
Doxsanıncı il  
 

. Görəsən, gələn əsrin Azəroğlusu 
yenəmi gedə bilməyəcək 
Təbrizdəki bacısının toyuna? 
İndiki passız sərhəd məftilləri 
paslanıb qırılandan sonra 
yenidənmi passız тəftil çəkəcəklər Araz boyuna 

 

"Məndən sonra"şerindən. 1970-ci il. 
 
 

1. 
"Qarabağ"... uydurması, 
Günahsız rumınların yası 

89-damı qaldı, doxsanıncı il? 
Bu, nə soyuq məclisdi, 
Bu, necə gəlişdi, 
Nə qeylü-qaldı, doxsanıncı il? 
Dükanların boşdu, xəbərin varmı? 

Vəzifəli, 
Vəzifəsiz harınlara, 
Vəzifəli, vəzifəsiz harınların yedək atı 

qardaşlara, 
bacılara, 
yeznələrə, 
qayınlara... 

Elə bu günlər xoşdu, xəbərin varmı? 
Köhlənin adını ulax qoyublar, 
Həqiqətin dərisini soyublar. 
Atasını yandırıblar haqqın-salamın. 
Boğazına ip salıblar neçə müdrik kəlamın 
Sürüyüblər uydurulmuş tarixlərin arxasınca, 
Sürüyürlər yalanların, 

böhtanların sırasınca 
xəbərin varmı? 
Didərginlərin evləri evdə üşüyür, 

özləri-çöldə, 
Görəsən, "Didərgin - 88"-lərin dərdini 

 

neçə eldə anlayırlar, 
 

neçə dildə? 
 

Bu dərdin əlacı nə? 
Bu dərdin çaları çox... 
Üç yüz minlik kütləni 
Üç yüz neçə obadan 



Üçcə günün içində 
Ölümlə qovanlara 
"Gözün üstə qaşın vardır" — deyən yox. 
Bəlkə didərgin salasan 
Yuxarıda bu işə barmaq qoyanları 
Kabinetindən, maşınından, evindən üçcə günlüyünə! 
Bilələr - bu haqqın səsidir, 

 

Bilələr — kiçik çillə nə deməkdiı? 
Bilələr didərginlik nə "xörəkdir", 
Bilələr — ayın neçəsidir? 

 

Xəbərin varmı, doxsanıncı il, 
Dənizlər sahilə sığmayır daha, 
Sahillər dənizlərə. 
Düzlükdən dəm vura-vura 
Gözlərimiz önündəcə Xalq bölünüb: ağalara, 

nökərlərə, 
kənizlərə. 

"Şah" planlar, öhdəliklər köhnəlibdir, 
Şüarlar da qocalıbdır, incəlibdir... 
Kürsülərdə nitqlərin çox, 
Qəzəb 

işi saxlayanda, 
Qar yolları bağlayanda 
Təknəndə beşcə çörəyin, 
Beş girvənkə öz unun yox, 
Yuyunmağa sabunun yox... 

 

2. 
Doğradılar məftilləri 
Sədərəkdən Ordubada. 
Sərkərdəsi xalq özüydü, 
Gedərdimi ordu bada? 

 

 

Pası pas üstə gəlmişdi 
О tikanlı məftillərin. 
Üstünə illərin dərdi, 
Həsrət qəmi ələnmişdi 
О tikanlı məftillərin. 

 

 

Bir millətin harayıydı, 
Birdir kökü, birdir soyu, 



Qardaş, bacı öz yurdunda — 
О tay-bu tay 

Araz boyu. 
Əllər uzalı qalıbdır, 
Gözümüzün kökü elə 
О həsrətdən saralıbdır. 
Araz çönüb göz yaşına - 
Ağlar torpaq, çağlar dəniz. 
Bir millətin üç dirəyi - 
Gül Naxçıvan, Gəncə, Təbriz... 
Bakı, о tayda dillənsin, 
Çağlar nəğmən, məğrur səsin. 
Arazının qırağına 
Təzə, passız 
О tikanlı məftillərdən çəkilməsin. 

 

Birdir göyü, birdir yeri 
bu millətin, 

Ulu sözü, ulu şeri 
bu millətin. 

Torpağını bölübdülər, 
Bütövlüyü ürəyində yaşayıbdır, 
Dünəninin kitabında, 
Sabahının diləyində yaşayıbdır. 
İstəyirsən məftil çəkmə, 

divarlar çək, 
Arazboyu çiçəklərin əvəzinə 

tikanlar ək, 
Raketlər tök göy Xəzərin sahilinə, 
Qıfıl vura bilməzsən ki, 

milyonların 
ürəyinə, 
qeyrətinə, 
öz dilinə. 

Kitablarını yandırsan - bitən deyil, 
Adı ulu tarixlərdən itən deyil. 
Təzə ilim, qılıncını 
Harda istərsən dolandır, 
Harda istəyirsən gəzdir, 
Amma bil ki, 
Bir millətin həm dünəni, 

ham bu günü, 
ham sabahı 

İki yerə bölünməzdir! 
 

Əsrimizin qürubusan, 



doxsanıncı il, 
Xoş ad çıxarmağın - çətin. 
Rahat ölümün asan, 

doxsanıncı il. 
Rahat ölsən, səsin, özün 

şələquyruq kimi 
Əsrimizdən sallanacaq, 
Adın 
Əlli il, yüz il bundan sonra 
Nifrətlə hallanacaq. 
Kişi kimi yaşasan, 
Xoş ad çıxarsan, 
Yolunu kəsməyəcək 
Əsrin sahil qalmaqalı - 
Döyüşlər 

bürkülər, 
sazaq, 

İnan, doxsanıncı il, 
belə olsa 

Gələn əsr səndən başlayacaq. 
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