdən, zaman-
zaman, 

yenə tökdülər qan 
Nələr çəkib ömrü boyu, 

əsrlərdərı-əsrlərə 



Azərbaycan 
 

qovularaq torpağından 
 

 
 

Bu təkrar olur yenə, 
Qanlı yanvardan 

 

 
Zaman gəlib çatıb, 

 
 
 
 

 

yaz. 
 

daha dözmək olmaz 
Gəlin baxaq tarixlərə. 
Torpaqlarımızda о yaşayan, 
Qəddar, vəhşi 

 

ermənilərə. 
 

 
 

Başla sən, yaz, 
О günlərdən, 

 
 
 
 

 

ölənlərdən, 
 

Soruş əgər bilmirsənsə, 
 

körpələrdən 
Ermənilərin törətdiyi 

vəhşiliklər, 



Azərbaycan türklərinin 
 

Yadındadır о zülmətlər. 
Qara yanvar günlərindən, 
Yaz, yarat 

 

Bu gün ondan fərqlidir 
Qat, qat 
20 yanvar. Səhərə yaxın. 

 

Uşaq, böyük güllələndi. 
Doldu tanklar Bakıya bu an, 

sağdan, soldan 
Qara geydi Azərbaycan. 

 

 
Gəldi Bakıya nümayəndələr, 

 

Onlardan yaz, 
Həqiqət varmıdır bu gün? 

Belə olmaz. 
Kəsildi yollar, körpülər, 

tutuldu zirvələr, 
Qanmaz, qanmaz, 

ermənilər, vəhşilər 



Qiyamlar törətdilər. 
 
 

 

Gəldi bu an xəbər, 
Gəncəbasardan. 
Hacıkənddən, Kamodan, 

Xanlardan, 
 

«Ölülərin sayı çoxdur», 
 

Yüzlərlə insan yoxdur. 
İtib batıb meşələrdə, 

Kolda, kosda 
Ağacların dibində. 
Onlardan yaz şair 

Yaz. 
 

Ağaclardan asılanlar 
 

kimlər oldu. 
Bu hiyləni, vəhşiliyi, 
Belə olmaz. 

Kimlər qurdu. 
 

Niyə yandı Azərbaycan, 
 

Odlar yurdu. 



İşgəncədən öldürüldü, 
Adamlar. 

Xəlvət işlər görülürdü. 
Faktlar var. 
Yadımdadır Todan kəndi, 

Əliağa, Ruzgar, Bəxtiyar, 
Abbasqulu, о kənd sakini, 

Vəhşiliklə öldürüldü, 
səs götürdü aləmi 

 
 

 

Onlardan yaz. Şair, 
 

ondan. 
Göz yaşını gizlətmə sən, 

gələr zaman, 
Oyanacaq türk dünyası, 

dağılacaq ilanların 
İmperiyanın, 

o çürümüş, 
О zəhərli yuvası. 
Yarat, şair. Yaz, 



Ermənilərdən, 
Qara yanvar günlərindən, 

Tutduqları vəhşilikdən, 
 

О tonqala atdıqları 
körpələrdən yaz. 

Gəlin deyək həqiqəti, 
belə olmaz, 

kimdir Ayaz. 
 
 

 

Yadımdadır о gün, 
 

Yanvar günləri. 
 

Tutaraq küçələri 
 

ermənilər, 
Körpə-körpə uşaqları, 
Öldürmüşdülər, 
Qulaq, burun yox, 

tanınmazdı sifətləri, 
Bir nişan yox. 

 

 
Yadımdadır о günlər, 



Yanvar günləri, 
 

Bakı küçələrində 
onların törətdikləri, 

Qara maska geyərək, 
 

palaça bənzər 
Ancaq nəzərə çarpırdı, 

iri, qara gözlər, 
О ermənilər. 

Küçələrdə ağaclardan, 
 

asılanlar, 
Vəhşiliklə öldürülmüş, 

Körpə-körpə uşaqlar. 
Tanınmırdı sifətlər, 

Kəsilmişdir vəhşilərlə, 
Üzlər, gözlər, 

dodaqlar, burunlar, 
Yaddan çıxarmı onlar. 

 

 
Gəlin soruşaq biz, 
Küçələrdən, 



hər evdən eşikdən, 
Görəndən, eşidəndən, 
Qanlı divarlardan soruşaq, 
О günləri nə etmişdir. 

erməni alçaq, 
Qanmazlar, о vəhşilər, 

İnsan əti yemişdir 
 
 

 

Gəlin, kanallara baxaq, 
 

tay-tay ölülər, 
Ora atılan başlardan, 

ayaqlardan  
Sorğu-sual edək, 

Nə fikirləşir bu barədə, 
 

Yerevan. 
Axı insan hüququ var, 

soruşun Avropadan. 
Gəlin, soruşaq biz, 

Günəşdən, Aydan, 
Buludlardan, dənizlərdən, 



axan çaylardan, 
Gəzək Kəpəzi, Qoşqarı, 
dolanaq dünyanı soruşaq, 
Kimlər belə vəhşi olub, 

orda ayaq saxlayaq, 
 

hərif olmayaq. 
 
 

 

Qoy dünya bilsin 
 

bu həqiqəti, 
Nə törədib ermərıilər, 

danışaq qəti, 
 

Kim belə olub, 
 

hansı ölkələr, 
Hansı dövlət, iqtidar, 

vəhşilik törədiblər, 
Onlar kimdirlər? 

 

 
Turbalara dolduraraq 

 

uşaqları, 
Bağlayıb qaynaqla 



tüstü verib hər anı, 
Səslə küylə, qiyamla, 

məhv ediblər onları, 
Məgər bu genasid deyilmi? 
Qoy həll etsin 

ölkələr, 
Hanı о tarixçilər? 
Dolmuş meyitlərlə 

 

morqlar, 
 

Yaddan çıxmaz 
 

heç zaman onlar, 
 

Baxırdın adamlara 
güllə yeri var. 
Elə bil ki, dəli olmuşdur 

 

meyit daşıyanlar, 
Qohumlar, qardaşlar, 

sanitarlar. 
 
 

 

Axtarırdı bu zaman, 
 

ata, ana, 



Gəzirdi dəli kimi, 
Baxırdı 

o yan, bu yana, 
 

«Oğlum hanı» deyərək, 
 

gəzirdi. 
Hərəkətlər, göz yaşları, 

ürəkləri əzirdi. 
Biri deyir anam hanı, 

 

 
Biri tapır atanı, 

 
 

 

Bəzən ölənləri, analar, 

axtarır. 
atlanır. 

doğma qohumlar, 
Tanımır, inanmır, 
Üstlərində sənəd yox, 

 

axtarır. 
Gözü çıxan, 
burnu kəsilən vardı, 
Tank altında əzilən, 

baş, bədən 



 

 
 

Bəzən görürdün 

aparılırdı. 

 

ölmüş insanın, 
Yarısı yox idi, yarı var idi, 
Baxan insan, 

heyrətdən keçinirdi. 
 
 

 

Yazıram onlardan, 
 

döyünür ürək 
Gözlərim yaşarır, 

kövrəkləşərək, 
Nə vəhşi imiş insan, 
ey Tanrı bax, 
Həqiqət yoxdur, nə edək, 

 

Axı vardır Allah, 
Nə olacaq sabah. 
Yadımdadır о gün, 

o qış, 
Körpə uşaqlar, 
Dağlarda buz bağlamış, 



Yaralanmış analar, bacılar 
 

qaçırdılar. 
 

Ermənilərin əlindən 
 

qoca-cavan - onlar. 
О vəhşilikdən. 
Dağlardan, dərələrdən, 

 

hamilə qadınlar, 
 

Zülmət içində, 
 

uşaqlarla qalırdılar. 
Bu gün baxsanız əgər, 

meşəliklərə, 
 

o dağlara, çöllərə, 
 

Sizə səs verər, 
 

yeni doğulmuş körpələr. 
 
 

 

Onlardan yaz, şair, 
 

Yaz. 
Bu gün, sabah, 

yazmasaq olmaz, 
Dünya səsə gəlsin, 



Yaxından, uzaqdan, 
 

Əminəm, əmin 
 

bu çıxmayacaq yaddan. 
Qalxacaq Azərbaycan. 

 

 
Gəlin soruşaq, 

 

insanlardan, 
 

Deşik-deşik olan 
 

divarlardan, 
 

Dünyadan soraq alaq 
 

qitələrdən, 
 

Varmıdır уer üzündə 
insan əti yeyən, 

ermənilərdən. 
Gəlin Cənuba gedək, 

soruşaq, 
Şimaldan, Şərqdən, 

öyrənək, bilək. 
Belə insan varmıdır? 
Sözümüzü deyək, 



kimdən əmələ gəlib, 
 

Doğulub ermənilər 
 

o vəhşilər, genasidlər 
Baxın, yaxşı baxın, 

tarixə. 
Əsrlər boyu getmiş, 

müharibələrə, 
Zaman-zaman 

ölənlərə, 
 

Heç zaman belə vəhşilikləri 
 

görməyiblər, 
Olmayıb belə vəhşiliklər. 

 

 
Dünya bilir. Görür. 

 

Kimdir ermənilər, 
Dağılaraq yer üzünə, 

sürünürlər, terror edirlər, 
Yaşayırlar orda-burda, 

qapılarda. 
Yaltaqlıqla, satqınlıqla 



ömür sürürlər, 
 

həyatda, 
Unutmaram onu mən, 

İrəvanda о illər, 
 

Girov götürülmüş 
uşaqlardan həkimlər, 

Qram-qram 
 

qan götürürdülər. 
Həmin qanı vəhşilər, 

Onlar- ermənilər, 
Xaricə satırdılar. 

 

 
Meyitləri yararaq, 

 

o zaman, 
Onlar çıxardırdılar, baş, ayaq, 

ürək, böyrək, qan, 
Bütün orqanlarından, 

satırdılar 
 

çox ucuz qiymətlərə. 
Baxın, diqqətlə baxın, 



siz о həkimlərə. 
 
 

 

Hansı ölkə bunu edib, 
 

onlardan soruşaq. 
Tarixlərə nəzər salın, 

oyaq olaq. 
 

Gəlin baxaq tarixə 
keçmiş müharibələrə 

Baxın, baxın 
 

proseslərə, 
 

o vəhşiliklərə. 
Gəlin tarixə qayıdaq, 

onları sayaq, 
Şərqdən, Şimaldan, Qərbdən, 

soruşaq 
 

Gedək Çinə, Hindistana, 
 

Suriyaya, İrana. 
Mesopatamiyaya, 

Misirə baxaq, 
 

bilək, duyaq. 



«Qədim Şərq!»ə gedək, 
 

soruşaq, 
 

О qədim Romanı 
 

oxuyaq, 
Quldarlıq dövrlərdən, 

xəbər tutaq, 
 

О cür vəhşilikləri 
 

kimlər ediblər? 
Tutaq xəbər! 

Kimdir ermənilər? 
 
 

 

Soruş, oxucum, 
 

soruş sən, 
Sən tarixə qovuş, 

biləcəksən. 
Romuldan, Remdən, 

Eneyin nəvələrindən 
Xəbər al, soruş. 
Onlar salmış şəhərdən soruş, 

 

onlara qovuş. 



Yüz əlli yeddinci ildən, 
 

danışaq, 
Hələ eradan qabaq, 

soruşaq, 
 

Mari Qaydan, 
 

Roma sərkərdəsindən, 
Ya da Lutsi Kornellidən, 

О dövrdən soruşaq. 
 
 

 

Yuli Sezar, Qaydan 
 

soruşaq, 
Necə vuruşub onlar, 

eradan qabaq, 
Əlli səkkizinci illərdə, 
Bütün Alpı dağıtdı, 
Amma vəhşiliklər 

Olmadı. 
Mərdliklə vuruşardı. 

 

 
Avqust Qaydan soruşaq, 



63-cü illər, 
məşhur Pompeydən, 

79-cu ildən 
 

soruşaq. 
Bizim eradan qabaq, 

Edibmi vəhşiliklər, 
 

Bilsin, eşitsin 
 

ermənilər. 
 

«Antik dünyadan» 
 

danışaq, 
 

«Əhdi-cədid»lərdən, 
 

xristianlardan, 
 

soruşaq, 
 

«Sinopsis» əsərdən 
 

öyrənək danışaq, 
Kim olub erməni alçaq? 

Bilək, soruşaq. 
 

 
 
 

Gedək Xilafətləri, 
 

axtaraq tapaq, 



Onlar qəddar olsa da, 
 

soruşaq, ancaq. 
Vəhşilik edibdirmi, 

o zaman onlar, 
Görək vəhşi ermənilər, 

kimlərə oxşayıblar, 
 

kimdirlər onlar. 
 

 
 
 

«Qərbi Avropa»ya gedək, 
 

tarixə baxaq, 
 

Eşidək, bilək, 
 

kimdir erməni? 
О cəlladlar, 

sıqanlar, 
Vəhşiliklər törədənlər, 

o insanlar, 
Kimlərdən doğulublar? 

hardandır о toxumlar? 
Vəhşiliklər etməmişdir, 

Çingiz xan, 



Qulaq, burun kəsməmişdir 
 

o insan, 
Müharibənin qanunu var, 
Qaydası var, 

oxuyun, 
Ermənilər tək olmayın, 
Kişi olun, 

alçalmayın. 
 
 

 

Soruşaq 
 

Bonapart Napolyondan, 
 

general, xadim, 
 

çox cavan. 
Dağıtdı Moskvanı, 
Uşaq, qadın başı kəsmədi. 
Qocalara, xəstələrə, 

Dəymədi о insan. 
 
 

 

Teymurləngdən soruşaq, 
Əmr Teymur, 



Topal Teymurdan, 
Dünyanı talayaraq, 

qırıb dağıdan 
О komandan bir ayaqlı, 

zülümkar 
 

o qəddar, 
Dünyada şöhrəti var. 
Uşaq, qoca asmadı, 

vuruşdu, 
Mərd kimi qüvvətlə, 

güclə. 
Ermənilər tək uşaqları, 
Yandırmadı benzinlə, 

işgəncələrlə, 
 

faciələrlə. 
Qisas aldı mərdliklə. 

 

 
Makedoniyalı İsgəndərdən 

 

oxumusuz, 
О şirdən, pələngdən, 



Qansız, qorxusuz, 
 

fitri sərkərdə, 
Yer üzünün allahı, 
Amma ermənilər tək, 

 

İnsan ətinə 
 

salmamışdır tamahı. 
 
 

 

Soruşun başqalarından, 
 

ordan-burdan, 
Demokritdən, Epukurdan, 

o məşhur filosofiardan, 
Kim olubdur erməni 
İnsan əti yeyəni, Arşak, 

 

qınamayın siz məni. 
Veliçkodan soruşaq, 

hamısı aydın olacaq. 
 
 

 

Tarixlərdən soruşaq, 
 

Cordano Brunodan, 
Fransa alimindən 



soruşaq, 
Deyər, kimdir erməni? 
Deyəcək, əlbəttə, 

qoca, cavan, uşaq, 
Diasporlar, 

onlarla dost olanlar. 
 
 

 

Sən ondan yaz, şair, 
 

ermənilərdən. 
 

Dünən türklər qapısında 
 

yeyib-içən, 
 

İndi onlar qudurmuş 
 

itə bənzər, 
 

həyasız, 
 

Dağılıbdır dünyaya 
 

qapı-bacasız. 
 
 

 

Sən ondan yaz, şair, 
 

Yerevandan, 
Revanqul şəhərindən, 



On altıncı əsrdən, 
 

məşhur Şah İsmayıldan, 
О şəhəri tikəndən, 
Keçmişlərdən, 
indidən, 
Bizim olub о vətən. 
Sən, onlardan yaz, şair, 
о gündən, 
Yerevanda girov düşmüş 

əsgərlərdən 
Şəhərin sarayında, 

 

qızlardan, gəlinlərdən. 
Soyunduraraq onları, 

xalq arasında 
yandıraraq tonqalda. 

 

 
Yox, şair, belə deyil, 

 

hökm, qərar, 
Bunlarda genişdir meyl, 

məqsəd var, 



Əllərində, dillərində 
 

zəhirmar. 
Qururlar planları, 

sökürlər, tökürlər 
 

torpaqları. 
 

Soruş, şair, sən soruş, 
 

o günləri, 
 

Gəz dolan yenə 
 

şəhərləri, kəndləri, 
 

Ermənilər 
 
 

 

yandıraraq evləri, 
 

Nələr törətmişdilər 
 

ermənilər. 
 

Bu günlərdə 
 
 

 

genasidlər. 
 

Kəsirdilər döşlərini 
 

qadınların, 
 

Gülürdülər 
 
 

 

harın-harın, 



Dolduraraq saraylara 
 

qızları, 
Sütunlara bağlayaraq onları, 
Paltarlarını çıxararaq 

 

vəhşilər 
İşgəncələr verirdilər. 

 

 
 

Qaçanları vururdular 
 

kürəkdən, 
Yıxılanı tuturdular 

 

 
Qızardılmış metalla 

 
 

 

Tökülürdü bədəndən 

əlindən, 
yandırırdılar, 

yanmış dərilərdən 
yağlar. 

 

 
Ömür boyu, Odlar yurdu, 

 

Azərbaycan. 
Dustaq olub ona-buna, 



Qorxusundan 
 

70 il əzab-əziyyət, 
 

çəkmiş zülmət, 
 

Azad yaşamaq eşqinə 
 

qalmış həsrət. 
Biri döyüb, biri söyüb, 

Nə üstündə, 
Nələr çəkib ana vətən, 

 

 
70 il əzabıdır, çəkir 
Ayaqlanıb təpik altda, 

ürəyində. 

biri gedir, 
 

biri gəlir. 
 

 
 

Bax, bundan yaz, şair, 
Ermənilər nələr edib, 

 
 
 
 

 

bizə dair. 
 

Ermənilər - genasidlər, 
 

palaçlar, 
 

Qarış-qarış torpaqları 



alıblar. 
 
 

Yaz, şair, ondan yaz, 
Artıq cana yığılmışıq, 

belə olmaz. 
Bu bir deyil, iki deyil, 

əsrlərlə, 
Ermənilər qurub tələ. 
Torpaq ayaq altındadır, 
Ayaq, 
Yaz, bizə kim duracaq 
Dayaq. 
Onlar kimdir, tarixə bax, 

 

İnduslar, Onlara dayaq olmuş, ruslar. 
Onlar kimdir? 
Alçaqlar. 

 

Yer üzündə yallananlar, 
Yaltaqlar. 

 
Onlar kimdir? Tanıyırıq, 



 

Hayeslər. 
 

Ona-buna kirvə deyib, 
Girənlər. 

 

Yaz, şair, onlardan yaz, 
Oyat xalqı, oyat, 
Belə olmaz. 

 
 

Rus dalında gizlənənlər. 
Ermənilər. 
Qadınlarını qabaqlara, 
Verənlər. 

 

Kimdir onlar, tarixə bax, 
Kimdir? 
Torpaq oğrusu olan, 
Dilənçilər. 

 

Yaz, şair, ondan, 
 

Yaz, illər keçir, günlər keçir, 
Belə olmaz. 



 

Bilmirsən sən, soruş, 
Şair. 
Uşaq-böyük danışırlar, 
Buna dair. 
Soruş qanlı küçələrdən, 
Divarlardan, 
Soruş dünya xalqlarından, 
Soruş. 

 

Soruş uca dağlardan, 
Meşələrdən, 
Buz bağlayıb qar altında, 
Ölənlərdən. 

 

Soruş yanan uşqlardan, 
Qocalardan. 
Benzin töküb yandırılan 
Tonqallardan. 

 

Soruş, səs ucalacaq 
Düzlərdən, 



 

Təpələrdən, 
 

Soruş insan qanı içən, 
Ermənilərdən. 

 

Şair başla poemanı, 
Yaz. 
Dərddən, qəmdən qocalsan da 
Yaz. 

 

Şair, sən dayanma, yaz, 
Yaz. 
Vaxt gəlib çatıbdır, 
Belə olmaz. 
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